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Stałem się
bardziej
tolerancyjny,
mniej
bojowniczy
Z okazji 85 urodzin i wydania
nowej książki “Czas przyszły
niedokonany” z Andrzejem
Szmilichowskim rozmawia
Tadeusz Nowakowski.
Czytając Twoją najnowszą książkę “Czas
przyszły niedokonany” odniosłem wrażenie, że
jest w niej nieco inne spojrzenie na życie i świat,
niż w dotychczasowych książkach. Czy zmienił się
świat, czy Ty z wiekiem – rozmawiamy w przededniu Twoich 85-tych urodzin – inaczej na świat
patrzysz?
ASZ: – Myślę, że i jedno i drugie. Świat zmienił się
diametralnie, zwłaszcza po śmierci mojej żony, która
odeszła w zeszłym roku. Przeżyłem to jako mały
kataklizm. Nigdy wcześniej nie byłem sam, a teraz
jestem. To jest męczące, ale wywołuje także pewne
refleksje życiowe. Refleksje, które odzywają się jak
echo w tym, co piszę. “Czas przyszły niedokonany”
to efekt pewnych refleksji na temat życia, które toczy
się teraz inaczej. Odszedłem trochę w inną stronę od
moich mediumistycznych czasów, ale nadal jestem
pełen wiary w istnienie świata pozamaterialnego – bo
ciężko by było mi uwierzyć, że nasze życie zamyka
się tylko w fizyce i biologii. To by było zbyt ubogie.
W tej książce, jakby dzienniku, są cztery tematy,
na których się koncentrujesz. Opisujesz ten świat
pozamaterialny, mistyczny. Jest także dużo refleksji o doświadczeniu życiowym, o życiu, na które
patrzysz oczami osoby osiemdziesięcioparoletniej.
Jest także o twoim stosunku do Boga i wiary. I
wreszcie, wielokrotnie powracasz w wielu wpisach
do wojny na Ukrainie.
— Wojna na Ukrainie bardzo mnie dotknęła. Pierwszą moją dość symboliczną reakcją było poproszenie

Jaki wpływ, na to co piszesz, ma twój wiek?
— Mając lat 85 i obserwując siebie, wydaje mi się,
że zatarły się we mnie kontury: protestów, zachwytów, życiowych idei, pomysłów. To się zaokrągliło.
Wiek jest takim pilnikiem. Stałem się bardziej
tolerancyjny, mniej bojowniczy. Z wiekiem człowiek
robi się refleksyjny.
Czy to doświadczenie każdego, kto osiąga pewien
wiek?
— Nie. Wiek nie ma nic wspólnego z mądrością.
Ważna jest sprawność intelektualna, ale z drugiej
strony inteligencja też nie ma musi być powiązana z
mądrością. Nie brakuje starych durniów. Wydaje mi
się więc, że przede wszystkim z wiekiem jest właśnie
związana refleksyjność.

Andrzej Szmilichowski: Zatarły się we mnie kontury...
Foto: Archiwum

Co dzisiaj czytasz?
— Ja dużo czytam. Często biorę z półek moje stare
książki, których już nie pamiętam. Ostatnio czytałem Thomasa Manna. Niemal zakochałem się w
książkach Olgi Tokarczuk, ona porusza w swoich
książkach te struny, które brzmią dla mnie miękko.
Lubię jej sposób myślenia.

Andrzej Szmilichowski Jordan w gdańskim klubie Żak w 1962
roku. Zdjęcie z Polskiej Kroniki Filmowej 62/11 A

redakcji “Nieznanego Świata”, gdzie regularnie
publikuję swoje felietony, by nad każdym z nich
do czasu, gdy wojna będzie trwała, umieścili tekst
po ukraińsku “Niech żyje Ukraina”. To ma także
trochę mój osobisty związek z Ukrainą. Mój Tata był
Ukraińcem. Ojciec pochodził ze wsi Ponikwa, obok
miasta Brody na Wołyniu. To była rodzina spolszczona, ale moja babcia Ludwika Szmilichowska z domu
Prokosch, była Niemką. Więc mam osobisty stosunek
do Ukrainy. To, co się tam dzieje teraz, boli mnie tak
samo, jak bolał mnie stan wojenny w Polsce w grudniu 1981 roku. Wtedy zacząłem pisać wiersze. To
było moje lekarstwo na mój wewnętrzny niepokój.
Myślałem, że jak nie napiszę, to eksploduję. Podobnie jest teraz. Reaguję na to co dzieje się na Ukrainie
już nie wierszami, ale tekstami prozatorskimi.
Ja odczytuję, to co piszesz o Ukrainie, jako refleksje o upadku pewnego porządku świata, tego
oczywiście już bardzo bliskiego nas.
— Polacy mają prawo poczuć bezpośrednie niebezpieczeństwo. To wszystko dzieje się przy polskiej
granicy, bomby spadają na Lwów – jakże bardzo
polskie miasto. Więc wielu z nas czuje niepokój.
Pomimo tego, że żyjemy po drugiej stronie Bałtyku,
więc w pewnym oddaleniu, to jednak nasze związki z
Krajem nie są słabsze. Brutalność świata zbliżyła się
do nas. Ten świat jest coraz bardziej bezkompromisowy, brutalny, a tu to azjatyckie, ruskie niebezpieczeństwo jest blisko nas.
Zdumiewa też okrucieństwo tej wojny, bo choć nie
jest ona “totalna” to wyjątkowo okrutna. Bomby
celowo spadają na ludność cywilną, niszczona jest
infrastruktura, giną dzieci...
— To jest taka krzycząca niesprawiedliwość w
stosunku do bogu ducha winnych ludzi. To jakieś
szaleństwo mocarstwowe wymyślone przez jednego
człowieka na Kremlu, które odbija się na 44 milionach ludzi. Druga wojna światowa, którą pamiętam
jeszcze jako dziecko, była straszna. Ale była to
“normalna wojna” – jeżeli można tak powiedzieć.
A tu dzieje się barbarzyństwo. To jakieś rozmyślne,
systemowe działanie. Ta brutalność przeczy wszelkim pojęciom o wojnie.
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Wspomniałeś o tym, że jesteś bardziej tolerancyjny. Co kształtuje tolerancję?
— Myślę, że doświadczenie życiowe i rozum. I
dobro, które w każdym człowieku, w jakimś procencie, jest. Ono wybija się w różnych okresach życia,
zdobywa przewagę. Mnie na przykład dzisiaj ciężko
by było znaleźć osobę, o której bym zdecydowanie
źle myślał. Co jeszcze kształtuje tolerancję? Pewnie
jakaś wiedza, którą zdobywamy na przykład obcując
z literaturą...

A co z tym bogiem? Jest czy go nie ma?
— (Śmiech) Bóg w takim pojęciu konfesjonalnym
nie istnieje. Mistrz Eckhart powiedział, że nazwany
bóg nie istnieje, Boga nie ma, ponieważ jest wszystkim. Katolicyzm robi wiele zamieszania w głowach
ludzi. Na przykład pojęcie grzechu, które jest istotne
w religii. To jest nic innego jak oręży wykorzystywany przy sprawowaniu władzy. W katolicyzmie grzech
jest takim młotem w ręku. Więc dla mnie Bóg to jest
pojęcie, pod którym staramy się sklasyfikować coś,
czego nie rozumiemy. Bo Bóg jest i spojrzeniem,
i oddechem... Z kolei nasze istnienie ma w sobie
pewien brud, bo biologia Ziemi polega na tym, że
aby istnieć trzeba zabijać, żeby egzystować trzeba
zniszczyć coś innego. Kiedyś człowiek zabijał “przyzwoicie”, teraz robi to często z “przyjemnością”... W
tym jest coś niepokojącego i niezrozumiałego. Ten
umowny Anioł, który został przez Boga strącony
i został Lucyferem, może jest tym, który stworzył
nasze istnienie...
I między innymi o tym jest właśnie w Twojej najnowszej książce. Słyszałem Twoje wypowiedzi, że
to już ostatnia książka...?
— (Śmiech) Już parokrotnie tak zapowiadałem.
Może więc skoryguję: może to jest moja ostatnia
książka.
Dziękuję za rozmowę.

Polskie filmy
za darmo!
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (najstarszy,
polski, publiczny producent filmowy), uruchomiła streamingową platformę filmową pod nazwą „35mm.
online”, prezentującą polską kinematografię.
W przestrzeni cyfrowej platformy 35mm.online
https://35mm.online/ znajduje się zbiór blisko 4000
unikalnych, zdigitalizowanych i zrekonstruowanych
materiałów filmowych. W tym klasyki fabularne polskiej kinematografii z ostatnich kilku dekad, wybitnych twórców m.in: Wojciecha Jerzego Hasa (Lalka,
Pożegnania), Stanisława Różewicza (Pasja, Kobieta
w kapeluszu), Jerzego Kawalerowicza (Gra, Cień),
Andrzeja Munka (Zezowate szczęście, Błękitny
krzyż), Janusza Majewskiego (Sprawa Gorgonowej,
Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię), Krzysztofa
Zanussiego (Persona non grata, Brat naszego Boga)
czy Feliksa Falka (Był jazz, Idol). Także filmy Marka
Koterskiego (Nic śmiesznego, Porno) czy Juliusza
Machulskiego (Kiler, Kiler-ów 2-óch), które stały się
popkulturowym kanonem.
W bibliotece filmowej 35mm.online, spośród
wielotysięcznego zasobu filmowego, prezentowane są także filmy polskiej szkoły dokumentalnej, w
tym m.in. dokumenty Andrzeja Munka (Spacerek
staromiejski, Kierunek – Nowa Huta!), Kazimierza

Karabasza (Pamięć, Z Powiśla), Marcela Łozińskiego
(Las katyński, Dotknięcie) czy Andrzeja Titkowa
(Przechodzień, Mały wielki świat), ponad 3.000 wydań Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1945-1994 oraz
filmy animowane o wysokiej wartości artystycznej i
intelektualnej, twórców tj.: Witolda Giersza (Admirał,
Kartoteka), Jerzego Kaliny (W trawie, Ludwik),
Mirosława Kijowicza (Laterna magica, Rondo) czy
Andrzeja Czeczota (seria Makatki, Gody). Nie zabrakło także propozycji dla najmłodszych, w tym animowanej serii Porwanie Baltazara Gąbki czy wielopokoleniowego serialu Reksio.
Biblioteka 35mm.online jest stale uzupełniana
o kolejne zrekonstruowane cyfrowo filmy z zasobów WFDiF – a zbiór prezentowanych materiałów
przyczynia się do popularyzacji i promocji polskiej
kultury.
Wszystkie filmy prezentowane na platformie
35mm.online są dostępne w jakości full HD i zrekonstruowanych cyfrowo wersjach, w Polsce i również
zagranicą. Ponadto materiały filmowe posiadają audio deskrypcję, transkrypcję, napisy w wersji polskiej
i angielskiej, a także kompleksowe opisy. Dla użytkowników zagranicznych utworzona została wersja
angielska serwisu.
Platforma 35mm.online jest dostępna w wersji aplikacji webowej, mobilnej oraz aplikacji smart TV.
Aktualnie korzystanie z serwisu jest nieodpłatne.
Oglądanie filmów z oferty Premium wymaga rejestracji i zalogowania.
Z uwagi na szczególny charakter platformy, prezentującej polski dorobek filmowy i bogactwo
polskiej kinematografii, bardzo nam zależy na dotarciu do szerokiego grona odbiorców poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz zachęceniu użytkowników zagranicznych do eksplorowania naszej
bogatej oferty filmowej, wartościowej pod względem artystycznym, edukacyjnym, historycznym i
intelektualnym.
Platforma 35mm.online powstała w ramach projektu “Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich
filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych
w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach
dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” realizowanego w latach 2017-2021 przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
wspólnie z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i
Fabularnych oraz Studiem Filmów Rysunkowych
z Bielska- Białej. Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a jego wartość całkowita wynosi blisko
110 milionów złotych.
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Państwowa Instytucja Kultury podlegająca
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, właściciel i operator streamingowej platformy filmowej
35mm.online (https://35mm.online/).

Grażyna Canevall & Ingela Karlsson: Cantarei. Ekström &
Garay, Lund 2022, s.112

Zmarł Jerzy Urban, postać
nietuzinkowa. Jak to się głupio
mówi i pisze: „postać kontrowersyjna”.

Tomik wydaje się ascetyczny, ale nie oznacza to,
że formułowane przez Grażynę Canevall poetyckie
rozmyślania są ulotne. Wręcz przeciwnie – w pamięci
czytelnika jeszcze długo po lekturze, poruszają, budzą
refleksje, dają uczucie, że wiersze te nie były tylko
stylistyczną wydmuszką.
Grażyna Canevall (ur. 1958) filolog, reżyser, pedagog, jest absolwentką filologii szwedzkiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, mieszka w
Sztokholmie. Jej debiutancki tomik “Erinran” ukazała się w Polsce w 2020 roku. Były to poukładane
chronologicznie wiersze i odautorskie komentarze do
nich, będące czymś w rodzaju didaskaliów, tworząc
opowieść o autorce, jej dojrzewaniu, pierwszych próbach literackich, o wchodzeniu w dorosłość w czasach
Solidarności w PRL, w końcu także o emigracji.
“Cantarei” wydany po szwedzku wespół z Ingelą
Karlsson, teatrologiem, to poetycki dialog między
dwoma autorkami. Refleksyjny świat – z jednej strony ilustrowany obrazami, z drugiej krótkim poetyckim tekstem. Jak we wstępie/rozmowie do tomiku
twierdzą autorki poetyckie inspiracje ich twórczości
znajdziemy w poezji Herberta i Szymborskiej.

Urodził się w roku 1933 we Lwowie w rodzinie znanego adwokata Jana Urbacha. Do września 1939 życie
toczyło się zwykłym trybem. Gorzej było, gdy Lwów
zajęli Sowieci. Państwa Urbachów zaliczono do „burżuazyjnej klasy pasożytniczej” i odpowiednio traktowano. Do ich dużego mieszkania dokwaterowano
lokatorów i bardzo spadły dochody Pana Mecenasa.
Ale prawdziwe nieszczęście objawiło się w czerwcu
1941 roku, gdy Lwów zajęli Niemcy. Wtedy to państwo Urbachowie zmienili końcówkę swego nazwiska
z „ch” na „n”, by ukryć swoje żydowskie pochodzenie. I przenieśli się do Łodzi, bo we Lwowie adwokat
Urbach był postacią zbyt znaną.
I tak rodzina dotrwała do „wyzwolenia”. Jerzy
Urban – trochę z wdzięczności, a trochę z przekory
– zapisał się do ZMP i działał w tej organizacji aż do
jej rozwiązania. W tym też czasie Urban zerwał z komunizmem. Jako bojowy publicysta „odwilżowego”
tygodnika „Po Prostu” przeżywał bardzo XX Zjazd
KPZR i wygłoszony tam referat Nikity Chruszczowa
o zbrodniach stalinowskich.
Życiorys Jerzego Urbana można podzielić na sześć
etapów:
I. To krótki beztroski okres spokoju i dobrobytu.
Trwał on do wybuchu wojny.
II. To też krótki, acz zabójczy okres wojny i
okupacji.
III. To Polska Ludowa. ZMP, „Po Prostu”. Później
„Polityka” i inne periodyki.
IV. „Karnawał Solidarności” Urban uważał „Solidarność” za zagrożenie bytu państwowego Polski.
Pamiętał rok 1956, gdy czołgi radzieckie dotarły do
Budapesztu. Działo się to podczas rządów „liberalnego” Chruszczowa. Pamiętał także, jak te same czołgi
w 12 lat później zagościły w Pradze. Bał się, że po
następnych dwunastu latach znajdą się w Warszawie.
Szczególnie, że w Imperium Zła w dalszym ciągu rządził niereformowalny Breżniew. Zgadzał się w pełni z
Mieczysławem Rakowskim i generałem Jaruzelskim
w ocenie sytuacji.
V. Dlatego właśnie został rzecznikiem rządu PRL,
którego premierem był szef „Polityki”, Rakowski.
VI. To czasy III RP, której Urban nie szanował i
którą zwalczał. Założył obrazoburczy tygodnik „Nie”.
Zarobił na tym wydawnictwie krocie.
W 1982 roku na zaproszenie partii Moderatów przybył do Sztokholmu. Moderaci chcieli się „z pierwszej
ręki dowiedzieć”, jak wygląda sytuacja w Polsce.
Partia ta, w odróżnieniu od innych partii szwedzkich
z prawej strony, nie popierała bezkrytycznie ruchu
„Solidarność”. Wizytę rzecznika rządu pilotowali
w Szwecji dyplomaci PRL-u. Zorganizowali mu w
Konsulacie spotkanie ze szwedzką Polonią.
W naszym środowisku rozgorzała polemika: czy na
to spotkanie powinno się iść, by przygwoździć kłamstwa Urbana, czy też go zbojkotować. Ówczesny prezes Kongresu Polaków w Szwecji, pan Jan Zuchowski
zmontował silną grupę i na jej czele wparował do
Konsulatu. Wdał się w polemikę z rzecznikiem, ale
Urban wygrał ten pojedynek.
Z kolei przedstawiciel Rządu RP na emigracji,
radca Wiesław Patek, który publikował artykuły
(zazwyczaj na tematy polskie) w prasie szwedzkiej,
wykorzystał, że Związek Dziennikarzy Szwedzkich
zaprosił Urbana do swojej siedziby na spotkanie z
dziennikarzami i tam się z Urbanem spotkał.
I ja tam byłem. Mieszczący się na Vasagatan
klub dziennikarzy miał barek, w którym alkohole sprzedawane były po kosztach sklepowych, bez
marży. Zaprosiłem więc Urbana do baru i postawiłem mu whisky z lodem – wody sodowej nie chciał.
Porozmawialiśmy sobie trochę. Nic ciekawego mi nie
powiedział. Było to moje jedyne z nim spotkanie. W
Polsce dzisiejszej wiódł życie skandalisty i sybaryty.
Pozostał sobie wierny do końca.

Stanisław Sobolewski

Ludomir Garczyński-Gąssowski

Niezwykłość tego tomiku wierszy
polega na tym, że czasami wystarczą
dwie proste linijki, by w kontrkompozycji do obrazu otrzymać – pomimo swej pozornej ascetyczności
– pełną treści myśl.

Tomik
ascetyczny

Skomplikowany
życiorys
Jerzego Urbana
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R.I.P. Biblioteka Polska
Odeszła biblioteka. Nie
pierwsza i nie ostatnia. Ale
największa polska biblioteka
w Szwecji. 11 tysięcy
skatalogowanych tomów.
Narodziła się wiele lat temu, staraniem Polskiego
Komitetu Pomocy (PKP). Później prowadzona była
przez Radę Uchodźstwa Polskiego (RUP). Gdy zjawiłem się w Sztokholmie na początku 1965 roku mieściła się w lokalu na Jungfrugatan 30. Po kilku latach
przeniosła się opodal, na Östermalmsgatan 75, gdzie
spoczywa w spokoju do dziś. Różne panie wypożyczały tam książki, pamiętam dobrze Danutę Kubiak,
mniej Annę Małecką. Jestem chyba (byłem?) jednym
z najstarszych jeszcze żyjących, zarejestrowanych
czytelników.
Bibliotekę postawiła na nogi p. Maria Winiarska,
profesjonalna bibliotekarka, absolwentka uczelni w Borås, później pracująca w Stockholms
Stadsbiblioteket. Będąc już na emeryturze sporządziła
istniejący do dziś, choć już trochę zdezaktualizowany i nienowoczesny katalog kartkowy, alfabetyczny,
także rzeczowy. W połowie lat 1980. założyła również, wraz z innymi osobami, Towarzystwo Przyjaciół
Biblioteki Polskiej (TPBP), typowy “idéel förening”,
którego zadaniem miała być opieka nad biblioteką,
zakup i katalogowanie książek, organizacja dyżurów
i kiermaszy książki używanej. Wszystko w ramach
skrupulatnie przestrzeganych reguł pracy społecznej.
W pewnym okresie pobierano od czytelników
symboliczną opłatę (chyba 2 kr) za wypożycznie,
później i tego zaniechano, zadawalając się jednorazową sumą (dziś100 kr), zwaną kiedyś kaucją, później
wpisowym.
Ta suma się zmieniała wraz z inflacją i wartością
pieniądza, moja kaucja wynosiła AD 1965 – 10 koron.
Przewodniczący zarządu TPBP się zmieniali. Po
Michale Moszkowiczu (krótko) i Marii Winiarskiej
(dłużej) nastąpili m.in. Aleksandra Josephson,
Tadeusz Nowakowski i niżej podpisany (od roku
2011). Maria Winiarska namówiła mnie do wstąpienia do TPBP, później do zarządu.
Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy lokal RUPu, zwany OPON (Ośrodek Polskich Organizacji
Niepodległościowych) przestał rozumieć (i wyrażać
swą nazwą) wobec kogo i czego jest niepodległy.
Komunizm w Polsce ustąpił w roku 1989, później
rządy zmieniały się jak w kalejdoskopie.
Nawiasem dodajmy, że niepodległość i niezależność, trochę jak w nazwie “Solidarności”, miały
działać w odniesieniu do komunistycznych rządów
niedopuszczających wolnej myśli. Dlatego differentia
specifica BP było staranne gromadzenie wydawnictw

emigracyjnych, z Biblioteką Kultury (paryskiej) wydawaną przez Instytut Literacki (w Paryżu) na czele.
Tak było do dziś, gdy samizdat (drugi obieg) i tamizdat (emigracja) były tematycznym i politycznym
trzonem zbiorów. Obok oczywiście innych wydawnictw, także krajowych, oczywiście z pominięciem
komunistycznej propagandy.
Wracając do nazwy OPON. Można było żywić nadzieje, że owa niepodległość występowałaby wobec
każdego rządu w Polsce nie przestrzegającego reguł
demokracji.
Nadzieja ta okazała się płonna około roku 2005, a
jeszcze silniej 2015, gdy prawicowo-nacjonalistyczna partia PiS rosła w siłę i jej wpływy zaczęły sięgać
także poza granice Polski. Budząc przy tym ksenofobiczne upiory straszące prawdziwych Polaków wyimaginowanymi zagrożeniami ze strony innej rasy,
innej orientacji seksualnej, innego stosunku do prawa
aborcji.
Te poglądy panoszyły się wśród szwedzkiej Polonii
za pośrednictwem władz RUP, Kongresu Polaków,
jego lokalnych odgałęzień i niektórych podwiązanych
organizacji. Może nie dotyczyło to większości członków, ale na pewno władz.
Konflikty zaczęły się z inicjatywy “Żelaznej Lady”
RUP-u, narzucającej cele i sposoby działania, kontrolującej szczegóły pracy TPBP, zgłaszającej niezgodę
na opłacenie stosunkowo niewielkiego honorarium za
opracowanie katalogu całego księgozbioru w internecie. Ta wymuszona rezygnacja spowodowała powstanie katalogu pełnego błędów i braków, którego korekta trwała parę lat i kosztowała cały zarząd, a później
głównie niżej podpisanego, wiele godzin dodatkowej
pracy.
Dalszym krokiem było powstanie komisji doradczej, później doradczo-decyzyjnej, narzucającej nam
jakie książki winniśmy kupować dla Biblioteki. Ta
komisja działała na zasadzie “jedna pani drugiej pani
pożyczyła rondla”, coś tam nam podrzucała do zbiorów i nawet nie raczyła sprawdzać, czy i jak się z tych
poleceń wywiązujemy. W trzecim roku tej przepychanki poprosiłem zebranych do drugiego pokoju, pokazałem wypełnione półki, gdzie już szpilki nie dało
się wepchnąć i ogłosiłem non possumus.
Bywały też nakazy, jak katalogować, w jakiej kolejności, co również odrzucałem jako niefachowe.
Potem przyszła pandemia, a pod jej koniec Kongres,
który w międzyczasie przejął schedę po likwidującej
się RUP (a nas nie raczył przyjąć do grona podległych
mu organizacji, co uczyniło nas wreszcie niezależnymi) zaprosił kilka osób z zarządu na spotkanie on-line.
I zawiadomił ustami prezesa Janusza Górczyńskiego,
że powołał nową Radę ds Biblioteki Polskiej. Zapytałem wtedy, czy TPBP winno się roywiązać i usłyszałem: Ale skąd! Będziemy współpracować. Ale na
razie przekażcie nam bez zwłoki wszystkie hasła i kody katalogu.

Nie bardzo uwierzyłem i odpowiedziałem:
Prześpijmy się nad tym. Przemyślmy przez lato i spotkajmy się jesienią (2021) dla przedyskutowania warunków współpracy.
Żądania przekazania kodów wznawiano z różnych kierunków, a jesienią żadna propozycja kolejnego spotkania (twarzą w twarz) nie nastąpiła. Za to
Kongres zaprosił (wyznaczył?) dwoje członków naszego zarządu do nowopowstałej Rady. Na zebraniu
zarządu postanowiliśmy tej propozycji nie przyjmować, o czym zawiadomiliśmy Kongres.
Później następowały już tylko dalsze ograniczenia,
aż po wymianę drzwi i kluczy, tj zakaz wstępu do
OPON-u.
I tak jest do dziś. Niestety członkowie zarządu TPBP
(wyjąwszy mniejszość na czele z przewodniczącym)
poczuli się zmęczeni tą zabawą w kotka i myszkę,
i narastała tendencja do likwidacji Towarzystwa
Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie. Byłem
temu przeciwny. Zaproponowałem zebranie zarządu
(co wszyscy zaakceptowali) i wyjechałem na 2 tygodnie urlopu. Po powrocie, otwierając pocztę, dowiedziałem się, że sekretarz zarządu, wbrew poprzednim
ustaleniom, na własną rękę przekonała większość zarządu, co do konieczności zwołania walnego zebrania TPBP w celu natychmiastowej (samo)likwidacji.
Natychmiast to oprotestowałem i zwołałem zebranie
zarządu dzień wcześniej. Dopiero wtedy większością
głosów zapadła decyzja zwołania zebrania walnego,
ale ponieważ – co wie każde dziecko – ustawa nie
działa wstecz, zebranie walne (nazajutrz, kilkanaście
osób na ponad 40 członków) stało się podwójnie bezprawne. Nie było zwołane przez zarząd, a decyzja w
przeddzień mogłaby tylko dotyczyć zebrania walnego
za najwcześniej dalsze 2 tygodnie. Takie są przepisy,
które bezceremonialnie zgwałcono.
Ta autokapitulacja przypomina mi sytuację na – powiedzmy – Titanicu, gdy szczury uciekają z tonącego
okrętu, a kapitan, według tradycji „ostatni opuszcza
pokład”.
Można uznać za ironię losu, że osoba współinicjująca prawie 40 lat temu TPBP, stała się teraz jednym
z jego grabarzy. Zapewne z innych pobudek niż inny
czołowy grabarz, składająca całą niedawną przeszłość
biblioteki w hołdzie ludziom, którzy najpewniej doprowadzą do jej całkowitego zaniku, czyniąc z dobra
kultury martwy skarb, nie służący nikomu poza umacniającą się władzą, jak ich kiedyś nazwano metaforycznie – “analfabetów”.
Metafora ilustruje opinię, że ci ludzie nie chcą, nie
potrafią, nie znajdą czasu i energii na profesjonalne
prowadzenie biblioteki.
Aleksander Kwiatkowski
Przewodniczący TBPB
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Życie pełne
procentów
Alkohol jest wspaniałym środkiem
rozwiązującym. Rozwiązuje on
małżeństwa. rodziny, przyjaźnie,
konta bankowe, komórki wątrobowe i mózgowe. Nie rozwiązuje tylko
żadnych problemów. Miliony uzależnionych, setki tysięcy jeżdżących
po pijanemu, rodzinne dramaty i
wszechobecna patologia, której nie
sposób przeliczyć na wszelkie możliwe koszta, indywidualne i społeczne.
Wieloletnie spożywanie alkoholu
bardzo upośledza mózg, stępia
wrażliwość, osłabia intelektualne
możliwości. Dewastuje życie. Dla
ogromnej ilości ludzi picie alkoholu
jest oczywistością, a życie na trzeźwo wydaje się nudne, bezbarwne
albo nie do zniesienia.
Znany aktor Jerzy S. będąc pod wpływem alkoholem doprowadził do kolizji z motocyklistą. Posła PiS,
Przemysława Cz. znaleziono zamroczonego alkoholem na przystanku autobusowym w Warszawie. (Jak
ktoś zabawnie napisał: Przemka do Izby Sejmowej
zaprowadził tatuś – też z PiS, a z Izby Wytrzeźwień
odebrała mamusia – córka polskiego kosmonauty).
Piosenkarka Beata K. brawurowo jeździła samochodem po ulicach Warszawy, mając we krwi 2 promile
alkoholu. Prasa podawała: Według doniesień świadków, artystka miała jechać ulicą „od krawężnika do
krawężnika”, na przemian rozpędzając się i gwałtownie hamując oraz wjeżdżając na sąsiedni pas ruchu.
Znany dziennikarz (nieżyjący już) Kamil D. został
skazany przez sąd na zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych na 5 lat. (Dowody wskazują bowiem,
że Kamil D. przejechał w stanie nietrzeźwości około
370 km ze średnią prędkością 140 km/h, a w chwili,
gdy doprowadził do kolizji, jechał 96 km/h na ograniczeniu do 70 – czytamy w prasie krajowej). To w
Polsce w ciągu ostatnich lat.
W Szwecji: Gudrun S. stojąca wówczas na czele
jednej z głównych partii politycznych w Szwecji przyznała się do alkoholizmu i musiała zrezygnować z zajmowanego stanowiska. Karin P. sprawująca funkcję
rzecznika do spraw ekonomicznych Partii Liberalnej
przyłapana została na jeździe “pod wpływem”, miała
we krwi 0,3 promila alkoholu. W chwili wykroczenia
była także członkiem zarządu Systembolaget... Znany
piosenkarz Tommy K. został zatrzymany, gdy jeździł
samochodem mając we krwi ponad 1 promil alkoholu.
Podobnie dziennikarz, prezenter telewizyjny Rickard
O. (“folkkära” – jak określała go prasa szwedzka).
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Im głośniejsze nazwisko, tym większy skandal. I
tu w Szwecji, i tam w Polsce. I jednocześnie sprytne
wytłumaczenie dla wszystkich innych, anonimowych
osób, które codziennie przekraczają granice rozsądku,
bezpieczeństwa, moralnej odpowiedzialności, zasiadając za kółkiem w stanie nietrzeźwym. Dlaczego jednych traktujemy bardziej pobłażliwie, innych mniej?
Konsumpcja alkoholu, przyjmująca postać picia ryzykownego, picia szkodliwego oraz uzależnienia od
alkoholu, nie jest problemem ostatnich lat czy dekad,
lecz obecna była w różnych społeczeństwach przez
wieki, począwszy, jak twierdzą archeolodzy, nawet
od paleolitu (Bielewicz, Moskalewicz 1986).
Alkoholizm to także choroba demokratyczna – może dotknąć każdego. I choć przebiega według pewnego schematu, widoczne są różnice między tym, jak
piją mężczyźni, a jak kobiety. Ktoś może oczywiście
powiedzieć, że picie alkoholu nie musi oznaczać alkoholizmu. To prawda. Ale...
Wokół picia narodziło się mnóstwo mitów i warto
je skonfrontować z prawdą. MIT pierwszy: Lampka
wina, kufel piwa czy “kieliszek” wódki nikomu jeszcze nie zaszkodziły. FAKT: Alkohol, wypijany w
niewielkich ilościach i do tego sporadycznie, nie powoduje widocznych zmian w organizmie. Kiedy sięganie po alkohol powtarza się zbyt często lub kiedy
organizm jest szczególnie wrażliwy na działanie alkoholu - nawet niewielkie jego ilości muszą, w jakimś
momencie, zaszkodzić. MIT drugi: Alkohol poprawia
sprawność psychofizyczną. FAKT: Wykonywane,
na niezmiernie czułej aparaturze, badania psychometryczne wykazują, że nawet po niewielkich dawkach
alkoholu reakcje kierowców mogą wydłużać się nawet dwukrotnie tzn. o 0,3-0,5 sek. (czas prawidłowej
reakcji u trzeźwego i pełnosprawnego kierowcy mieści się na ogół w granicach 0,5 sek.). MIT trzeci: Nie
jestem alkoholikiem, bo nikt mnie nie widział pijanym. FAKT: Upijają się zarówno alkoholicy, jak i nie
alkoholicy. Jest wielu alkoholików, którym tylko sporadycznie zdarza się być pijanym, bowiem piją alkohol w niewielkich dawkach i tylko w takiej ilości, aby
uzyskać stan lekkiego oszołomienia, a jednocześnie
nie dopuścić do wystąpienia bardzo przykrych dolegliwości związanych z zespołem abstynencyjnym. Z
kolei stwierdzenie, że ktoś jest pijany nie upoważnia
absolutnie do postawienia diagnozy uzależnienia od
alkoholu.
Alkoholizm jest problemem społecznym, ale także
elementem kulturowym. Według najnowszych danych
statystyczny Europejczyk średnio wypija w ciągu roku 11,4 litra czystego alkoholu. To znacznie więcej
niż średnie spożycie alkoholu na całym świecie, które
wynosi 6,18 litra. Oznacza to, że mieszkańcy krajów
europejskich chętnie i często sięgają po kieliszek, nierzadko znajdując się w światowej czołówce. Według
danych WHO, pierwsze miejsce na niechlubnym podium zajmują Czesi. Na dorosłego Czecha przypada
średnio 14,45 litrów czystego alkoholu rocznie, co
stanowi równowartość niemal dwóch butelek wina
tygodniowo! Tylko niewiele mniej piją mieszkańcy
Litwy, Niemiec, Irlandii, Łotwy, Hiszpanii, Bułgarii,
Francji i Portugalii, których średnie spożycie czystego
alkoholu na dorosłego wynosi ponad 12 litrów.
A gdzie w tym całym zestawieniu znajdują się
Polacy? Dorosły Polak wypija rocznie około 11,71
litra czystego alkoholu, dzięki czemu zajmujemy dopiero 14. miejsce wśród krajów europejskich o największym spożyciu alkoholu! Można by powiedzieć,
że nie jest więc źle, chociaż gołym okiem widać, że
jest... bardzo źle. Inne źródła mówią, że na 191 krajów, ujętych w rankingu spożycia alkoholu, Polska
zajmuje… 21 pozycję. Jeszcze inne źródła podają, że
Polska jest trzecim krajem na świecie z największą
konsumpcją alkoholu.
W których miejscach świata pije się najmniej?
Według danych WHO i Banku Światowego, najwięcej na świecie piją mieszkańcy Seszeli (aż 20,5 litra
czystego alkoholu na mieszkańca!) oraz Ugandy.
Natomiast ze względów kulturowych i religijnych po
alkohol rzadko sięgają mieszkańcy terenów Bliskiego
Wschodu oraz Afryki Północnej. Statystyki wskazują, że w krajach, takich jak Maroko, Egipt, Jordania,
Tunezja czy Turcja ponad 90% dorosłych mieszkańców nie spożywała alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co więcej, istnieje 21 krajów, w których ponad
90% mieszkańców deklaruje, że nigdy w życiu nie
spróbowała alkoholu! Oprócz wcześniej wspomnianych krajów, do grupy tej zalicza się także Pakistan,
Iran, Sudan, Algierię czy Bangladesz. Trzeba oczywiście do tych danych podejść sceptycznie, bo co innego jest “deklarowanie” trzeźwości, a co innego stan
rzeczywisty.
A jak jest w Skandynawii? Tomasz Walat, sztokholmski korespondent tygodnika “Polityka” pisał w
roku 2018: Kraje skandynawskie, podobnie zresztą jak i Polska, mieszczą się w granicach europejskiej średniej konsumpcji alkoholu. Oscyluje ona w

granicach 10 litrów czystego spirytusu na głowę rocznie. W Szwecji spożycie spadło teraz – w porównaniu z rekordowym 2004 r. – aż o 13 proc. Znacznie
zmniejszyło się zainteresowanie młodzieży alkoholem.
(...) Walka z alkoholizmem była najważniejszym problemem społecznym Szwecji przez ostatnich 150 lat,
stwierdza Lennart Johansson w wydanej niedawno książce „Państwo i pijaństwo”. Alkohol ma w
szwedzkiej polityce mniej więcej takie samo znaczenie
jak aborcja w USA – stwierdza liberalny publicysta
Mattias Svensson: „To najważniejszy problem dla dużej grupy wyborców, która angażuje się w zabranianie i kontrolowanie innych. Żadna z partii politycznych nie ma odwagi, żeby stanąć z nimi w szranki”.
Za rygorami przemawia także sposób picia: żeby
się upić. Celują w tym zwłaszcza Finowie, połowę alkoholu konsumowanego przez mężczyzn wypija tylko
10 proc. Finów. Ostatnio również i Finki nie wylewają za kołnierz, do spożywania alkoholu przyznaje się
aż 90 proc. kobiet, co jest najwyższym wskaźnikiem
w Europie.
Badania statystyczne wykazują, że płeć odgrywa
dużą rolę we wzorcach spożycia alkoholu. Okazuje
się bowiem, że we wszystkich krajach świata to mężczyźni częściej sięgają po tę używkę. Ciekawy może
być jednak fakt, że różnice w piciu pomiędzy płciami
są najmniejsze w krajach o dużym odsetku spożycia
alkoholu. W krajach, w których używka ta cieszy się
średnią lub niską popularnością, na przykład w krajach Bliskiego Wschodu, kobiety znacznie rzadziej
sięgają po alkohol w porównaniu do mężczyzn. Do
krajów, w których odsetek kobiet sięgających po kieliszek jest największy zalicza się przede wszystkim
Portugalię, Urugwaj, Hiszpanię, Cypr, Ukrainę i…
Polskę! Z kolei najmniej kobiet pije alkohol w Libii,
Kuwejcie, Afganistanie, Jemenie i Mauretanii.
Wielu Polaków swój codzienny kontakt z alkoholem usprawiedliwia przykładem nacji południowo-europejskich, gdzie na przykład butelka wina jest
codziennym trunkiem przy konsumpcji. Skoro u jednych jest to element kulturowy, to dlaczego u innych
ma stanowić problem społeczny? W opracowaniu
“Alkoholizm jako problem społeczny. Element kulturowy” czytamy:
W społeczeństwach zachodnich jednostka nadużywająca alkoholu pije przeciwko swej społeczności. Nadmierne picie staje się niemal gestem buntu.
Tak więc, mamy sprzyjające warunki i odpowiednią
okazję dla niektórych ludzi, by stać się alkoholikami.
Społeczeństwa różnych narodów Zachodu organizowały się w rozmaity sposób i dlatego wzorce picia,
a zwłaszcza nadmiernego, różnią się w rozmaitych
krajach między sobą. Klimat, geografia, stosunki ekonomiczne, miejscowe obyczaje — wszystko to wpływa na kształtowanie się narodowego sposobu picia.
Kontrast między włoskim a francuskim sposobem
picia wykazuje doskonale, że różnice postaw społecznych grają bardzo ważną rolę w determinowaniu rozmiarów alkoholizmu. We Francji stały dochód trzeciej
części okręgów wyborczych pochodzi całkowicie, bądź
częściowo z produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych. Utrzymanie mieszkańców tych okręgów zależy
więc całkowicie lub częściowo od przemysłu winnego
i spirytusowego. W dosłownym zatem sensie, są oni
utrzymywani przez alkohol. Jest więc przeto rzeczą
zrozumiałą, że w odpowiedzi na specjalną ankietę,
cztery piąte ludności Francji podało, iż „wino sprzyja
zdrowiu człowieka”, a jedna czwarta utrzymywała,
że „jest dla zdrowia niezbędne”. Wielu Francuzów
spożywa regularnie duże ilości alkoholu, nie uważają
oni przy tym, że piją za wiele, ani że nadużywają alkoholu. Francuzi, którym zadawano pytanie, ile wina
dziennie może wypić robotnik „bez żadnej szkody”,
podawali w odpowiedziach przeciętną około 2 litrów.
Wszyscy, których obejmowała powyższa ankieta, uważali spożycie dużych ilości wina za całkowicie właściwe. Francuscy alkoholicy spożywają wino bez ustanku, w ciągu całego dnia, tak że organizm ich zawiera
stale bardzo duże ilości alkoholu. Są oni przewlekle
zatruci, chociaż rzadko wykazują znaczniejsze zaburzenia w zachowaniu. Alkoholizm we Francji przejawia się głównie w zdradliwych następstwach fizycznych. Francuzi zapadają bowiem raczej na choroby
fizyczne niż umysłowe.
Alkoholizmem nazywa się namiętność do alkoholu –
pisze Władysław Witwicki w książce „Psychologia”.
– To „namiętność”, która jest w Europie rozpowszechniona mimo fatalnego wpływu na zdrowie fizyczne i
psychiczne. Witwicki przypomina wyrok sądu monachijskiego, wedle którego sześć do ośmiu litrów piwa
dziennie ma leżeć jeszcze w granicach normy alkoholowej w pojęciu przeciętnego Bawarczyka. Innymi
słowy: alkoholizm jest w pewnych okolicach Europy
chorobą nagminną, zastarzałą.
Robert Urbański
cdn

Teraz już nie ma wątpliwości - wrak
okrętu znaleziony w cieśninie koło
Vaxholm pod Sztokholmem to siostrzana jednostka do słynnego galeonu “Vasa” - o nazwie “Äpplet”. Jak
ustalili naukowcy w grudniu 1658
roku Szwedzi celowo zatopili okręt,
aby jego wrak utrudnił w cieśninie
wpłynięcie do Sztokholmu większym
jednostkom nieprzyjaciela.

Raz do Turcji się wybrałem

Już w grudniu ubiegłego naukowcy natknęli się w
tej cieśninie na nieznany im wrak okrętu. Po kolejnych podwodnych badaniach i po analizach próbek
drewna dębowego okazało się, że pochodzi ono z
1627 roku z okolic jeziora Mälaren. Na oficjalnej konferencji parę tygodni temu poinformowano, że jest to
wrak “Äpplet” (Jabłka)
Już w grudniu ub.r. naukowcy natknęli się na nieznany im wrak okrętu. Po kilku miesiącach przeprowadzono kolejne podwodne badania, a po analizach
próbek drewna dębowego okazało się, że pochodzi
ono z 1627 r. z okolic jeziora Melar.
Z zapisów historycznych wiadomo, że król Gustaw
II Karol w 1625 roku zamówił dwa duże galeony
“Wazę” i “Jabłko” oraz dwa mniejsze okręty wojenne
“Apollo” i “Maria”, które zostały wykorzystane do
najazdu na Polskę w XVII w. “Wazę” odnaleziono
w roku 1961 nieopodal miejsca, z którego wypłyną
w swój dziewiczy rejs koło Sztokholmu. Wraki tych
mniejszych jednostek zostały odnalezione w cieśninie nieopodal Vaxholm już w 2019 roku. Wówczas
początkowo archeologowie mylnie przypuszczali, że
mają do czynienia z pozostałościami okrętu “Jabłko”.
W rozpoznaniu “Jabłka” naukowcom pomógł wrak
okrętu “Waza” z 1627 r. – przypomina “Wazę” zarówno olbrzymimi wymiarami oraz konstrukcją,
drewno użyte przy budowie ma te same właściwości i
pochodzenie, jak w przypadku “Wazy”.
“Äpplet”
zbudowany został przez tą samą
stocznię co “Vasa” na
Blesieholmen, ale zostało
ukończone nieco później,
w 1629 roku i miało nieco
inne proporcje. Powodem
może być to, że nowy
mistrz budowlany, Hein
Jakobsson, przejął i zmodyfikował statek po śmierci pierwotnego projektanta
Henrika Hybertssona.
Okręt mógł zabrać na pokład tysiąc żołnierzy, ale
ze względu na duże rozmiary, trudności w nawigacji i wysokie koszty utrzymania nie był zbyt często
wysyłany w morze. W 1630 r. brał udział w wojnie
trzydziestoletniej przeciwko Habsburgom u wybrzeży Pomorza Zachodniego. Admiralicja częściej więc
wykorzystywała mniejsze okręte. W służbie “Äpplet”
był niemal 30 at, po licznych uszkodzeniach, które
były zbyt kosztowne w naprawie, zdecydowano się na
zatopienie jednostki koło Vaxholmu, aby zablokować
cieśninę jako ochronę przed wrogami.
Odnalezienie wraku to jedno z największych odkryć podwodnej archeologii. Być może wrak doczeka się podobnego losu co “Vasa” i za kilka lat będzie
można go podziwiać w jakimś muzeum. Warto przypomnieć, że Muzeum Wazy w Sztokholmie to jedna
z największych atrakcji Szwecji. Z kolei w Muzeum
Regionu Kalmar (w Kalmarze) prezentowane są
szczątki innego okrętu “Kronan” (Korona) – był to
szwedzki okręt liniowy z XVII wieku, zbudowany za
panowania króla Karola XI. Należał do największych
okrętów swoich czasów. Zatonął 1 czerwca 1676 w
trakcie bitwy morskiej koło Öland w wyniku eksplozji komór amunicyjnych spowodowanej gwałtownym
przechyłem podczas wykonywania zwrotu. (NGP)
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Zidentyfikowano
wrak “Jabłka”
... bo interes uskutecznić jakiś miałem
Lecz zły los nie sprzyjał mi
I w nieszczęściu pozostałem
Do haremu szybko wchodzę
Trzech nukierów zatrzymuje mnie po drodze
A i sułtan też tam był
I tak wrzasnął z całych sił:
Jaja, brać mu jaja, by nauczkę hultaj miał
że bez mego pozwolenia, do haremu
wchodzić chciał
Moje jaja, moje jaja, ale dogonili mnie
Teraz chodzę bez nabiału
i aż płakać mi się chce...
Na szczęście nie ma już haremów ani sułtanów
od przeszło 100 lat, a wszystko to zawdzięczamy Mustafie Kemalowi Paszy, zwanego później
Atatürkiem (1889-1938), który na początku lat 1920.
dokonał częściowo udanej próby zmodernizowania
Turcji. Najbardziej znana z jego reform to zmiana alfabetu z arabskiego na łaciński. Był sui generis
Piłsudskim swego pokolenia i kraju, autorytarny lecz
państwowotwórczy. Później bywało różnie.
To nie pierwsza moja wizyta w Turcji, ale poprzednie to krótkie, jedno-dwudniowe wypady, najczęściej
z wysp greckich; z Rodos do Marmaris, z Samos
do Efezu, z Lesbos do Pergamonu i z Bułgarii do
Stambułu. A także tydzień w tureckiej części Cypru,
nie uznawanej przez prawie nikogo, autonomicznej
pod protektoratem Turcji.
Z tym samym biurem co na Cypr (TSS) wybraliśmy
się teraz do Kappadocji, a po wyczerpującym zwiedzaniu drugi tydzień pozostał na dość monotonny
wypoczynek na tureckiej Riwierze między Antalyą i
Alanją.
Kappadocja jest krajobrazowo ciekawa, oryginalne
formacje skalne, wyrosłe z wulkanicznego tufu, mają
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kształty niekiedy sugestywnie erotyczne. Nie brak
tam również ciekawych grot podziemnych, niegdyś
zamieszkałych, teraz przekształconych w muzea.
Nasz przewodnik imieniem Utcu, w płynnej angielszczyźnie (znał też trochę polski) przekazywał
nam spore połacie swej wiedzy historycznej, którą
ponoć studiował. Niestety, ujawniał też pewne nacjonalistyczne skrzywienie. Dla niego Anatolia była od
wielu wieków centrum (pępkiem?) świata i cywilizacji, a w okresie rozkwitu Bizancjum (Wschodniego
Rzymu) reszta to barbarzyńcy, nie wykluczając podupadłej, lecz rozwijającej się kolebki zachodniego
chrześcijaństwa (katolicyzmu) w Rzymie i z czasem
w reszcie Europy.
Przejawiał on także skłonności do grubymi nićmi
szytych przekrętów (zapewne na własną korzyść),
sprzedając raz jeszcze te same, czy podobne atrakcje
podróży za dodatkową opłatą. Tylko parę osób (w tym
niżej podpisany), zdołało się oprzeć jego finansowym
perswazjom.
Może korzystał też z prowizji, napędzając turystów
z naszej grupy do ściśle określonych sklepów, gdzie
rzekomo można było nabyć produkty po najniższych
cenach, co się nie sprawdziło. Jest to także tendencja biura podróży, które reprezentował, ale wtedy gra
jest prowadzona w otwarte karty: po prostu mniej czy
bardziej liczne odwiedziny w dużych sklepach z dywanami czy biżuteria pozwalają dzięki tym sponsorom obniżyć cenę wycieczki do atrakcyjnej, niskiej
wysokości.
W naszej grupie przeważali oczywiście Szwedzi
(na ogół w wieku emerytalnym), ale były też licznie reprezentowane rozmaite mniejszości: 5-ciu
Irań-czyków (z rodzynkiem, wżenionym Szwedem),
czwórka Serbów, para Bułgarów, dwie Finki i wreszcie czwórka Polaków.
Turyści w odwiedzanych hotelach to na tureckiej
Riwierze głównie Rosjanie, wśród nich być może
dezerterzy uciekający przed mobilizacją w Rosji.
Nasilenie ich wizyt trwa pewnie od lat, co wyraża się
napisami w języku angielskim i rosyjskim, a także
faktem, że obsługa w hotelach i sklepach w większym
czy mniejszym stopniu opanowuje właśnie te dwa
języki.
Próbowałem kilkakrotnie sondować rosyjskie nastroje, choć w zasadzie unikali kontaktów. Raz przypominając dawna piosenkę, sugerującą, że Rosji po
118 latach znów może zagrozić Japonia (Rosji zagraża cały świat i Rosja tylko się broni). Drugi: indagując
o termin powrotu do Rosji dowiedziałem się, że Biden
i wszyscy zachodni przywódcy kłamią i manipulują.
Oczywiście poinformowałem, że kłamią tylko Putin i
Ławrow. I po raz trzeci w zatłoczonej windzie uznałem na głos, że jednak jest tu lepiej niż w okopach na
froncie koło Ługańska i Chersonia. Uśmiechy i brak
komentarzy.
Kończę, bo muszę się zająć zrzucaniem nadwagi 4 kg, przybranych w czasie tygodnia w hotelu all
inclusive.
Aleksander Kwiatkowski

Chcesz wydać książkę?
Tomik wierszy?
Skontaktuj się z nami.
Wydajemy książki polskich autorów
w Szwecji od 1988 roku.
Wydawnictwa niskonakładowe,
niskie koszta.
Napisz do nas, wyślemy ofertę:
polonica@polonica.se
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Od lewej: Bogdan Lukuc i Sebastian Andersson. Foto: © Sätra Motorcenter

Opel nową marką
w Sätra Motorcenter AB
Sätra Motorcenter to znany i ceniony salon samochodowy w dzielnicy
Sätra na południu Sztokholmu.
W nowoczesnych lokalach firma
istnieje od 2001 roku pod adresem
Strömsätravägen 15.
— Na początku byliśmy salonem wyłącznie marki
Peugeot – mówi szef Sätra Motorcenter, Sebastian
Andersson. – Klienci nadal znajdą tutaj samochody
tej marki - to ważna część naszej sprzedaży, ale przez
ostatnie lata poszerzyliśmy naszą ofertę. Oferujemy
samochody marki Citroën DS, Citroën, samochody
dostawcze i duży wybór używanych samochodów.
Sprzedajemy ponad 1500 samochodów rocznie.
Klienci zawsze znajdą u nas pełną gamę modeli do
ekspozycji i jazdy próbnej.
W przestronnym salonie znajdziemy wiele najnowszych modeli Peugeota, w tym hybrydy i samochody elektryczne. Na piętrze duży dział z samochodami używanymi. Oprócz samego salonu, Sätra
Motorcenter to także kompleksowy obiekt z własnym
warsztatem z kilkunastoma stanowiskami.

Najnowszym segmentem sprzedaży salonu są
samochody marki Opel, dobrze znanej naszym
Czytelnikom. Sebastian jest przekonany, że Opel,
z szeroką gamą doskonałych samochodów i długą
historią, będzie idealnie pasować do innych marek
sprzedawanych w salonie. Opel to firma w branży samochodowej o 160-letniej historii – we wrześniu 1862
roku Adam Opel rozpoczął produkcję maszyn do szycia, a w 1899 roku rozpoczął produkcję samochodów.
Oprócz nowej marki w ofercie salonu, Sebastian
przedstawia nam również nowego sprzedawcę, który
m.in. będzie zajmował się sprzedażą Opla – Bogdana
Lukuc. Bogdan urodził się w Polsce i od kilku lat pracuje przy sprzedaży samochodów w Szwecji.
— Bogdan cieszy się uznaniem klientów dzięki
swojemu zaangażowaniu i chęci pomocy klientowi –
mówi Sebastian. – Potrafi wsłuchiwać się w potrzeby
klientów, buduje z nimi relacje, a to ważne atuty w
dzisiejszych czasach. Nie można bowiem uciec od tego, że ostatnie dwa lata były ciężkie dla wszystkich
z powodu pandemii, a i teraz sytuacja światowa w
Europie jest problematyczna. Nam udało się jednak
dobrze poradzić w tym trudnym okresie i z optymizmem patrzymy na najbliższą przyszłość. Na wiosnę
będziemy mogli w naszym salonie również zaoferować

także kampery i skutery elektryczne Peugeot - w sam
raz na wiosenne słońce.
Warto dodać, że w warsztacie Sätra Motorcenter
pracują także polscy mechanicy, a zarówno marki
samochodów Peugeot i Opel zdobywają świetne recenzje w międzynarodowych rankingach, a w ofercie
przybywa coraz więcej samochodów nowej generacji
– samochodów elektrycznych.
Warto zatem wybrać się do salonu, by sprawdzić
ofertę Sätra Motorcenter i uzyskać profesjonalną pomoc. Także w języku polskim.

SÄTRA MOTORCENTER AB
Vi håller Stockholm rullande
Strömsätravägen 15
127 02 Skärholmen

