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W Szwecji obchodzono niedawno 250. rocznicę ustanowienia prawa
do wolności wypowiedzi mediów oraz widowisk. Nie ma wątpliwości,
że wolność mediów w Szwecji, jak również po 1989 roku w Polsce,
jest zachowana, ale czy bez żadnych ograniczeń, to już pytanie. Mam
na myśli rodzaj samoograniczania się mediów w imię wyższych
względów. Można by to nazwać równie dobrze – kulturą ciszy.
Strona 2

Prezydenta Polski. Czy był to przypadek, czy może
świadoma akcja mająca na celu pokazanie, że krwawe rozruchy w II RP zakończyły się zabójstwem Narutowicza? To znacznie więcej niż dziś? Nie wiem.
Ale sądzę, że był to przypadek, że ów film właśnie
nadano. Niemniej, sceny bicia posłów i nie dopuszczanie ich do Sejmu przez nacjonalistyczne bojówki
– to jednak groźne memento w chwili, gdy Piotr Duda
szef neo-solidarności zapowiada pacyfikację opozycji
przeszkadzającej rządzić innemu Dudzie. A tak naprawdę – Prezesowi.

18 grudnia. Ukazały się jednocześnie dwa pisma: Głos Katolicki/Słowo Kongresu i Nowa Gazeta
Polska. W Głosie i w Gazecie relacje ze spotkania z
Panem Prezydentem. Jestem z dobrej szkoły redaktora Giedroycia, który uważał, że pismo redaguje
Redaktor i on decyduje o doborze materiału i formie
w jakiej materiał będzie wydrukowany. Zawsze się
godziłem, z tymi zasadami. I dlatego też nie mam
pretensji o skróty w mojej relacji ze spotkania z
Andrzejem Dudą. Ale w świetle zderzenia się mojej
relacji z relacją z Głosu Katolickiego postanowiłem
opublikować pominięty w NGP fragment o odznaczeniach: Napisałem w tej sprawie list do redakcji.

KARTKA Z KALENDARZA
11 grudnia. Opłatek u Pani Karoliny (Klub
Seniora). Recytacje poezji wigilijnej w wykonaniu
duetu: Danuta Rodziewicz i Waldemar Ostrycharczyk.
Na deser, kolędy polsko-szwedzkie odegrała na pianinie i odśpiewała brawurowo pani Róża Zawadzką.
12 grudnia. Opłatek w Quo Vadis połączony

z posiedzeniem Rady Kultury. Nic ciekawego. Pewne
Panie spierały się na temat swoich osiągnięć. No i po
raz pierwszy nie wszyscy z wszystkimi chcieli się
podzielić opłatkiem. Nawet były aluzje, by ludzie o
innej politycznej orientacji opuścili zgromadzenie.
Podziały krajowe zatruwają też Polonię.

13 grudnia. Pomysł by demonstrować przeciw kaczyzmowi właśnie w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, był problematyczny. W Polsce
jedni przypominali tamtą tragedię, a inni (ci z KODu) odnosili się do dzisiejszych nadużyć władzy. W
Sztokholmie przed Ambasadą RP były też dwie grupy. W sumie około 100 demonstrantów. 19-stu za „dobrą zmianą” – reszta przeciw. Obie grupy rozdzielała
szwedzka policja. Jedni wołali: „byłeś w partii, jesteś
w KOD-zie. Ciągle w smrodzie”. A drudzy czytali 14
punktów demokratyzacji „Kaczylandu”.
Inaczej było 35 lat temu. 13 grudnia 1981 o szóstej
rano obudził mnie telefon. Dzwonił Jakub Święcicki,
którego pół godziny wcześniej obudził telefon z Londynu od profesora Leszka Kołakowskiego, oficjalnego przedstawiciela KOR na emigracji. Kołakowski
opierając się na poufnych źródłach angielskich przekazał informacje o wprowadzeniu w Polsce „Stanu
Wyjątkowego” i utworzeniu „Żołnierskiej Rady Ocalenia Kraju”. Nieporozumienie z nazewnictwem
wzięło się z podwójnego tłumaczenia z polskiego na
angielski i z powrotem na polski. W zredagowanej na
prędce ulotce użyliśmy tych określeń. Mimo że była

to niedziela, wydzwoniłem sekretarkę, panią Zofię
Wawro-Kowalską, i sam pojechałem do redakcji „Jedności”. Po wydrukowaniu polskiej ulotki, na dwa telefony wydzwanialiśmy mających na liście Polaków
mieszkających w Sztokholmie. Demonstrację na
Sergel Torg ustaliliśmy na godzinę 15-stą. O 12-stej
przyszedł Ryszard Szulkin z tekstem ulotki szwedzkiej i koleportkami. Były to młode szwedzkie trockistki często z małymi dziećmi w wózkach. Energiczna
ich przywódczyni rozdzielała ulotki i miejsca. „Ty na
Karlaplan, ty na Centralen, ty na Brommę” itd. Akcja
była bardzo sprawna. O 15-stej były tłumy Szwedów
i Polaków na Sergel Torg. Przemawiał w imieniu
„Solidarności” Stefan Trzciński, a w imieniu LO jakiś ważny Szwed. Potem wielki pochód ruszył pod
Ambasadę PRL. Była to pierwsza w całym wolnym
świecie demonstracja w obronie Polski. W innych
stolicach wiece i demonstracje było dopiero w następnych dniach.

14 grudnia. TV Polonia przypomniała film
„Ucieczka z kina Wolność”. Jest to wzorowana na
„Purpurowej Róży z Kairu” (Woody Allena) opowieść o tym, jak nawet przyzwoity człowiek, gdy zaczyna pracować w cenzurze, staje się kanalią.
15 grudnia. Przykra wiadomość, śmierć
Bogdana Śmolenia, dobrego i zdolnego człowieka.
Przyjaciela wszystkich zwierząt, w tym i ludzi. Był
dziesięć lat młodszy ode mnie. Genialny duet z poznańskiego kabaretu Tey – Smoleń i Laskowik –rozpad się swego czasu. Panowie się skłócili z wielką
szkodą dla siebie oraz publiczności. Dawniej uzupełniali się doskonale. Bez siebie bardzo tracili ci wybitni ludzie. Zostały tylko nagrania (z lat siedemdziesiątych), które to należą do najwyższego panteonu polskiego kabaretu. Obaj odnaleźli się w nowej Polsce
tylko częściowo. W odróżnieniu od Jana Pietrzaka,
czy Wolskiego, którzy zagubili się totalnie.
16 grudnia. Była to rozmowa o książce
„Knebel” Błażeja Torańskiego – między innymi z
wydawcą podziemnym z czasów Stanu Wojennego,
Mirosławem Kowalskim. Wspominano też Tomasza
Strzyżewskiego porównując go do pułkownika UB
Józefa Światły, który wywiózł z kraju dokumenty
kompromitujące ówczesne władze Polski Ludowej i
tym przyczynił się do upadku stalinizmu w Polsce.
Samego Strzyżewskiego przedstawiono, jako „leszcza”, którego w cenzurę wrobił brat. Podkreślono
przywileje cenzorów, których legitymacja upoważniała do zakupów w sklepach specjalnych oraz chroniła przed „drogówką” w wypadku przekroczenia
przepisów drogowych. Nadano też fragment wywiadu przeprowadzonego ze Strzyżewskim przez Alinę
Grabowską dla Radia Wolna Europa.
17 grudnia. Trwają zamieszki w Warszawie
spowodowane nadużyciem władzy przez Marszałka
Sejmu. W nocnym programie TVP2 przypomniano
„Śmierć Prezydenta”. Doskonale udokumentowany film Kawalerowicza o zabójstwie pierwszego
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19 grudnia. Udana prowokacja, wielkie
osiągnięcie Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie.
Ustalono aktualny numer telefonu Stefana Michnika.
Przedstawiciel Gazety Polskiej z Warszawy zadzwonił do niego podając się za przedstawiciela KOD-u
i spytał. co Stefan Michnik sądzi o tej inicjatywie.
Michnik powiedział, że popiera. W oficjalnej telewizji nadano tę wypowiedzieć z komentarzem i przypomnieniem niechlubnej przeszłości Stefana Michnika
brata (przyrodniego) Adama. Ale sukces!
24-26 grudnia. Trochę spokoju w święta.
31 grudnia Sylwester zakończony skandaliczną Szopką Noworoczną Marcina Wolskiego.
Polityczne Szopki Noworoczne, to polska specjalność. Narodziły się przed I-szą Wojną Światową w
Krakowie w Jamie Michalikowej, siedzibie Zielonego Balonika. Stały zawsze na bardzo wysokim
poziomie. Krytykowały i ośmieszały władze. Po
przerwie wojennej w II RP powrócono do tradycji.
Specjalizowali się w tym poeci i satyrycy: Hemar,
Tuwim, Światopełk-Karpiński i Minkiewicz. Ten
ostatni kontynuował tradycje i po II Wojnie. W 1946
i 1947 roku. W 1948 roku nastąpiła pierwsza „dobra zmiana”. Bierut zastąpił Gomułkę. Gomułka i
Spychalski poszli do więzienia podobnie, jak sprowadzeni z Zachodu (przez Spychalskiego) polscy dowódcy, między innymi marynarze, których kilkunastu
skazano na śmierć i rozstrzelano. Aż do października 1956 nie było klimatu na szopkę. Potem już była
stale. Lepsza lub gorsza. Autorami byli najczęściej:
Minkiewicz i Marianowicz, muzycznie opracowywał te szopki często Stefan Kisielewski. Szopka
narodziła się w Krakowie, jako przeciwwaga lojalistycznej narodowej szopki krakowskiej, gdzie oprócz
Świętej Rodziny, zamiast Woła i Osła, były figurki
polskich narodowych bohaterów. Czym jest szopka
Wolskiego? Wszyscy mogą zobaczyć, bo jest na You
Tubie i jest powtarzana cyklicznie w TVP Rozrywka.
2017
10 stycznia. W prywatnym kanale Kino
Polska nadano film dokumentalny Marii Zmarz
Koczanowicz. Jest to historia życia Adama Michnika. Tytuł: Michnik – „Bądź realistą – żądaj niemożliwego”. Dużo materiałów archiwalnych, w większości nielegalnie pozyskanych przez byłą SB. Dziś
te materiały są w IPN. Świadkowie historii: przyjaciele i wrogowie Michnika. Ponad półtorej godziny
projekcji. Film ukończono w listopadzie 2015 roku.
Więc oficjalna „publiczna” TVP, po „dobrej zmianie” naturalnie już go nie pokazała. A szkoda. Kanał
Kino Polska nie należy do najbardziej dostępnych. W
tym samym kanale, po projekcji „Michnika” przypomniano „Człowieka z ...” Konrada Szołajskiego.
Jest to złośliwa, bardzo udana parodia filmów Wajdy
(ludzi z marmuru i z żelaza). Film ośmiesza słabostki
ówczesnych bohaterów konspiry. Więc po premierze
w 1993 roku wielu ludzi było oburzonych i obrażonych. Dzisiaj, znając dalsze losy bohaterów, już się
nie oburzamy na szarganie świętości. W porównaniu
z rzeczywistością, ta fikcja filmowa to mały pikuś.
Wartym zanotowania jest fakt, że w tym filmie debiutowała, ćwierć wieku temu. Agata Kulesza. Dziś
jedna z ważniejszych polskich aktorek. Kreowała
jedną z głównych ról w nagrodzonej Oscarem „Idzie”
Pawlikowskiego.
LGG

Niestety
Skandynawscy socjologowie i lingwiści okazują
ostatnimi czasy zainteresowanie językiem
niewerbalnym. Innymi
słowy mówiąc gestami,
minami, spojrzeniami,
i tym podobnymi znakami,
których istotną cechą
jest cisza.
Jeżeli w toku rozmowy cisza trwa krótko, parę sekund, i ma miejsce pomiędzy wyrazami lub na końcu kwestii, nazywamy ją pauzą, i należy do rytmu
języka. Dłuższą przerwę nazwać trudniej, bowiem
może mieć różne podłoże. Mówimy wtedy o znaczącej ciszy.
Gdy cisza trwa uporczywie, jest z każdą chwilą
bogatsza w treść, i staje się ciszą wymowną. Gdy w
rozmowie telefonicznej zapada dłuższa cisza, przerywamy ją – Halo! Czy mnie słyszysz? Gdy trwa dłużej, nabiera cech tajemniczości: – Co dzieje się w
jego/jej głowie? – Jakie koncepcje rozważa? – Jaką
decyzję podejmie? – Dlaczego tak długo milczy?
Próbujemy ją (ciszę) rozszyfrować, niestety najczęściej bez widocznych rezultatów. Człowiek, za
wyjątkiem medialnie uzdolnionych ektrasensów, nie
potrafi odczytywać myśli innego człowieka.
Istnieje powiedzenie – Ten, co milczy godzi się,
ale to nieprawda. Milczenie zawiera wszystko, akceptację, protest, niechęć, miłość, wrogość, obojętność, a także – z kim pójdę dziś na lunch?
W Szwecji obchodzono niedawno 250. rocznicę
ustanowienia prawa do wolności wypowiedzi mediów oraz widowisk. Nie ma wątpliwości, że wolność mediów w Szwecji, jak również po 1989 roku w
Polsce, jest zachowana, ale czy bez żadnych ograniczeń, to już pytanie. Mam na myśli rodzaj samoograniczania się mediów w imię wyższych względów.
Można by to nazwać równie dobrze - kulturą ciszy.
Oto parę przykładów: Środowiska teatralne okryły ciszą zdarzające się coraz częściej serwilistyczne
skłonności niektórych reżyserów w odniesieniu do
panującej władzy: Resort spraw zagranicznych opatrzył klauzulą ciszy niezręczność swojego ministra:
Prasa sprzyjająca rządowi milczy na temat pogłębiających się kontrowersji w radzie ministrów: Wokół
kopalń węgla kamiennego zapadła znacząca cisza:
Kościół nabrał wody w usta w sprawie in vitro. Tak
rozumianej kulturze ciszy blisko już do naruszania
prawa nieskrępowanej wypowiedzi.
Jednym słowem cisza ma swój język. Czy możliwe jest wyznaczenie jej granic? Wątpliwe bardzo,
Polska kultura ciszy różni się od brytyjskiej, brytyjska od włoskiej, a ta od amerykańskiej… Różnie
przebiegają linie nacisku grupy, socjalnych uwarunkowań, determinacji, odwagi, religii. Wszystko to
zależy od temperamentu i poziom kultury narodowej.
Ważne szczególnie dziś, tak uważam, dla Polaków
słowa – poziom kultury narodu. Jak wskazuje historia, niestety nie po raz pierwszy (przypomnijmy
choćby nieszczęsne liberum veto, lub łamanie ustanowionego prawa), poddajemy sami siebie testowi
dojrzałości obywatelskiej. W chwili próby, nierzadko całe warstwy społecznie, poznają się nawzajem
niestety lepiej, niż chciałyby poznać.
Powtórzę za Cyprianem Kamilem Norwidem,
„Polacy to wspaniały naród, ale marne /niestety
ASz/ społeczeństwo”. Na całe szczęście inny poeta
(wieszcz!) zapewniał, że „…jutrzenka blisko”.
Życzę wszystkim Państwu, a szczególnie tym,
którzy nie odwracacie wzroku napotykając teksty
podpisane – Andrzej Szmilichowski
Wyjątkowo Szczęśliwego 2017 Roku!
Andrzej Szmilichowski

Komentarz z Facebooka (styczeć 2017), jednego
ze znajomych: Nie chcę być złym prorokiem ... ale
dzięki tym niedoj...bom co podpalają i niszczą „kebaby” i restauracje należące do „tych innych”, nie
zdziwiłoby mnie, jak zaczną płonąć polskie kafejki i
restauracyjki na obczyźnie....!!! Możecie być z siebie
dumni „patrioci”! Ludzie będą się bali, albo wstydzili przyznać, że są Polakami! Im więcej na siebie
wkładacie koszulek z orłem lub innych oznaczeń polskości - tym bardziej je kalacie! Nie jestem pewien,
czy znacie to wyrażenie - entelegencjo prostacka kij ma dwa końce!
Z grudniowej poczty mailowej: Kaczyści (krąg
wewnętrzny władzy) z pisiorami (członkowie, sympatycy PiS) poważają się na symbole Solidarności.
Dławią demokrację. Z instytucji wolnego państwa
czynią karykatury. Przykłady: Urząd Prezydenta
RP, Sejm, Senat, Trybunał Konstytucyjny. Dobierają
się do mediów, samorządów, edukacji, służb państwowych. Działają metodycznie i systematycznie.
Coraz bardziej śmierdzi to pełzającym stanem wojennym. Wielu Polakom się to podoba, wielu im ufa.
To kolejny dramat Polski. Ich zwolennicy poddają
się chętnie celowo stwarzanej przez PiS psychozie
zagrożeń. Z jednej strony straszy Zachód (przeklęta demokracja liberalna rozmywająca polskość pod
dyktando niemiaszków), z drugiej zaś uchodźcy (czyli brudasy wnoszący islam i inne groźne bakterie).
W zawiesinie miłych obietnic socjalnych, sympatycy
kaczystów nie zauważają, że pod sztandarami narodowego katolicyzmu i ksenofobicznych wizji lepszej
Polski, brną w nowe PRL. A kiedy już się obudzą z
ręką w nocniku (za jakieś 1,5-2 lata), wtedy.... Czasy
są takie, że pora na ważne rozstrzygnięcia w różnych
krajach Europy.
Zbliża się kolejny pokoleniowy egzamin Polaków.
W roku 1980 byli to Kolumbowie rocznik 1950, teraz
nadchodzi czas na Kolumbów rocznik 1990 – ludzi
urodzonych już w wolnej Polsce. Czy się na swoją
rewolucję zdecydują? A reszta? Ci nieco starsi i ci
jeszcze trochę starsi, pomogą im w tym?
Mnie, staruchowi (acz Kolumbowi rocznik 50),
pozostaje sentymentalne wspomnienie tamtej wspaniałej zawieruchy i niegasnąca miłość do Panny S
(śliczną piosenkę Kelusa o niej przypomniał mi właśnie mój przyjaciel Janusz K.). I co jeszcze mogę zrobić? Może należałoby coś napisać? Ale kto to będzie
czytał? Kolumbowie 1990? Nie jestem naiwny. Mogę
jeszcze poskakać na demonstracji przeciw tym, ktorzy dziś rządząc, przywracają standardy PRL. Dobre
i tyle.
Pisze Ewa Borguńska w listach do GW: W historii mamy wiele przykładów rodzenia się systemów
autokratycznych, totalitarnych, które w konsekwencji stawały się systemami zbrodniczymi. Rozpatrując
te przykłady, oburzamy się na ślepotę społeczeństw,
które bagatelizowały symptomy. Kpimy z głupoty,
która odrzucała szersze horyzonty i wyobraźnię.
Ubolewamy nad przedkładaniem własnej wygody życia nad sprawy „wyższej” rangi. Łatwo jest oceniać
historyczne procesy. Znacznie trudniej zauważyć, że
jest się w ich wirze, o wiele trudniej przekonująco
pokazać, że to samo właśnie teraz i właśnie tu, z
NASZYM UDZIAŁEM, się dzieje.
Krytykowane przez nas środowiska emigracyjne
w Szwecji (za coraz bardziej jawną politykę wspieranie organizacji o charakterze ksenofobicznym) widzą w NGP swojego wroga, a osoby o odmiennych
poglądach są usuwane z organizacji. Wbrew statutom, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew duchowi
tolerancji, która promowana jest w Szwecji. I, oczywiście, nikt z tego nie wyciąga żadnych wniosków.
Ba ... atmosfera polityczna w Polsce jakby zachęca
te środowiska do takich zachowań. Ten brak autorefleksji powoduje, że środowisko to okopuje się w

swoich postawach i opierają tylko na coraz węższym
kręgu swoich zwolenników, którzy z kolei traktują
organizacje (głównie Kongres Polaków w Szwecji i
Radę Uchodźstwa Polskiego w Szwecji) instrumentalnie w swojej propagandowej krucjacie. Żal tych
starych i zasłużonych organizacji, o (często) skomplikowanej historii, ale niezwykle ideowych, które
skupiały najbardziej wartościowych działaczy emigracyjnych w Szwecji.
Dotarł do nas list, jaki rozsyłał prezes Kongresu
Polaków w Szwecji, Janusza Górczyńskiego, informujący o organizowanym zebraniu Kongresu, na
którym miał się odbyć „sąd” nad nieprawomyślnymi członkiniami jednej z organizacji: Od kilku lat,
Nowa Gazeta Polska prowadzi kampanię dyskredytacji środowiska niepodległościowego skupionego
wokół Rady Uchodźstwa Polskiego - OPON oraz
Kongresu Polaków w Szwecji. Na początku tego roku
(2016 - dop. red.), w tę kampanię, włączone zostały media i urzędy szwedzkie, jak również kilka osób
– członków lokalnych organizacji Kongresu. Jako
prezes Kongresu, zaproszony na tegoroczne Walne
Zebranie Stowarzyszenia Polek w Szwecji, wyraziłem dezaprobatę dla takich działań. Apelowałem do
zebranych o podjęcie starań w celu rozwiązania istniejącego konfliktu. Niestety, do chwili obecnej, nie
znamy oficjalnego stanowiska w tej sprawie Zarządy
Stowarzyszenia Polek. A więc nic nowego... a ton listu jakby z innej epoki, gdy niepokornych wzywano
do złożenia „samokrytyki”...
Nad złymi emocjami niesposób zapanować.
Ale też brak kontroli oraz dobrej woli ułatwia zadanie dla licznych frustratów i nieokiełzanych komentatorów życia politycznego. O problemach z Forum
dyskusyjnym na portalu internetowym PoloniaInfo.
se pisaliśmy już wielokrotnie. Administratorzy portalu zezwalający na rasistowskie, ksenofobiczne, a
często bardzo wulgarne wpisy, zawsze zasłaniali
się ochroną „wolności słowa”. Gdy jednak krytyka
pod ich adresem zaostrzyła się, zdecydowali się na
usunięcie w Forum działu „Polityka”. I co? I nic.
Chamstwo i wulgarność rozpełzły się po innych
działach. Poziom dyskusji toczących się tam, niewiele ma wspólnego z duchem jaki panował na portalu, gdy powstawał. I tylko nie wiadomo, czy zmienili się użytkownicy, czy winny jest administrator,
który nad tym szaleństwem chamstwa, ksenofobii i
wulgaryzmu nie potrafi zapanować.
A skoro o poziomie języka mowa, to warto przypomnieć, jakie to kiedyś problemy mieli publicyści
wyczuleni na sprawy kultury języka.
Mało kto pewnie wie, ale twórcą polskiego języka
chemicznego, był Jędrzej Śniadecki, który wymyślił kiedyś piękne słowo „tlen”. Niedotleniona była
by nasza mowa bez pomysłowości Pana Jędrzeja.
Nazewnictwa chemicznego lekceważyć nie wolno,
o czym świadeczyć może nekrolog-przestroga: „Tu
leży chemik Dezydery, który wypił aż po samo dno
pełne wiadro H2SO4, myśląc, że to zwykła H2O”.
Mieczysław Grydzewski (historyk, dziennikarz, redaktor „Skamandera” i „Wiadomości Literackich”)
powiedział kiedyś, że germanizmy i rusycyzmy
powinno się ścigać sądownie. Fonetyk Fredrich w
Warszawie zerwał kiedyś z narzeczoną, córką kupca
w Płocku, gdy zaczęła zdanie od słów „ciut, ciut!”.
Ksiądz Kantak w Libanie, społecznik i historyk kościoła, zżymał się na konfratera, gdy użył słowa „w
międzyczasie”. W rzeczy samej: ze spolszczeniem
językowego importu (pardon: przywozu!) zawsze
były kłopoty. Na zebranie polonistów w Londynie
(50 lat temu) pewien purysta (przepraszam: czyścioch) językowy zawołał: – Po co używać angielskiego określenia „deadlock”, skoro mamy staropolskie słowo „impas”! Słowotwórstwo jest sztuką
niełatwą. Toteż „week-end” pozostanie u nas do
końca świata „week-endem”, chociaż próbowano
go zastąpić dziwolągami w postaci „błogostanu”,
„potrudzia” czy „wytchnieniówki”. Zanim uczeń
Doroszewskiego wypowie słowo „odrzutowiec”,
zagraniczny „jet” dwakroć mu śmignie nad głową.
W zeszłym stuleciu odzywały się wprawdzie głosy,
że lepiej brzmi słowo „sztuczne ognie” niż „fajerwerki”, ale nie o „racach” czy „ognio-bukietach” pisał Słowacki, ale o fajerwerkach. „Jako fajerwerk z
gwiazd kilku tysięcy chciałem aby się spalił – i nic
więcej” – czytamy w Beniowskim. Imić Faber, który
w Warszawie ogniste cudeńka pokazywał na niebie
na cześć Stanisława Augusta, nie nazywał siebie
pirotechnikiem, lecz „fajerwerkerem”. Zwłaszcza
język rzemieślników nie odrzucał terminologii
przywleczonej. Znana jest humoreska Tuwima o naprawiaczach łazienki i ich osobliwych narzędziach
pracy, z tajemniczą „holajzą” na czele. Cóż z zachwalania „struga”, gdy stolarz po dawnemu heblem
hebluje.
Tak to było kiedyś. Stare, dobre czasy....
NGP 2/2017 (386)
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The Real Housewives
of Stockholm
Taką osobę można wymyśleć. Ale
wymyślona nie jest. Marta mieszka
od ponad 20 lat w Szwecji, ma dzisiaj nieco ponad 50 lat. I olbrzymią
wiarę w siebie, w swój uwodzicielski sexappil. Marta jest aktywna i
pomysłowa. Nikt się przy niej nie
nudzi. Jest zaborcza, a ludzi często
traktuje jak poddanych. Uwielbia
być niezależna. Marta jest również
tak zwariowana, że trudno czasami
brać na poważnie to, co mówi. Bo po
prostu wydaje się to tak odległe od
normalnego myślenia, że raczej budzi podejrzenia, że sobie po prostu z
rozmówców kpi. Ale to wszystko jest
na poważnie, bo – jak sama mówi
– „normalne to jest to, co dla ciebie
jest dobre”.
Imię i fakty podane w publikowanym niżej wywiadzie zostały
zmienione. Ale zapewne wielu z
Czytelników taką „Martę” w swoim
życiu spotkało...
Twoje imię tak jest charakteryzowane: Marta
lubi kontakty z otoczeniem, ale nie ulega wpływom
innych. Twardo stąpa po ziemi i wyróżnia się sporą
siłą – zarówno psychiczną, jak i fizyczną.
To imię miało mi zapewnić pozytywną energię!
I zapewniło?
No.... Do tej pory nie...
Skąd pochodzisz?
Pochodzę z Łodzi, urodziłam się na Bałutach.
To nie najlepsza dzielnica, mieszka tam najgorszy
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element. Ale ja akurat pochodzę z dobrej rodziny, dobrze sytuowanej, mój dziadek był znaną postacią w
mieście.
Miałaś zatem szczęśliwe dzieciństwo?
Nie, przeciwnie. Po wojnie wszystkie majątki zostały zabrane. Zabrano także mojej rodzinie, więc
klepaliśmy biedę. Często nie było co jeść, chodziłam
głodna, na zimę nie miałam butów, brakowało ubrań.
Do tego dołożyło się, że – po różnych zawirowaniach
rodzinnych – zostaliśmy w zasadzie sami bez ojca,
który mimo, że miał pieniądze, nie chciał nam pomagać. Mieszkał co prawda z nami, ale zupełnie się nami
nie zajmował.
A mama?
Mama była całkowicie podporządkowana ojcu.
Nie potrafiła się sprzeciwić. To w jakiś sposób i mnie
ukształtowało i nigdy nie potrafiłam tego zrozumieć.
Uważam, że każda kobieta powinna mieć swoje zdanie i nie pozwalać się zdominować przez mężczyzn.
Matka była bardzo ładną kobietą, miała powodzenie
wśród mężczyzn, ale jako pani domu nie bardzo się
sprawdzała. Pamiętam, że na Boże Narodzenie zrobiła tylko kanapki z szynką. Zresztą... jak sobie dzisiaj
uświadamiam, kobiety w naszej rodzinie były raczej
leniwe i nie lubiły się zajmować domem.
Jak sobie z tym wszystkim dawałaś radę?
Duża zasługa dziadka, u którego mieszkaliśmy.
Ojciec wychodził z założenia, że dzieci to tylko wydatek, więc ze wszystkim był problem. Z książkami
do szkoły.... Nie, moje dzieciństwo nie było fajne.
Ale w moim przypadku, te złe doświadczenia okazały się pozytywne. Nauczyłam się szybko pokonywać
trudności i radzić sobie sama niemal od 14-tego roku
życia.
Ukończyłaś szkoły?
Najpierw, jak wszyscy, podstawową. Później matka
chciała mnie oddać do domu dziecka, bo twierdziła że
nie ma pieniędzy na moje wychowanie. Albo namawiała mnie bym szybko zaczęła pracować. Uciekłam
więc z domu. I to chyba była najlepsza decyzja w moim życiu. Zaczęłam życie na własny rachunek. Szkół
nie ukończyłam...
Jak to wyglądało? Gdzie uciekłaś?
Znalazłam sobie narzeczonego.
To był ten „narzeczony numer 1”?
Tak. Zresztą, moja mama zabierała mnie na dancingi już jak miałam 12 lat. Tam, podpijaczeni mężczyźni, klękali przede mną prosząc mnie do tańca. Wtedy
zauważyłam, że moja osoba wzbudza duże zainteresowanie płci męskiej. Jak uciekłam z domu – miała

15 lat, nie miałam więc kłopotu, by znaleźć partnera.
Zainteresował się mną mężczyzna starszy ode mnie o
32 lata, chciał się ze mną po roku ożenić. Potrzebna
była na to zgoda sądu, którą uzyskaliśmy. Ale do ślubu jednak nie doszło. Mieszkaliśmy jednak ze sobą.
Wtedy po raz pierwszy w życiu czułam, że mam własny dom, gdzie mogę mieszkać.
Później zostałaś modelką?
To był przypadek. Tak, ale kariery nie zrobiłam.
Niektórzy, znani fotograficy, robili ze mną dziesiątki
sesji fotograficznych, tylko nikt mi za to nie chciał
zapłacić. W pewnym momencie mi się to znudziło.
Wtedy nawet nie myślałam, że w ogóle można jakąś
karierę z tego zrobić. Ani, że można na tym zarobić
pieniądze...
Czułaś się wykorzystywana?
Nie, wtedy nie miałam takich odczuć. To była
wspaniała przygoda, a ja z tym czułam się dobrze.
Nawet jak musiałam do tego dopłacać, bo i fryzjera i
manicure i stroje musiałam płacić sama.
Jakie zatem miałaś marzenia?
Chciałam zostać gwiazdą. Marzyłam o tym, by
mieć dobrze ekonomicznie. Tylko, że to przyszło nieco później. I za późno. Bo wcześniej nie potrafiłam
myśleć w sposób ekonomiczny. Wydawało mi się,
że zawsze się wszystko jakoś ułoży – ja będę zawsze
piękna, będą mnie utrzymywać. A dodatkowo byłam
i jestem leniwa...
Jak wybierałaś swoich partnerów, to co było
ważne? Co cię w nich kręciło?
Pierwszy mój partner był lekarzem, dobrze mu się
powodziło. Ale, może to jest najśmieszniejsze, w
tych facetach, z którymi byłam, nic mnie nie kręciło.
Chociaż... może ich pozycja społeczna. I pieniądze.
Mógł być garbaty i ślepy, to mi nie przeszkadzało.
Zresztą: im brzydszy tym lepiej dla mnie, bo przy nim
się lepiej prezentuję. Kiedyś zazdrościłam mojej koleżance, że jest z facetem bogatym – przystojna twarz,
dobry zawód – ale był chory, miał coś z nogami, więc
na wózku inwalidzki jeździł. Coś dla mnie.
Mówisz poważnie? Co takiego ważnego jest w
tym prestiżu mężczyzny?
Dla mnie to jest wszystko! Co jest wart facet bez
prestiżu? Nazwij to jak chcesz, ale w moim przykonaniu, kobieta powinna być ładna, a facet bogaty. To
takie moje proste myślenie.
Uważasz się za piękną kobietę?
A co? Nie widać? Dlatego oczekuję, że mój facet
ma być z forsą.
A uczucia?
To rzecz drugoplanowa. Uczucia nie są najważniejsze w życiu.
Jak to rozumieć: jesteś wyrachowana?
Nie. Ale moim zdaniem uczucia nic nie są warte.
Co z tego, że się kocha? Nuda. A z bogatym pojadę na
wycieczkę, przelecę się samolotem...
Może jakbyś poszła do pracy, to byś miała pieniądze, by sobie sama zafundować wyjazd...?
Z pracy nikt nie stał się bogaty. Jaką ja mogę mieć
pracę? Jak nie zrobiłam kariery jako gwiazda, to do
jakiej pracy mogę pójść? Uczucia to może są ważne
dla tych, co mają pieniądze...
To znaczy, że można wykorzystywać ludzi, ich
uczucia do ciebie?
Nie. Ja po prostu nie bardzo rozumiem, jak to jest
z tymi uczuciami. Jak to jest „kochać” kogoś. A „zakochanie” nie ma u mnie w ogóle prawa bytu. To
bez sensu. Chociaż ze mną tacy latali. Był taki, który się we mnie kochał na zabój i był moim „służącym”. Najpierw był moim facetem, po tym jak stracił
wszystkie pieniądze, został moim służącym.
Co to znaczy?

Musiał wszystko robić, co ja chciałam. Musiał chodzić ze mną tam, gdzie ja chciałam. Raz poszliśmy
do jakiejś super restauracji, zamówiłam wszystkie
najdroższe dania, a on nic. Mówi, że nie jest głodny.
Później okazało się, że w ten sposób chciał zaoszczędzić, bo to była bardzo droga restauracja.
Jest coś co traktujesz poważnie?
Co to znaczy poważnie?! Ja to mówię poważnie!
Wychodzę z założenia, że jak poznam milionera, to
będę miała dobre życia do starości.
Uroda i atrakcyjność z wiekiem się kończą...
Ja będę piękna co najmniej do osiemdziesiątki...
W tym wieku też nie brakuje adoratorów. Wcale nie
potrzebuję młodszego faceta. Mogę mieć i straszego.
Ale jak ty będziesz miała 80-siąt, to on będzie
miał 100!
Nie szkodzi. Chociaż do tej pory kariery nie zrobiłam, to mam w sobie dużą wiarę w samą siebie.
Jestem pewna, że zawsze sobie poradzę w życiu. I
żaden facet nie jest mi do tego potrzebny. Zwłaszcza
taki, który nie ma pieniędzy.
Co zatem jest najważniejsze?
Pieniądze. I żeby dobrze wyglądać. Żeby wszyscy
faceci się za mną oglądali.
A seks?
Seks nie jest taki ważny. Zresztą... jak seks, to po
królewsku.
Co masz na myśli?
Wspaniały apartament, najlepszy szampan. Dla
mnie najważniejsze są te zewnętrzne atrybuty. To mi
pasuje i to na mnie działa. Sam seks mnie w ogóle
nie interesuje i nie jest mi potrzebny. Mnie interesuje
uwodzenie mężczyzn... Najlepiej kilku uwodzicieli na
raz, żebym się nimi nie znudziła...
Wierzysz w to, że działasz uwodzicielsko na
mężczyzn?
Pewnie! Jestem anarchistką. Nie wyobrażam sobie
takiego normalnego życia. Że idę do pracy, po pracy
robię zakupy, wracam do domu, gotuję obiad. Szkoda
na to czasu.
To nieco życie w krainie fantazji...
Pieniądze załatwiają wszystko. Prawie wszystko.
Pieniądze i pozycja. W zasadzie nawet nie trzeba mieć
pozycji, jak ma się pieniądze.
Za pieniądze można kupić marzenia by być
księżniczką?
W pewnym sensie, z pewnością tak.
A ty byś chciała być księżniczką?
Taka rola by mi pasowała. Bo pasuje do mojego
charakteru, sposobu bycia. Futra, pieniądze, szampan,
limuzyny... Ja lubię się stroić, chodzić po knajpach,
lubię się napić...
Księżniczki nie powinny pić...

Ale zależy, co się pije. Dobry szampan nie powinien zaszkodzić. Zresztą nie chodzi tu o samą możliwość picia. Taka książniczka przede wszystkim ma
dostęp do każdego towarzystwa, otaczają ją najlepsi
i najbogatsi ludzie. To jest przywilej... Wchodzi się
tam, gdzie inni nie mają wstępu.
Czy karierą będzie to, że poznasz jakiegoś bogatego faceta?
Z pewnością!
To jest właśnie kariera?!
Jak najbardziej. Mnie by to usatysfakcjonowało.
Z taką formułą kariery pewnie większość się nie
zgodzi.
Ale, gdy weźmiemy na przykład jakąś aktorkę czy
piosenkarkę, to nawet, gdy nie ma się talentu, a pozna
kogoś odpowiedniego, to i tak karierę można zrobić.
Czy to nie jest poniżające dla kobiet? Chcesz powiedzieć, żee rzekomo same nie mogą zrobić kariery, bo potrzebują do tego mężczyzny?!
Przecież świat jest zdominowany przez mężczyzn!
Chyba już coś się zmieniło...?
Nie, nadal uważam, że świat jest „męski”. Tu nie
chodzi o obrażanie kogoś. Ja powiedziałam tylko, że
kobieta może zrobić karierę poznawszy odpowiedniego mężczyznę.
No to jeszcze raz zapytam: jaką karierę byś
chciała zrobić? Jakie masz talenty?
Uważam, że mam talent aktorski, mam odpowiedni
wygląd i gdybym tylko spotkała kilka odpowiednich
osób, to bym karierę zrobiła. Tak uważam.
A nie przyjmujesz takiego wariantu, że może talentu nie masz?
To jest niemożliwe. Talent mam na pewno. To nawet widać po mnie...
Chcesz mi powiedzieć, że twój talent jest połączony z zewnętrznym wyglądem?
Tak. To się łączy.
Wracam do pytania: co ważne jest w życiu?
Dla mnie wróżki są bardzo ważne. Tylko takie
prawdziwe wróżki. Ja wierzę w to, co mówią. Byłam
wielokrotnie u wróżki i wszystko mi się sprawdziło w
życiu, o czym mówiły.
Nie masz w sobie uczucia, że jesteś osobą
ekscentryczną?
Ja mam dużą potrzebę pokazania siebie. W każdej
sytuacji. Ja nawet stwarzam sytuacje, by siebie pokazać. Jak gdzieś idę, to chcę bym była widoczna.
Wszyscy mają się na mnie patrzeć.
To się nazywa ekshibicjonizm... Brakuje ci poczucia własnej wartości?
Wręcz przeciwnie. Mam olbrzymie poczucie
wartości!
Są ludzie, którzy wolą pokazać się poprzez na
przykład, swoją pracę.
A ja chcę pokazać się przez mój wygląd. Ja jestem
szczęśliwa, gdy ktoś mi prawi komplementy. Lub.
gdy jestem w knajpie, mężczyźni zamawiają dla mnie
drinki.
Zastanawiałaś się co będzie za 20 lat?
Na razie ząb czasu mnie nie naruszył. Nadgryzł, ale
nie na ruszył. Mam wrażenie i nadzieję, że do siedemdziesiątki będę wyglądać super sexy.
Może to tylko twoje wyobrażenia o sobie?
Nie, ja jestem po prostu wyjątkowa. Zresztą... nie
jest tajemnicą, że każdy człowiek opiera swoją opinię
o innych na tym pierwszym zewnętrznym wrażeniu,
jakie robi. Ja jestem stworzona do wyższych celów...
To znaczy...?
To znaczy, że zawsze będę się czuła młoda. Nigdy
się nie pomarszczę, ani nie zestarzeję.
Ludzie znajdują szczęście w swojej pracy, rodzinie, własnych osiągnięciach. Ty nie pracujesz, jak
więc definiujesz szczęście?
Nie chcę takiego normalnego życia. Normalnie? Co
to znaczy normalnie? Normalnie to jest tak, jak dla
ciebie jest dobrze.
Czy to nie zaklinanie rzeczywsitości? Mam wrażenie, że nie jesteś osobą szczęśliwą...
Nie przeżyłam jeszcze takiej szczęśliwej chwili, jaką bym chciała przeżyć.
Ale uważasz się za osobę wybraną, wyróżniającą
się z otaczającej nas rzeczywitości...
Mnie się wydaje, że mentalnie jestem daleko poza
rzeczywistością.
Co to znaczy?
... że myśleniem wyprzedziłam codzienność.
(opr. ngp)
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Nobel dla
Gombrowicza?
Tuż przed wybuchem wojny, w 1939
roku, mówiono, że murowanym kandydatem do literackiego Nobla był Józef
Wittlin (zwłaszcza za swoją książkę “Sól
ziemi”). Wojna pokrzyżowała te plany.
Był jednym z wielu polskich literatów
zgłaszanych do tej prestiżowej nagrody.
W grudniu zeszłego roku Szwedzka Akademia
ujawniła nazwiska kandydatów branych pod uwagę
przy przyznawaniu literackiego Nobla w 1966 roku.
Protokoły z propozycjami utajniane są przez 50 lat.
Kto miał wówczas szansę na nagrodę? Okazuje się,
że wśród nominowanych był Witold Gombrowicz.
Nominował go profesor Gunnar Jacobsson, specjalista z dziedziny języków słowiańskich na Uniwersytecie w Göteborgu.
Na liście kandydatów są 72 nazwiska. Wśród
tych, którzy pojawili się na niej po raz pierwszy,
są – oprócz Gombrowicza – Carlo Emilio Gadda,
Günter Grass (nagrodzony w 1999 roku) i Arnold
Wesker. Przy przyznawaniu Nobla w 1966 roku brano pod uwagę także Jarosława Iwaszkiewicza, który
był na liście już w 1965 roku, podobnie jak Maria
Dąbrowska. Była to wówczas jej piąta i ostatnia
nominacja.
Ostatecznie Komitet Noblowski wytypował pięcioro pisarzy, których w 1966 roku zarekomendował
Akademii, a nagrodę otrzymało dwoje literatów:
Szmuel Josef Agnon za „głęboko oryginalną sztukę
prozatorską, przenikniętą żydowskimi motywami ludowymi” i Nelly Sachs za „wybitne utwory liryczne i
dramatyczne, analizujące los narodu żydowskiego”.
Mimo, iż po raz pierwszy oficjalnie wiemy, że
Gombrowicz był brany pod uwagę jako kandydat
do Nobla, to jednak nie było to tajemnicą. Jak informowała Gazeta Wyborcza, Rita Gombrowicz, pisarka i wdowa po słynnym „Gombro”, powiedziała w
2007 roku w wywiadzie dla „Dziennika”, że jej mąż
najbliżej Nobla był później. – Miał go dostać w listopadzie 1969 roku, ale umarł w lipcu. Powiedzieli
mi to ludzie z Akademii Szwedzkiej. Zamiast niego
Nobla dostał wtedy Beckett, któremu też się, rzecz
jasna, należało - mówiła. Czy tak rzeczywiście było,
dowiemy się w 2019 roku, gdy Akademia ujawni listę
nominowanych z tamtego roku. (opr. ngp)
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Zawsze po drodze… Zawsze blisko Ciebie!

JEDYNY POLSKI SKLEP
w samym sercu Sztokholmu
150m od T-CENTRALEN
NOWA JAKOŚĆ POLSKICH SKLEPÓW!
SKLEP





Kawiarnia i polski sklep w jednym miejscu
Ciasta, pączki, kanapki, zapiekanki, kiełbasa z grilla
Najlepszy asortyment polskich produktów
Tradycyjne wędliny krojone na wagę bez „E”, bez
konserwantów, wzmacniaczy smaku i aromatu
 Serki i zakąski góralskie,, zdrowa żywność
Blisko T-bany BROMMAPLAN!
Przy rondzie w budynku
obok Handelsbanken
T-bana: linia zielona 17, 18;
Autobusy: 176, 177, 509
Darmowy parking:
za sklepem przy Brommabågen
- skręcić w Drottningholmsvägen

Bromma Café & Deli

Brommaplan 422-426,
422
168 76 Bromma

Zapraszamy: Pon-pt: 7:00 – 20:00

tel: 0765 85 93 88

So--nie: 10:00 – 16:00

www.polenspecialisten.com

Herkulesgatan 26,
26 111 52 Stockholm

tel.: 08-201
08
270
Zapraszamy:

Pon-pt: 10:00 – 18:00

So-nie: 10:00 – 15:00
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Zauroczeni

Historia prosto z życia
Polityka wkradła się w nasze
życie towarzyskie. W latach 80tych cieszyliśmy się z tego, bo
polityka nas łączyła, nawet gdy
oceny sytuacji w Polsce były
różne. Cel jednak był – wydawało
się – jeden. Dzisiaj wszystko to
rozsypało się w pył, bo rzekomo
cel jest jeden, ale ci, którzy nie
akceptują „jednej, słusznej drogi”, stają się naszymi wrogami.
Z przerażeniem stwierdzam,
jak zawęża mi się krąg znajomych, z którymi mogę spokojnie
rozmawiać. Tak jak bardzo różnią
się nasze oceny życia politycznego w Polsce, tak proporcjonalnie
hamuje to nasze kontakty.
Wczoraj zadzwoniła D. Lubię ją. Znamy się jeszcze
z Polski. Życie ma nieco skomplikowane. Pierwsze
małżeństwo dość szybko się jej rozpadło, poznała
K., starszego od niej o lat piętnaście. W dawnych
czasach, później także w stanie wojennym działali w
jednej z organizacji społeczno-katolickich. I w tym
nie ma nic grzesznego, ale w stanie wojennym on
należał do PRON-u (Patriotyczny Ruch Odrodzenia
Narodowego), a ona chciała zostać radną. Dziwne
wybory jak na tamte czasy, koniunkturalne.
Gdy i to okazało się dla nich nie wystarczające,
przyjechali do Szwecji. Była to druga połowa lat
80-tych. Chcieli przetestować, czy uda się im dostać azyl polityczny.... Za działalność w PRON-ie?!
Trochę im pomagałem, po starej przyjaźni z D., bo
jego wcześniej nie znałem, robił wrażenie niezłego
cwaniaczka. Takim się też okazał. Procedury rozpatrzenia spraw azylowych przeciągały się, więc K. zostawił D. w Szwecji (miała przetestować możliwość
pozostanie tutaj na stałe), a sam wrócił do Polski. Na
wszelki wypadek. Wcześniej udzielił mi – pod pseudonimem wywiadu, który był emitowany w Radio
Wolna Europa, o sytuacji w Polsce.
D. dostała wreszcie prawo pobytu w Szwecji. W
Sztokholmie miała wypadek samochodowy, długo leżała w szpitalu. K. – zachęcony pomyślnym załatwieniem spraw pobytowych D. – „wspaniałomyślnie”

przyjechał do Szwecji. W Polsce miał żonę i czwórkę dzieci – później okazało się, że jednak piątkę – do
ostatniego nie przyznał się D. Dostał prawo pobytu nie było to wtedy takie trudne. Zamieszkał z D., później wyprowadzili się do Skanii, kupili mały domek.
Ona znalazła pracę jako nauczycielka, on „robił” interesy. Jedno i drugie miało serce po właściwej stronie, więc najpierw on ściągnął do Szwecji swoją całą
rodzinę (żonę i dzieci), później ona swojego eksmęża. Wszyscy „uciekali” przed „prześladowaniami” w
Polsce. Całe szczęście nie żyli na kupie, tylko każdy
poszedł w swoją stronę.
Przez długie lata życie D. i K. biegło spokojnie – ona miała stałą pracę, on stale kombinował.
Kombinował tak bardzo, że pewnego dnia zjawiła się
u nich w domu policja i aresztowała go... za przemyt
narkotyków. K. wpadł bowiem w sidła rosyjskiej
mafii i chęci szybkiego, lekkiego zarobku. Twierdzi,
że był niewinny, ale sąd miał na ten temat inne zdanie. Skazał go na kilka lat więzienia. To bardzo dużo
jak na warunki szwedzkie, więc pewnie miał niezbite
dowody. D. nic o tej działalności K. nie widziała.
Więc z dnia na dzień zawalił się jej cały świat. Do
tego miała poważne problemy ze zdrowiem, co nie
ułatwiało sytuację.
K. spędził w więzieniu parę lat, wypuszczono go
wcześniej za dobre sprawowanie. Podczas odsiadki... nawrócił się. Na wolność zaczął pielgrzymować
do miejsc świętych czym – chcąc niechąc – zaraził
nieco D. która dłuższy czas się opierała. Ale K. jest
dla niej jedyną podporą w życiu.
Poza „nawróceniem” K. także się bardzo zradykalizował. Jak twierdziła D. bez przerwy oglądał
Telewizję Republikę. Gdy ona chciała zobaczyć coś
w TVN, on ostentacyjnie opuszczał pokój. I tak dochodzimy do polityki i podziałów.
Mimo wcześniejszego opierania się próbom „nawrócenia” jej przez K. i dystansu do politycznej
radykalizacji – wreszcie uległa. Już jakiś czas temu
widziałem, że na Facebooku zamieszcza linki do
stron Ruchu Narodowego, co mnie nieco zastanowiło, gdyż zadałem sobie pytanie, czy ona wie, co
środowisko to reprezentuje? Dzisiaj już wiem: ona
wie! Kiedy podczas rozmowy zeszliśmy na sprawy
polityki to poczułem, że stąpam go grząskim gruncie. Nagle wypaliła, że jak będzie taka możliwość, to
w przyszłych wyborach zagłosuje na.... Krzysztofa
Bosaka. Gdy wyraziłem swoje zdumienie, odparła,
że to bardzo mądry i rozsądny facet.
Zacząłem się zastanawiać, co się z wieloma moimi znajomymi porobiło? Kiedy zatracili poczucie
zdrowego rozsądku i trzeźwość ocen? Na wszelki
wypadek sprawdziłem, co się teraz z Bosakiem (niegdyś czołową figurą Wszechpolaków i Ligi Polskich
Rodzin) dzieje. Niestety, nic dobrego. Tworzy „nowy, silny ruch narodowy”, który propaguje antysemickie i rasistowskie poglądy. M. jest nim zauroczona. (tn)

Pułapki
i uroki integracji
W zestawieniu z podobnymi w nastroju i narracji ekranizacjami książek Jensa Lapidusa (Snabba
cash 1,2,3) „Måste gitt” koncentruje się w większym
stopnia na jednej, głownej postaci – to pochodzący
z Turcji Metin Turkoglu. Jego ojciec (1999) sadzi
drzewo i mówi, że pozostaje jeszcze napisanie książki i spłodzenie syna. Te dwa przykazania trudno jest
Metinowi wypełnić, bo jest bezrobotny, zajmując się
drobnymi kradzieżami i oszustwami. Ale książkę pisze w postaci codziennych zapisków, które przypadkiem odkryte stają się sensacją wydawniczą. Mimo,
że autora czeka chyba odsiedzenie jakiegoś wyroku.
Film ukazuje zarówno kryminogenne środowiska
na obrzeżach stolicy (tu: Jordbro), klanowe reguły
ujmujące także jurysprudencję, jak i nastawienie
światłych Szwedów na stworzenie utalentowanej
(choć ograniczonej i niewykształconej) jednostce, szansy zaistnienia w kulturze, nawet elitarnej.
Wyważenie tych skrajnie odrębnych okoliczności w
końcu się powiodło. Uniknięto łatwego hurra-optymizmu, stawiając na drodze postaci różne, opóźniające sukces przeszkody, wypełniające narrację.
To drugi długometrażowy film Ivicy Zubaka, a już
pierwszy (Knäcka, 2009) ukazywał w podobny sposób młodzieżowe środowisko w Bredäng. Był jednak
pokazywany tylko na kilku festiwalach oraz w telewizji. Måste gitt znaczy w slangu Måste dra.
Aleksander Kwiatkowski
MÅSTE GITT. reż. Ivica Zubak, dystr. TriArt Film

Źle się bawicie
chłopcy...
Źle się bawicie chłopcy. Najwyższy czas wyjść z
piaskownicy i wyrzucić brzydkie zabawki: fałsz, zakłamanie, kłamstwa i półprawdy, inwektywy i insynuacje, zawiść i nienawiść, pogardę i obłudę, dezinformację i propagandę, podłość i głupotę, pomówienia
i zjadliwości, pychę i butę, arogancję i zacietrzewienie itp. Róbcie to co potraficie najlepiej. Redagujcie
ogłoszenia. Nowa Gazeta Polska ogłoszeniami stoi.
Przesyłam wiersz Leszka Długosza „Jurgieltnicy”
(= sprzedawczyk) poświęcony tym, których popieracie. (Do listu dołączona kopia wiersza, drukujemy
fragment - red.)
„Po obcych rozbiegli się dworach / Wzorem haniebnej targowicy / Szlifują schody u ambasadorów
/ W skrytości nawiedzają banki, giełdy / I kantory /
- Szelest zysków liczą / Obrońcy prawa, konstytucji i
honoru / - Jurgieltnicy... (...) / Pyszni i chciwi sprzedawczycy / Przejrzane są już czyny / Opadły maski....
/ - W rejestry hańby, imiona wasze ten dzień pisze
/ - Pomiocie niedorodny targowicy / Jurgieltnicy!”
G. Karlsson, Sztokholm, 15.12.2016

NGP 2/2017 (386)

Bea Szenfeld, właśc. Beata Szenfeld.
Urodziła się 23 grudnia 1972 roku w Polsce.
Projektantka mody, designerka, artysta plastyk. Dzieciństwo spędziła w Polsce. W 1983
roku zaraz po stanie wojennym jako 11-latka
wyemigrowała z matką do Szwecji. Jest absolwentką szkoły projektowania „Beckmans” w
Sztokholmie. Stypendystka szwedzkiego domu mody H&M. W 2002 roku uczestniczyła w
szwedzkim reality-show „Fashion House” na
antenie TV3 wygrywając ten program. Nagrodą
programu było stypendium na 8-miesięczną
praktykę w domu mody Stelli McCartney w
Londynie. Projektowała dla Saniro, Mickael
Bindefeld, Barilla, Tommy Hilfiger. W 2010
roku Björk, odbierając nagrodę na Gali „The
Polar Music Prize” wystąpiła w sukni jej projektu. Wystawy i pokazy mody - 2012: Wystawa
prac Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w
Gdańsku, 2011: Wystawa prac w Regionmuseet
Kristianstad, 2010: Pokaz kolekcji jesieńzima Fashion Week w Sztokholmie, 2009:
Pokaz kolekcji wiosna-lato Fashion Week w
Sztokholmie. W 2012 roku nominowana do
Nagrody ECCO „Walk in Style”. Mieszka w
Sztokholmie.
foto: By Praca własna, GFDL, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid
=11374888

Neuman Tomasz. Urodził się 19 lutego 1951 roku w Polsce). Aktor. W 1974 roku
ukończył studia w Wyższej Szkole Teatralnej
w Warszawie. Jako aktor teatralny wystąpił w
sztukach: „Wyzwolenie” wg Wyspiańskiego
(1973), „Irkucka historia” wg Aleksieja Arbuzowa (1974), „Mizantrop” wg Moliera (1974),
„Aktor” wg CK Norwida (1975). W latach
1974-75 był związany z Teatrem Rozmaitości
w Warszawie, zagrał także kilka ról w filmach i serialach, m.in. „Zapis zbrodni” (1974),
„S.O.S.” (1974), „Kazimierz Wielki” (1975)
i „Dyrektorzy” (1975). W 1975 wyemigrował
do Szwecji, gdzie uczy aktorstwa. Od roku
1996 prowadzi w Sztokholmie własną szkołę
teatralną Stockholms Elementära Teaterskola
(od 2002 roku). Pracował również jako aktor w Studiu Teatralnym Jurija Ledermana. W
Szwecji występował jako aktor w filmach „Lilja
4-ever” (2002) i „Orka! Orka!” (2004). Mieszka
w Sztokholmie.

Trzy imprezy
Trzy dni pod rząd czekały nas
rozrywki. Pierwszego wieczoru
producent luksusowych samochodów zaprosił nas na pokaz
najnowszego modelu. Goście
byli równie eleganccy jak auta i
pachnieli pieniędzmi. Mieliśmy
nadzieję, że się to nam udzieli.
Powitano nas szampanem i włoskimi delikatesami na sprytnych tackach z uchwytem na kieliszek.
Piłam symbolicznie ponieważ to ja miałam prowadzić. Małżonek pił za to za dwoje. Potem stanęliśmy
przed wyborem, czy kupić skromny samochód za
drobne 1.200.000 koron czy też postawić na jakość
za 4 miliony. W końcu zdecydowaliśmy się na samochód-zabawkę wystawiony w szklanej gablotce.
Niestety nie był na sprzedaż.
W innej gablotce eksponowano przedmioty przeznaczone do sprzedaży. Najtańszą okazała się torebka za 69 koron z garścią plastikowych kołeczków
do ustawiania piłek golfowych na starcie, ozdobionych logotypem producenta aut. Podobne kołeczki
z nierdzewnej stali kosztowały 499 koron. Za sztukę. Wśród publiczności dojrzałam nieoczekiwanie
znajomą twarz, której z początku nie rozpoznałam.
Okazało się, że należy do sprzedawcy z taniego sklepu w sąsiedztwie. Teraz wiemy, gdzie podziewa się
zysk sklepu.
Dzień później mieliśmy w programie wernisaż,
gdzie moja szwedzka przyjaciółka-podróżniczka i
jej koledzy prezentowali swe obrazy. Obrazy przyjaciółki miały międzynarodowe motywy z Maroka,
Francji, Japonii i Korsyki. Wisiał tam również portret
jej męża. Małżonek pochodził z Polski. Zachwyciła
mnie akwarelka przedstawiająca niebo i morze podczas sztormu. Obrazek można było oglądać odwrócony górą do dołu. Niebo i morze wyglądały niemal
tak samo. Nieoczekiwanie spotkałam tam dawnego
kolegę, z którym pracowałam przed 40-tu laty. Miłą
niespodzianką było, że natychmiast mnie poznał.
— Jak tylko usłyszałem twe imię wiedziałem, że
to musisz być ty. Masz takie rzadkie imię.
A więc nie rozpoznał mnie po wyglądzie...
W drodze powrotnej odwiedziliśmy nowootwarte
centrum handlowe. Powitano nas kieliszkiem musującego napoju, ale odmówiliśmy wypicia ponieważ
nie był to szampan tylko słodki cider. Natomiast
nabyliśmy dwa bochenki niesłodkiego chleba na
zakwasie. Potem uległam pokusie przymierzenia
białej tuniki ozdobionej apaszką w kolorze lila.

Małżonkowi tunika nie przypadła do gustu, kiedy ujrzał mnie w przymierzalni. Z niewiadomej przyczyny nie podobają mu się stroje, których cena przekracza dwucyfrową kwotę. Tylko apaszka pojechała ze
mną do domu, ponieważ zmieściła się w cenowym
marginale.
Następnego dnia szliśmy na koncert. Popularna
piosenkarka miała prezentować własne utwory.
Przyjechaliśmy wcześnie i zajęliśmy centralne miejsca w drugim rzędzie. Małżonek ujrzał nagle znajomego przy wejściu i na moment opuścił fotel, aby
się przywitać, a mnie przykazał abym pilnowała
miejsca. Wysoki, dystyngowany pan zbliżył się i
zapytał doskonałą angielszczyzną, czy puste miejsce jest wolne. Niestety nie było. Gdy Małżonek
powrócił wszczął rozmowę z owym dżentelmenem
po polsku. Gdy spytałam go, dlaczego rozmawiał ze
mną po angielsku odparł: — Przypomina mi pani lady Ashton, wybraną niedawno do parlamentu w EU.
Zabrzmiało to jak komplement. Niestety, tego samego dnia przypadkowo ujrzałam w porannej gazecie
zdjęcie pani Ashton i jasne było, że nie wybrano jej
ze względu na urodę.
Przygasło światło i piosenkarka ukazała się na
scenie. Mimo iż osiągnęła już wiek emerytalny, z
policzkami jak rumiane jabłuszka czarowała publiczność młodzieńczym wdziękiem. I tu nastąpiła
niespodzianka. Nie miała śpiewać tylko recytować
własne wiersze. Wiersze okazały się ponure jak listopadowe niebo. Wiekszość opisywała stratę towarzysza życia. Nie wynikało z nich, czy odszedł na
zawsze, czy ją tylko opuścił.
Nasz przyjaciel zwierzył się szeptem, że po tej
prezentacji będzie musiał zażyć podwójną dawkę
leków przeciw depresji. Poetka wyznała, że obecnie, po latach tragedii, unika ludzi i czuje wspólnotę
wyłącznie z osobami z tą samą grupą krwi. To był
jedyny dowcip wieczoru.
Na pociechę zaproszono nas na poczęstunek, zimny bufet i wino. Przydałaby się trzecia ręka aby dać
sobie radę z talerzykiem, widelcem i kieliszkiem.
Brakowało mi tacek z uchwytem od producenta samochodów. Odetchnęłam z ulgą, gdy wśród gości
dostrzegłam męża piosenkarki, całego i zdrowego.
Opuścili lokal razem trzymając się pod rękę.
Na razie nie mamy w planie nowych imprez. Na
szczęście zbliża się karnawał.

Teresa Urban
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W OBRONIE
HONORU

Polski Kodeks Honorowy Władysława
Boziewicza ukazał się po raz pierwszy
we wrześniu 1919 roku. Krakowianin
(boć książeczka wydana w grodzie
Kraka) prorokował w przedmowie:
Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że tak długo, pokąd prawna
kultura naszych społeczeństw karać
będzie czynną zniewagą gentemena 24-godzinnym aresztem,
zamienionym na 10 złotych grzywny
- tak długo istnieć będzie ten rodzaj
współrzędnego sądownictwa honorowego, uzużełniającego państwowy
wymiar sprawiedliwości. A zdaje się,
że jeszcze czas długi.
Autor pełen prawniczego zapału sformułował
przeto aż 404 artykuły obowiązujące w owej rozprawie „pomocniczej”. Lektura to wielce pouczająca, a
także zabawna.
Boziewicz przypomina, iż osobami honorowymi
(z angielskiego gentelmenami) nazywamy – z wykluczeniem osób duchownych – te osoby płci męskiej, które z powodu wykształcenia, inteligencji
osobistej, stanowiska społecznego lub urodzenia
wznoszą się ponad zwyczajny poziom uczciwego
człowieka. Pojedynkować się mogą jedynie mężczyźni, gdyż kobiety są „impropre au deul” (niezdolne do pojedynku – niechaj fechtują językami!).
Osoby duchowne (art. 2) to nie tylko posiadający święcenia kapłańskie, ale też zakonnicy, klerycy
i słuchacze wydziału teologii. Według art. 3 pojedynkujący powinni mieć za sobą co najmniej szkołę
średnią, gdyż reszta – co łatwo zinterpretować – to
jedynie plebs i gmin nie mający zielonego pojęcia,
czym jest honor.
Z kręgu ludzi honorowych Boziewicz wyklucza
też (art. 8) denuncjantów, homoseksualistów, dezerterów z armii polskiej, a nawet przyjmujących
utrzymanie od kobiet nie będących jego krewnymi,
szantażystów, oszczerców, pisujących anonimy itp.
Wszelako, dodaje łaskawie (art. 9): Nieślubne urodzenie nie stanowi powodu do odmówienia satysfakcji honorowej.
Przeto ruszajmy na pole walki, panowie! Za obrazę drukiem (artykuły 28 do 37 – groźne dla dziennikarzy!), bądź w innej formie (cztery stopnie obrazy –
wszelka zniewaga uwłaczająca czci familji). Wybór
broni honorowej (art. 218) możliwy: szpada, szabla
lub pistolet. Oczywiście, potrzebni są sekundanci,
broń i amunicja, lekarze.... Należy przeciwnika poranić i opatrzyć w potrzebie. No i wreszcie finał (art.
390): Po honorowo odbytym pojedynku nie należy
nigdy rozstrząsać powodu tegoż, charakteru zniewagi, która pojedynek wywołała, lub wdawać się w
polemikę na jakikolwiek temat związany z raz już
załatwionym zajściem.
Wszystko to – w usystematyzowany sposób –
przypomina czasy płaszcza i szpady oraz muszkieterów królewskich z powieści Dumas ojca: d’Artagnana z Arthosem, Porthosem i Aramisem (takich
drugich jak ich czterech nie ma ani jednego!). A
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wtedy obowiązywała zasada tous pour en, en pour
tous, czyli wszyscy za jednego, jeden za wszystkich.
Polskie prawodawstwo średniowieczne – jak
podaje Zygmunt Gloger – nie znało pojedynków.
Każdy chodził z mieczem przy boku lub kijem, a
obrażony obsypywał obelgami swego przeciwnika
i staczał z nim bójkę. Po prostu nie było – jak na
Zachodzie – stanu rycerskiego z własnymi prawami
towarzyskimi. Z czasem – pod wpływem francuskim – obyczaje te się zmieniły. I tak Jan Władysław
Radziwiłł, starosta woślicki, bawiący na dworze
króla francuskiego – jak czytamy – słuszną obrazą
o honor narodu polskiego posła hiszpańskiego zabił,
za co został później wtrącony do lochów.
Wyjaśnijmy, że pojedynków zabraniały u nas wyraźnie ustawy państw zaborczych (art. 481 k.k. Rosji,
par. 201 k.k. niemieckiego, par. 159 ustawy karnej
Austro-Węgier), a później polski kodeks karny, co
wcale nie oznacza, żeby – mimo zakazów – nie staczano ich w Drugiej Rzeczypospolitej. Najbardziej
skorzy do nich byli oficerowie.
Generał Józef Heller – jak pisał „Dziennik Bydgoski” w lutym 1923 roku – stoczył pojedynek z
posłem Marianem Kościałkowskim-Zandrymem
(1892-1946), piłsudczykiem. Sekundowali mu
dwaj oficerowie, przeciwnikowi – dwaj posłowie.
Dwukrotna wymiana strzałów nie dała żadnego
wyniku, przeciwnicy wyszli bez szwanku, poczym
podawszy sobie ręce, rozeszli się. Poszło o zarzuty
stawiane Hallerowi rok wcześniej, po zamachu na
Narutowicza.
Pojedynkowe zwyczaje trwały jeszcze w 1925
roku. Pisał o tym „Dziennik Bydgoski” (nr 225),
informując, że red. Wojciech Stpiczyński (18961936) skazany został przez sąd wojskowy na Placu
Saskim na miesiąc twierdzy za pojedynek z gen.
Stanisławem Szeptyckim (1967-1946). Gdy redaktor „Głosu Prawdy” obraził generała artykułem, ten
przysłał mu sekundantów i doszło do walki obu panów na ciężkie szable wojskowe. Red. Stpiczyński
został raniony pod okiem, przy czym krew całą twarz
zalała tak, że nie mógł już widzieć, wówczas pojedynek został przerwany. Obaj przeciwnicy odnieśli po
sześć ran. Stpiczyński twierdził, że jako oficer rezerwy musiał przyjąć wyzwanie i wybrał broń białą, zaś
walkę stoczono w sali klubu szermierczego.

Wiosną 1921 roku w Bydgoszczy – jak opowiadała pani Wanda Barciszewska – doszło do wyzwania
na pojedynek przez znanego lekarza bydgoskiego
dr Zygmunta Dziembowskiego (1888-1945), ówczesnego prezydenta miasta Jana Maciaszka (18761932). Na szczęście walkę w ostatniej chwili odwołano, gdyż prezydenta odwołano z lasku do jego
obowiązków. Wreszcie też – cytuję za „Słowem
Wielkopolskim” z 1922 roku – w pojedynek wplątany był drugi prezydent Bydgoszczy Bernard
Śliwiński (1883-1941), Wielkopolanin; oficer, który
w styczniu 1920 roku wkroczył na czele pułku do
wyzwalanej Bydgoszczy, został był komendantem
policji w Poznaniu, a w 1922 roku wybrany na prezydenta grodu nad Brdą. O co poszło, nie wiadomo,
ale skrytykowano go ostro za niedozwolone pojedynkowanie się. (jn)

Historia klasztoru na Świętym Krzyżu

Tu są
relikwie
Drzewa
Świętego
Góry Świętokrzyskie, należą do
najpiękniejszych gór w Polsce. Z
Kielc można się tutaj dostać prawie
każdym busem – jadącym w kierunku świętokrzyskiego klasztoru
oblatów – który będzie udawał się
w stronę Świętej Katarzyny czy też
Huty Szklanej. W pobliskiej Nowej
Słupi, która znajduje się na trasie do
Świętego Krzyża, można dobrze zjeść
oraz przez kilka dni wypocząć. Klasztor na Świętym Krzyżu jest miejscem,
w którym znajdują się relikwie Drzewa
Świętego Krzyża, odnalezionego przez
świętą Helenę Włoską.
Zamek złej Bedety
Pan Ireneusz Gałkowski, historyk, opowiada naszej
redakcji o dziwnych legendach związanych z tym
uroczym miejscem. Legendy te mówią nam o sposobach oddawanej czci pogańskim bóstwom, których
tu było bardzo wiele, ale również o pięknym zamku,
jako ośrodku władzy ówczesnej pani świętokrzyskiej
krainy. Pochodząca z piętnastego stulecia opowieść,
informuje nas o dziejach pani łysogórskiego zamku
Bedecie, która uniesiona pychą wymagała dla siebie
boskiej czci i składania ofiar całopalnych. To właśnie
ona, wzniosła na Łysej Górze pierwszy zamek, który po jej śmierci, stał się świątynią Trójcy Świętej.
Królowa Dąbrówka kazała właśnie w tym miejscu
oddawać cześć boskiemu majestatowi i kazała osadzić się tam sześciu mnichom z zakonu świętego
Benedykta z Zozea, czeskiego miasteczka. Mnisi ci,
mieli sprawować pieczę nad sprowadzonymi z Italii
relikwiami drzewa, na którym zmarł Jezus.
Miejsce modlitw władców polskich
– Z biegiem lat, ta pierwsza pobudowana na
Łysej Górze świątynia, zwana potocznie świątynią
Dąbrówki, uległa poważnemu zniszczeniu, ale w dobrym stanie zachowały się po niej fundamenty. Król
Polski Bolesław Chrobry, który został ukoronowany w 1025 roku, otrzymał funkcję świętokrzyskiego
opata, co pozwoliło mu na sprowadzenie mnichów z
Monte Cassino i pustelników czeskich, celem głoszenia Dobrej Nowiny wśród mieszkańców tej okolicy.
Wówczas to, siłą wprowadzono w świętokrzyskim
klasztorze obrządek łaciński – wtrąca pan Irek.
Zdaniem pana Henryka
W kronikach Jana Długosza – dopowiada miłośnik
historii i kultury polskiej Henryk Zieliński, można spotkać dokładne zapiski na temat wyglądu tego budynku. Przed wejściem do środka klasztoru, zachowana
jest barokowo-klasycystyczna zachodnia fasada, pamiętająca jeszcze czasy dziesiątego stulecia. Ale liczne jej zdobienia podkreślają już całkowite odejście architektoniczne od grafiki wieków średnich. Podobno,
po zjednoczeniu przez Kazimierza Odnowiciela, syna
Mieszka II, Małopolski, Wielkopolski i Śląska, w
cieniu wspomnianej fasady modlił się tu nasz król,
dziękując Bogu za jego wielkie błogosławieństwo.
Najstarszy syn Odnowiciela, Bolesław Szczodry

zwany też Śmiałym, w tym samym miejscu co jego
ojciec, modlił się dziękując Panu Jezusowi za doprowadzenie go do koronacji na prawowitego władcę
Polski, które nastąpiło w Boże Narodzenie w 1076
roku.
Jak głosi stare podanie świętokrzyskie, które przypomniał pan Ireneusz, Bolesław Śmiały gdy nakazał ściąć biskupa krakowskiego Stanisława, modlił
się pod wspomnianą fasadą o przebaczenie mu win.
Ufundował on też wielki obraz z Dzieciątkiem Jezus,
który to gdzieś zginął podczas najazdów szwedzkich,
ponieważ – jak sądzono – Bóg nie przyjął takiej pokuty od królewskiego władcy.
Mijały lata, kolejni władcy polskiej korony, przyczyniali się do uświetniania świętokrzyskiego klasztoru. Zatem w początkach czternastego stulecia,
jak podaje notatka zapisana na karcie 238 Kodeksu
Mieszczańskiego, złożone tam były „Kazania Świętokrzyskie”, stanowiące pierwsze zapiski literackie,

Po powstaniu styczniowym
Pan Jacek Kwiecień, historyk z ziemi świętokrzyskiej, opisuje w swoich traktatach iż po powstaniu
styczniowym lochy klasztoru na Świętym Krzyżu,
pełniły rolę więzienia o zaostrzonym rygorze. Jego
więźniami byli Polacy biorący udział w zrywach narodowych. Przez wysłanników cara, w lochach świętokrzyskich zginęli wielcy Polacy, którzy walczyli u
boku Mariana Lagiewicza, dyktatora powstania styczniowego w 1863 roku.
Lata II wojny światowej
Kolejne pożogi wojenne, nie ominęły świętokrzyskiego klasztoru. W pierwszych dniach wojny rozpętanej w 1939 roku, niemiecki nalot ciężko uszkodził
znamienity zabytek. Jedna bomba zrujnowała lewy
krużganek przylegający do kościoła, druga natomiast
północne skrzydło klasztoru, zwane potocznie apteką.
Wybuch tych bomb wzniecił też pożar, który rezydujący tam zakonnicy zdołali szybko ugasić.
Zmorą lat okupacyjnych była obawa przed aresztowaniem, które mogło nastąpić w każdej chwili.
Rewizji i aresztowań nie uniknęła też brać zakonna
na Świętym Krzyżu. Tuż po Świętach Wielkanocnych
1940 roku, gestapo otoczyło klasztor, wdarło się
do wewnątrz i przeprowadziło gruntowną rewizję.
Trzech księży i jednego brata poddano na miejscu bestialskiemu przesłuchaniu, które połączone z biciem
doprowadziło do jego śmierci. Podobno każdego
roku, tuż przed Wielkanocą, można słyszeć w tutejszych lochach płacz i zawodzenie przesłuchiwanych
Polaków. Niejednemu z turystów udało się nagrać takowe odgłosy – wtrąca do opowieści Jacek Kwiecień.

Lata powojenne
Gdy skończyła się wojna, prawie natychmiast rozpoczęły się prace przy odbudowie zabytku. Zabrano
się najpierw do remontu dachów mocno uszkodzonych działaniami wojennymi. Naprawę dachu prowadził Wydział Budowlany Województwa Kieleckiego.
Natomiast dachy zabudowań gospodarskich, remontował przełożony zakonników Fran-ciszek Wilhelm
Kobusz. Jak informuje nas Jacek Kwiecień, za zgodą
ówczesnych władz polskich, potrzebny materiał uzyskiwano z rozbiórki budynków gospodarczych i powięziennych, które nie przedstawiały wartości zabytkowej. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych intensywnie zajął się odbudową klasztoru ojciec Kazimierz
Tyć. W 1967 roku, przeprowadził on przebudowę wirydarza. Obniżono wówczas jego poziom do dawnej
wysokości, zrobiono kanały odpływowe od rynien do
dawnego zbiornika stojącego pośrodku wirydarza, a
sam zbiornik wyremontowano.
Do dziś klasztor świętokrzyski, tchnie atmosferą
dawnych lat, a podobno w każdą bezksiężycową noc,
na schodkach wiodących do kaplicy, można zobaczyć
ducha Jeremiego Wiśniowieckiego. Ta wybitna w
dziejach naszej historii postać, spoczywa właśnie w
lochach świętokrzyskiego klasztoru. Wiśniowiecki,
dowódca wojsk zbaraskich, należy do największych
obrońców polskich granic przed kozacką nawałą. Gdy
nastaje bezksiężycowa noc, wówczas to daje się słychać brzęk jego złotych ostrogów, a także rżenie jego
okulbaczonego konia.
Tekst i foto:
Ewa Michałowska-Walkiewicz

Felieton noworoczny
Nadszedł dzień numer dwa. Stoimy
wyposażeni w noworoczne przyrzeczenia, ambicje, nadzieje, słowem
w to wszystko, co załadowaliśmy do
magazynku strzelby kaliber 2017.
Pozostaje tylko wykonać.

które – jak głosi stara wieść gminna – wykorzystywał
do swych przemówień Piotr Skarga, nadworny kaznodzieja Zygmunta III Wazy.
Potop szwedzki
Bracia zakonni na Świętym Krzyżu, zostali zaskoczeni niezwykłym przebiegiem wojny ze Szwedami
– relacjonuje historyk Małgorzata Tatar. W krótkim
czasie, wojska szwedzkie opanowały cały kraj. W takiej sytuacji nie można było wywieźć skarbca zakonnego za granicę. Już w 1655 roku na Świętym Krzyżu
zjawili się Szwedzi i wojska Jerzego Rakoczego.
Kościół i klasztor złupili prawie doszczętnie, a większość zakonnej braci, została przez nich wymordowana. Szwedzi opuścili klasztor dopiero po trzech latach.
Było to przyczyną tego, że przez prawie pięćdziesiąt
kolejnych lat, świętokrzyski klasztor oddychał wolnością. Jednakże raz jeszcze wojska szwedzkie zjawiły
się na Świętym Krzyżu za czasów panowania Augusta
II Mocnego, z dynastii Wettinów. Rotmistrz fiński
Bronoff przybył tu na rozkaz szwedzkiego regimentu,
aby zagarnąć słynny skarbiec świętokrzyski, należący
do zakonników. Stara legenda mówi, że umierający
najstarszy zakonnik świętokrzyski, zaprzysiągł zemstę na szwedzkich złodziejaszkach. Podobno tak ich
niemiłosiernie straszył po śmierci, że musieli oni w
popłochu opuścić ten zakątek świętokrzyskiej ziemi,
ale oczywiście skarbczyk nigdy nie powrócił na swoje
miejsce.

Port w Havstensund. Foto: NGP

Niespecjalnie lubię ową noc radosnej wyliczanki do dwunastu i obowiązkowego entuzjazmu.
Sylwester i Nowy Rok, to jak dla mnie trochę za
dużo na raz. Pamiętam, że byliśmy w te noce - tak
długo jak żył, odosobnionymi członkami naszej rodziny, mój ukochany sznaucerek Jamesa, i ja.
Nie bardzo potrafię się znaleźć w tej, w rzeczy
samej sztucznej i nadmuchanej scenografii niezwykłości i oczekiwania. Na, co tu dużo mówić, raczej
niepokojącą, nieznaną przyszłość. Jest wiele niepewności, oraz cała masa sprzeczności, w tej tabula
rasa, białej niezapisanej i pozornie niewinnej karcie,
gdzie nic jeszcze się nie zaczęło, i wszystko dopiero
nadejdzie. Trudny dzień, trudna chwila, z czego tu
się cieszyć?
Chciałbym się mylić. Być może to tylko ja jestem
trudny dla samego siebie? Sporą część dotychczasowego życia strawiłem przy czytaniu książek, ale
przychodzą takie dni, kiedy trzeba trzy razy przeczytać pierwszą stronę, żeby zorientować się, w czym
rzecz. Niezdyscyplinowane myśli krążą bezładnie i
co chwila się rozpierzchają.
Dla ludzi ukierunkowanych do życia bardziej
praktycznie, to na szczęście żaden przykład godny
naśladowania, cieszą się przełomem roku, tańczą,
piją szampana. Niestety ja tak nie potrafię, bo moja
sakramencka wyobraźnia w tym przeszkadza. W cichości ducha zazdroszczę im wszystkim.
Kolejny rok. Po poprzednim i przed następnym.
Splot duchowej ciągłości? Nieustający łańcuch
pokoleń? Życiowa energia w wiecznej podróży?
Biologiczna od-nowa? Coś w tym jest, kontynuujemy wysiłki poprzednich pokoleń i pozostawiamy
efekty naszych wysiłków kolejnym.
Nie ignorujmy tych, co byli przed nami, szanujmy
ich pamięć, doświadczenie, osiągnięcia, utrzymujmy
przy życiu swoje dokonania, aby pozostawić je spadku temu pulchnemu bobaskowi, który za rok zapuka
do drzwi.

Wujek Dobra Rada poucza, że bywają lata, które
chciałoby się zapomnieć, i że bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość jest respektowanie przeszłości. Patrzcie uważnie i bez uprzedzeń w przeszłość i
weźcie stamtąd, co dobre. Bycie człowiekiem to nie
tylko fakt związany z egzystencją, pozycją społeczną, polityką. To także historyczne zadanie oraz odpowiedzialność, a ten, który zarządza odpowie przed
prawem i historią.
No dobrze wujku, pouczać każdy potrafi, ale kiedy
wreszcie nadejdzie to wesołe? Na to wujek Dobra
Rada przypomina, że najpierw trzeba coś zacząć i
zobaczyć, co z tego wyniknie, i że na wesołość trzeba sobie zasłużyć.
Są takie lata, kiedy chciałoby się, żeby minęły jak
najszybciej. Może właśnie mijają? (asz)
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