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Małość
i podłość
w wydaniu
państwowym
świadczą
o rządzącach
i ich wyborcach.
STRONA 11

Tolerancja
w Polsce

Działacze Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja”
na plan pierwszy wysuwają zadania związane
ze zwalczaniem wszelkich przejawów nacjonalizmu, szowinizmu oraz jątrzącego stosunki
społeczne antysemityzmu, sprzeciwiają się
wszelkim przejawom nietolerancji, powstającym
bardzo często na gruncie uprzedzeń wyznaniowych i narodowych oraz ze względu
na orientację seksualną.
Z prof. dr. hab. Karolem Karskim
rozmawia Leszek Wątróbski. 6

Kłamstwo
rozchodzi się
szybciej niż
prawda
Problem polega na tym, że wielu
uważa, że to rzeczywistość powinna
dostosować się do naszych wyobrażeń,
a nie nasza wiedza do faktów. 2

Dentysta
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Myśl nie jest
nigdy wolna.
Ograniczona
jest horyzontem
głowy
Policja nie może poradzić sobie z
młodymi rzezimieszkami terroryzującymi łódzkie Bałuty. Sytuacja wymknęła się całkowicie spod kontroli
– podobnie jest w wielu innych dzielnicach miast polskich. Do napaści na
policję w Łodzi doszło między innymi
w niedzielę, 23 października 2016 roku.
Oficer dyżurny otrzymał informację,
że na ul. Nawrot grupa mężczyzn bije
przechodnia. Na miejsce skierowano
dwuosobowy patrol, który jednak pod
wskazanym adresem nie znalazł ani
ofiary, ani napastników. Gdy wywiadowcy zaczęli penetrować okolicę, z ul.
Sienkiewicza wybiegło kilku młodych
mężczyzn, którzy najpierw obrzucili
stróżów prawa wyzwiskami, a później
zabrali się do bicia. Trzeba było wezwać dodatkowe posiłki, by zapanować
nad sytuacją.
Koło Iławy napastnicy zaatakowali
karetkę pogotowia oraz ratowników
medycznych, którzy udzielali pomocy
pobitemu mężczyźnie. Kiedy ambulans
dotarł na miejsce, napastnicy zaatakowali ratowników. Według wstępnych
ustaleń policji, mężczyźni uzbrojeni byli w siekiery. — Po rozmowie z poszkodowanymi ratownikami i po wstępnych
oględzinach zniszczonego samochodu
wszystko wskazuje na to, że napastnicy
zniszczyli karetkę drewnianymi kołkami — informowała później rzeczniczka
iławskiej policji. Zarówno policja jak i
personel medyczny boją się interweniować w tych niebezpiecznych dzielnicach. Jeden z pracowników pogotowia
powiedział, że zanim do najbardziej
niebezpiecznych dzielnic wysyłana jest
karetka, o jej wyjeździe zawiadamia się
także policję...
Na liście najniebezpieczniejszych
dzielnic w Polsce znajduje się ponad 30
miejsc – swego rodzaju stref no-go – jeśli nie chcesz paść ofiarą napaści, lepiej
tam nie zaglądać. Z pewnością nocą,
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a i w dzień nie jest tam bezpiecznie.
Na mapkach krążących po Internecie
kropkami zaznaczone miasta: Bytom
(Bobrek,
Karb),
Świętochłowice
(Lipiny), Warszawa (Praga Północ,
Szmulowizna, Stary Mokotów, ul.
Stalowa, Bródno, Gocławek), Ruda
Śląska (Kaufhaus), Mysłowice (Wesoła), Gliwice (Trójkąt), Wałbrzych
(Sobięcin, Biały Kamień), Łódź (ul.
Limanowskiego, ul. Wróblewskiego,
ul. Włókiennicza, ul. Abramowicza, ul.
Legionów, ul. Słowiańska), Świdnica
(Manhattan), Stargard (ul. Andersa),
Lublin (Zagłoby, ul. Wrońska, ul.
Grygowej, ul. Lubartowska, Osada),
Białystok (ul. Barszczańska, Starosielce), Gdańsk (Orunia, Nowy Port,
osiedle Moje Marzenie).... W zagranicznych przewodnikach turystycznych ostrzega się przed zapuszczaniem
się w niektóre rejony dużych miast w
Polsce...
Brzmi taka informacja znajomo?
Czy coś to Wam przypomina? Czyżby
dzielnice te opanowane zostały przez
muzułmańskich emigrantów?
Wyjaśnijmy zatem: informacje zawarte w notatce wyżej są prawdziwe,
można je znaleźć w Internecie. Ale nie
jest prawdziwa ich interpretacja – to
tylko przykład jak łatwo nimi manipulować. Jak napisał w jednym z felietonów Zbigniew Hołdys: „Internet jest
piekłem na ziemi”, który „wymieszał
odchody z faktami”.
O tym, jak ogromnym problemem są
fake-newsy, czyli spreparowane wiadomości rozprzestrzeniane głównie za
pomocą Facebooka, świat dowiedział
się całkiem niedawno, ale na razie nie
radzi sobie z tym zjawiskiem. Eksperci
prorokują, że problem będzie rósł, bo
coraz więcej osób jako najważniejsze
źródło wiadomości traktuje właśnie

Facebooka. W Stanach 61% millenialsów (osoby urodzone w latach 198095) sprawdza najpierw właśnie ten
portal społecznościowy, dopiero dalej
jako źródło wiadomości widnieją tradycyjne media takie jak np. CNN. Jak
podaje „Gazeta Wyborcza” w Polsce
z kolei – według badania dr. Tomasza
Sobierajskiego z Uniwersytetu Warszawskiego – co czwarty z millenialsów
nie wyobraża sobie życia bez smartfona
i aplikacji mobilnych, a co drugi uważa,
że byłoby to bardzo trudne.
Fake-newsy są produkowane w zastraszającym tempie. Często nie są całkowicie wymyślane. Przecież nie można zaprzeczyć, że w Malmö dochodzi
do krwawych porachunków z udziałem
imigrantów, że w obozach dla uchodźców dochodzi do gwałtów – tyle tylko,
że fakty te są celowo manipulowane,
albo opatrzone takimi słowami, że nabierają innego znaczenia. A ponieważ
kłamstwo rozchodzi się szybciej niż
prawda, to fake-newsy – przetwarzane
i powtarzane – zaczynają żyć własnym
życiem jako swoista „prawda”. Na
pewnym etapie fake-newsy mają tyle
„potwierdzeń” w innych mediach społecznościowych, że przegrywa z nimi
zdrowy rozsądek.
Nie jest nowym odkryciem fakt,
że większość odbiorców wiadomości
rozprzestrzenianych przez portale społecznościowe, jest mniej krytyczna i
zazwyczaj nie korzysta z tradycyjnych
mediów. Zatem łatwo poddaje się manipulacjom – nie sprawdza źródeł informacji i ulega częściej emocjom niż
rozsądkowi.
W taki właśnie sposób do rangi
„prawdy” „zamiatanej pod dywan przez
mainstreamowe media w Szwecji” urosła sprawa rzekomych 55 stref no-go w
Szwecji, gdzie obowiązują prawa szariatu, a policja, straż pożarna i karetki
pogotowia nie odważają się wjeżdżać.
Historia ta ma już „własne życie”, kolportowana przez Facebookowych internautów z powoływaniem się na różne
„źródła”... – naturalnie z Internetu.
Im bardziej dramatycznie napisana
wiadomość, tym większa szansa na rozpowszechnienie. Właśnie zalewa nas
nowa fala takich fake-newsów kolportowana przez szeroką rzeszę bezmyślnych odbiorców. Czytamy więc pod
kolejnymi „memami” (ilustrowanymi
zresztą zdjęciami z zupełnie innych
części świata): To jest chore! Szwedzi
chcą zmienić zasady wymowy ich języka, bo są za trudne… dla imigrantów.
Albo: W Malmö, trzecim co do wielkości mieście Szwecji, rodzice boją się
wypuszczać dzieci na ulice, bo w każdej
chwili mogą zginąć. Wszystko z powodu muzułmańskich imigrantów, którzy
zamienili miasto w strefę wojny. Albo:
Lawina ruszyła! Szwedzcy policjanci
ujawniają „Kod 291: zatajać zbrodnie
imigrantów”.
W artykule „Rosja bombarduje
świat nieprawdziwymi wiadomościami. Europa się broni, a w Polsce... Misiewicz” (Gazeta Wyborcza), Bartosz T.
Wieleński pisze: Według prof. Martina
Kragha ze Szwedzkiego Instytutu Spraw
Międzynarodowych w ciągu ostatnich
dwóch lat rosyjskie portale wpuściły w Szwecji w obieg 26 nieprawdziwych informacji, które podchwycono
i rozdmuchano. /.../ Niedawno jedna z
rosyjskich niszowych stron podała, że
czeskie wybory prezydenckie w 2013
r. sfałszowali hakerzy. Informacja natychmiast przeniknęła do Czech, zajęli
się nią poważni dziennikarze. Centrum
przecięło spekulacje: informacja była
absurdalna; hakerzy nie mogą sfałszować wyborów, u nas głosuje się za pomocą kart wyborczych, a nie internetu.
Dobrze, że centrum zareagowało tak
szybko, bo sprowokowana przez Rosjan
dyskusja podważająca uczciwość wyborów, szkodziłaby państwu. Problem
w tym, że Czesi są na fałszywki wrażliwi. Wymyślone informacje uznaje za

prawdziwe aż jedna czwarta obywateli.
Powyższy przykład pokazuje, jak
działa mechanizm fałszerstw. Mały,
nieznany portal podaje nieprawdziwą
informację; natychmiast zaczynają ją
cytować inne, aż wreszcie ląduje w poważnych mediach. W 2014 r. tak było
z Malmö. Szwedzka policja podała wtedy raport o 55 obszarach z problemami, gdzie przestępcy „mają negatywny
wpływ na lokalną wspólnotę”. Było
tam też Malmö. Szwedzki dziennikarz
związany ze skrajną prawicą zmanipulował tę informację i puścił w świat
wiadomość o 55 strefach no-go, czyli
miejscach, do których nie należy się
zapuszczać. Inni dziennikarze i blogerzy dopisywali kolejne historie, kreując
Malmö na szwedzką stolicę strachu...
Na stronach Facebooka bezkrytyczni
użytkownicy rozprzestrzeniają informacje zaczerpnięte z niszowych i mało
wiarygodnych portali. Chociażby portalu Reporters.pl, który epatuje czytelników bulwersującymi tytułami: Lewica
w USA toczy heroiczny bój o dostęp do
kibla! „Za chwilę będzie za późno” lub:
Imigrant ustanowił rekord wyłudzania
świadczeń! Zgadnijcie ile miał tożsamości? Lub: Szok w Szwecji! Tysiące
muzułmanów zjadły zakazaną wieprzowinę (WIDEO), lub: Trump deportuje
muzułmanów, a Putin… żydowskich
rabinów! „Zagrozili bezpieczeństwu
Rosji”...
Co charakterystyczne: żadna z informacji nie jest podpisana przez autora, a
na stronie próżno szukać informacji o
redakcji... Ale wiemy kto jest redaktorem Reporters.pl: to Marek Bućko, który ukończył rusycystkę i zaczął pracować w MSZ w 1991 roku, był doradcą
prezydenta Lecha Kaczyńskiego i z rekomendacji PiS-u znalazł się w Radzie
Programowej TVP Polonia. Przez parę
lat prowadził portal Kresy24.pl, teraz
jest właścicielem portalu Reporters.pl.
Przez parę lat był na placówce dyplomatycznej na Białorusi, ale jako persona non grata musiał opuścić Mińsk.
Polskich stron internetowych o podobnym charakterze jest więcej: Niezależna.pl, Newsweb.pl (gdzie znajdujemy programowe przesłanie: „Jesteśmy
portalem propolskim”...), Gazeta Polska, Nowe Państwo, Magna Polonia
(„Prawicowy Portal Informacyjny”),
Prawy.pl ... Nie sposób tych wszystkich
stron zliczyć. Wzajemnie powołują się
na siebie uwiarygodniając tym samym
fake-newsy....
Dezinformacja to dzisiaj oręż ważniejszy niż ilość czołgów. Nikt już
nie ma złudzeń, że korzystają z niego
pełnymi garściami rosyjskie służby
wywiadowcze i propagandowe. Nie
ma żadnych dowodów na powiązania
z rosyjską kampanią dezinformacyjną,
ale w taką propagandę i celową dezinformację wpisują się portale Reporters.
pl i Newsweb.pl. Zatem jeśli ktoś powiela zaczerpnięte stamtąd informacje,
staje się mimowolnie kolejnym trybem
w tej wojnie na słowa i wyobrażenia o
świecie.
Problem jednak polega na tym, że
wielu uważa, że to rzeczywistość powinna dostosować się do naszych wyobrażeń, a nie nasza wiedza do faktów. Stanisław Jerzy Lec napisał: Myśl
nie jest nigdy wolna. Ograniczona jest
horyzontem głowy.
Tę myśl dedykuję wielu moim „Facebookowym przyjacielom”, którzy bezkrytycznie czerpią swoją wiedzę z Internetu, nie starając się ani sprawdzić
źródła informacji, ani nawet rozejrzeć
wokół – by sprawdzić, czy świat, który
ich otacza, jest rzeczywiście tak straszny. (tn)

Kilka uwag w związku z listem
Pana Mieczysława Nycza
Nie znam Pana Nycza i nie zamierzam z nim korespondować. Jego „list otwarty” umieszczony w
Nowej Gazecie Polskiej (NGP nr 1/2017) jest kolejnym atakiem na Zrzeszenie Organizacji Polonijnych
w Szwecji, lub osoby ze Zrzeszeniem związane i zawiera kilka ewidentnych kłamstw.
Nigdy, podkreślam, nigdy nie byłem członkiem zarządu CZOPU. Nie byłem też w CZOPIE w okresie
stanu wojennego, oraz nie uczestniczyłem wiele lat
później w zmianie, mało szczęśliwej nazwy CZOP na
ZOP.
Nigdy nie należałem do organizacji niepodległościowych, co nie przeszkadzało mi zawsze szanować
zaangażowanych ludzi za odwagę i poświęcenie.
Poglądów nigdy nie zmieniłem, takie poglądy miałem
wówczas, i mam je teraz. Moje dzieci, i setki moich
polskich uczniów wychowywałem przez 35 lat pracy
pedagogicznej w duchu patriotyzmu, i szacunku dla

niepodległej Polski, dla jej historii, kultury i katolickich tradycji.
Podobnie jak w Polsce, ogromna część Polonii nie
angażowała się w działalność niepodległościową,
część po prostu bała się represji, a część, jak wszędzie
na świecie, trzymała się z dala od wszelkiej polityki.
To właśnie tacy, niezaangażowani ludzie znaleźli swój
mały kawałek Polski w organizacjach zrzeszonych w
CZOPIE, a później w Zrzeszeniu. Dzisiaj też się nie
angażują, ze zdumieniem i odrazą patrząc jak napadają na siebie ci, którzy niedawno stali w jednym
szeregu. Dlatego też taka organizacja była wtedy, jest
również dzisiaj i będzie w przyszłości jak najbardziej
potrzebna. Prezesem Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji zostałem dopiero w 2003 roku i
pełniłem tę funkcję przez trzy kadencje.
Bardzo szanuję działalność charytatywną Pana Mieczysława Nycza, natomiast uważam, że

jego jątrzące mijające się z prawdą, publiczne teksty nie przynoszą dobra ani Polsce, ani Polonii.
Zdecydowanie też, jako sprzeczne z naszą tradycją,
odrzucam wyżywanie się na zmarłych, którzy nigdy
nie będą mogli się obronić. Naprawdę, wszyscy potrzebujemy więcej szacunku, więcej zrozumienia, więcej prawa do własnych poglądów, i więcej życzliwości, Pan Nycz z pewnością też.
Przyszło mi żyć w trudnych, ale ciekawych czasach,
w dwóch skrajnie różnych systemach. Kłamstwo w
systemie komunistycznym nikogo nie dziwiło, gdyż ten
system oparty był na kłamstwie. Ale nigdy nie spodziewałem się, że w wolnej Polsce usłyszę tyle kłamstw.
Tadeusz Adam Pilat
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Prezes Honorowy Zrzeszenia Organizacji
Polonijnych w Szwecji.
Landskrona – 30 stycznia 2017 roku

Pan Mieczysław Nycz odpowiada:
Bardzo miło było mi przeczytać wyrażone przez
Pana uznanie za moja działalność na rzecz naszego
kraju - wolnej Polski. Dziękuje za to, i równocześnie przepraszam za pomyłkę – jak Pan to określił –
„kłamstwo”. Pan Tadeusz Adam Pilat nie był w stanie
wojennym członkiem zarządu Centralnego Zrzeszenia
Organizacji Polonijnych w Szwecji, natomiast czołowym działaczem w zarządzie polskiej organizacji w
Norrköping, która - tak jak i Stowarzyszenie Polaków
w Södertälje (w którym byłem członkiem a później sekretarzem) - należała do CZOP-u. Miałem możliwość
obserwowania z bliska, jaki wpływ wywierał Konsulat
PRL na tworzenie, działalność i treść statutu organizacji. Pan Sitek, urzędnik konsularny, odgrywał w tym
dominującą rolę. To on zablokował – poprzez lojalnych mu członków – mój wybór na przewodniczącego Stowarzyszenia ze względu na moje niepodległościowe poglądy. To godziło w statut Invandrarverket
mówiący o wolnym i demokratycznym zrzeszaniu się.
Gdy wprowadzono stan wojenny w Polsce, razem z
kilkoma członkami, myślących podobnie jak ja, doprowadziłem do rozłamu w organizacji i utworzyłem Komitet Wsparcia Solidarności. Stowarzyszenie
Polaków w Södertälje z czasem upadło.
Zareagowałem na wywiad z Panem Pilatem w
„Kurierze Wileńskim” dlatego, że ani słowem nie
wspomniał w nim o oportunistycznej roli jaką odegrał
CZOP w stanie wojennym, ich stosunku do wolnościowego ruchu Solidarności, ani o latach współpracy z
PRL-em. Dlaczego do dziś o tym nigdy się nie wspomina? W czasie stanu wojennego, kiedy cały demokratyczny świat i emigracja niepodległościowa, również w Szwecji, poparła Solidarność, CZOP przyjął
oportunistyczną podstawę. Dlaczego? Może z przekonania, że system komunistyczny w Polsce przeżyje?
Stało się inaczej. Naród Polski wywalczył sobie utęskniona wolność bez udziału CZOP-u. Kosmetyczna
zmiana nazwy organizacji w 1990 roku nic nie zmieniła. Substancja pozostała ta sama, a czarna plama
niechlubnej historii CZOP-u, nie została zmyta. Nigdy
nie rozliczono się z przeszłością i nie przeproszono
zniesławione osoby. Pisze już o tym po raz kolejny,
dlatego że historia działalności polskich organizacji
w Szwecji w czasie stanu wojennego, powinna być
znana także nowemu pokoleniu.
Argumentacja Pana Pilata w liście do redakcji
NGP, jako reakcja na mój list, jest bardzo kontrowersyjna i stawia mnie w zakłopotaniu. Jak mam
Pana Pilata zrozumieć? Skoro wiedział że „system
komunistyczny w Polsce oparty był na kłamstwie”, to
dlaczego należał do organizacji, która z władzą tego
systemu współpracowała? Nie jest także dla mnie zrozumiałe, jakie dobro przyniosła działalność CZOP-u
wolnej Polsce i czym przyczyniła się do odzyskania
wolności? Nie rozumiem też wyrażonego „ducha patriotyzmu”, gdyż zarazem Pan Pilat legitymuje egzystencję organizacji, która pozostawiła ciemna kartę
historii współpracy z władzami komunistycznymi.
Ja nie ukrywałem swoich poglądów politycznych

przed innymi i nigdy też, nawet prywatnie, nie próbowałem narzucać komuś moich przekonań. Jako
sekretarz ówczesnego Stowarzyszenia Polaków,
przekazałem do zarządu CZOP-u, z mocy walnego zebrania, rezolucję wzywającą CZOP do poparcia Solidarności i ruchu wolnościowego w Polsce,
z apelem o umieszczenie jej w czasopiśmie CZOP-u
Polonia. Uważaliśmy wtedy, że każda polska organizacja w Wolnym Świecie (m.in. CZOP) powinna
stanąć solidarnie po stronie walczącego o wolność
narodu. Z braku reakcji na nasze wezwanie, wystosowałem formalne pismo do zarządu z zapytaniem, co
się z rezolucją stało. Zamiast udzielenia odpowiedzi
nazwano mnie „człowiekiem papieru, człowiekiem
słowa, który szczekam pod płotem”.
Panie Tadeuszu Adamie Pilacie: mam nadzieje, że
przynajmniej w tym punkcie powinniśmy być zgodni, że to ubliżenie mi było poniżej godności ludzkiej.
Gdzie jest tu ten szacunek, o którym Pan wspomina?
Dziś Polska jest niepodległym krajem, gdzie można wyrażać swoje opinie bez konsekwencji. Pan Pilat
sam korzysta z tego przywileju. Mógł zająć miejsce
przy „zastawionym stole” i sformułować piękny
wywiad, za który za czasów komuny byłby ukarany
aresztowaniem. Zgadzam się z tym, że w poglądach
jesteśmy często zróżnicowani. Ale historia nam także
mówi, że w chwili kiedy zachodzi potrzeba, umieliśmy
zjednoczyć się wokół wartości narodowych, bronić
niepodległości i wolności naszego Kraju. Niestety tym
razem nie wszyscy.
I jeszcze Epilog. Mój ojciec, którego mało znałem
bo byłem bękartem, wcześnie wyemigrował za chlebem
do Kanady. Walczył w pierwszej wojnie światowej o
wolność Polski w Legionach Marszałka Piłsudskiego.
Został ranny. Mama zaś sama wychowała liczną rodzinę, dając nam przykład, jak trzeba kochać swój
kraj i jak szanować wolność. Ja próbowałem iść

drogą ich duchowych tradycji. Za moją polityczną
działalność o wolność Polski zapłaciłem wysoką cenę. Przez kilkadziesiąt lat nie mogłem odwiedzić swojego Kraju, groziło mi aresztowanie. Raz, na próbę,
starałem się o wizę, ale odmówino mi. W konsulacie
powiedziano mi: „my wszystko o panu wiemy”. Kilka
miesięcy po przekazaniu rezolucji do CZOP-u, otrzymałem z Urzędu Bezpieczeństwa z Warszawy dwa
listy - jeden podszyty groźbą „kwasu siarkowego i
jadowitych strzał”. Miałem obawy, ze moje bezpieczeństwo w Szwecji było zagrożone. Ale doczekałem
się wolności. Po pierwszych demokratycznych wyborach w Polsce w 1989 roku, po 38 latach, wróciłem z
małżonką do ziemi, tam gdzie zostawiłem swoje korzenie. Przeżyłem fantastyczne i niezapomniane chwile.
Pytano mnie, czy warto było uciekać od komunizmu?
Na to miałem jednoznaczną odpowiedź: Tak. Warto
było czekać 38 lat na to, aby przeżyć mój jeden jedyny
dzień powrotu do mojej Ojczyzny. Od tamtego czasu
byłem w Polsce z humanitarną pomocą i w odwiedzinach ponad 150 razy. W różnych częściach kraju.
Przy tej okazji zwiedzałem miejsca ludzkich straceń
za swe wolnościowe poglądy. Były tam krzyże, pomniki, posągi i tablice poległych, - symbole bezwzględnej
komunistycznej władzy. Ci ludzie oddali dla sprawy
Polski to co jest najdroższe - swoje życie, za to abyśmy
dzisiaj czuli się wolnym narodem. Oni oddali swoje
życie także i za mnie, za to że mogłem teraz wrócić do
rodzinnych stron, jeździć swobodnie po kraju i czuć
się wolnym człowiekiem. Jestem im za to dłużny głęboki szacunek i wieczna pamięć.
Mieczysław Nycz
Były przewodniczący Komitetu Wsparcia
Solidarności, później Komitetu Solidarności z
Polska w Södertälje.
Södertälje, 12 lutego 2017 roku

Prawda bywa bolesna

INFORMACJA WŁASNA. 7 marca sąd okręgowy w Gdańsku wydał wyrok w sprawie z powództwa mieszkającego w Sztokholmie Tomasza Strzyżewskiego przeciwko profesorowi Arnoldowi
Kłonczyńskiemu z Uniwersytetu Gdańskiego, któremu powód zarzucił, że napisał nieprawdę o nim
w książce „My w Szwecji nie porastamy mchem”. (Pisaliśmy o tym procesie w NGP nr 14/2016 w
artykule „Proces jak z Kafki”)
Sąd oddalił zarzuty Strzyżewskiego w całości. W uzasadnieniu stwierdził, że prof. Kłonczyński nie
napisał nieprawdy, a żadna z informacji w zaskarżonym przypisie nie jest naruszeniem dóbr osobistych powoda. Strzyżewski nie był obecny na ostatniej ropzprawie, również nie było jego adwokatów
ani publiczności. (ngp)
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Tolerancja
w Polsce
Foto: Leszek Wątróbski

Z prof. dr. hab. Karolem Karskim, teologiem luterańskim
i prezesem Zarządu Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja”
rozmawia Leszek Wątróbski
Kiedy powstała i czym jest Fundacją Ekumeniczna „Tolerancja”?
prof. Karol Karski: Fundację Ekumeniczną „Tolerancja” założyła w roku 1993, a więc 20 lat temu, grupa działaczy chrześcijańskich, którym bliska była idea
poszanowania dla wszelkich odmienności – a zwłaszcza wyznaniowych, narodowościowych i kulturowych. Przewodniczącym Rady Społecznej Fundacji
przez wiele lat był, zmarły w roku 2003, prof. Tadeusz
Zieliński, były Rzecznik Praw Obywatelskich. Samą
zaś Radę Społeczną Fundacji tworzy grupa osób różnych wyznań i niewierzących, duchownych, naukowców, polityków i dziennikarzy.
Działacze Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja”
na plan pierwszy wysuwają zadania związane ze
zwalczaniem wszelkich przejawów nacjonalizmu,
szowinizmu oraz jątrzącego stosunki społeczne antysemityzmu, sprzeciwiają się wszelkim przejawom
nietolerancji, powstającym bardzo często na gruncie uprzedzeń wyznaniowych i narodowych oraz ze
względu na orientację seksualną. Wszystkie te problemy i zadania stojące przed naszą Fundacją okazują się
być w naszym kraju, nadal aktualne.
Członkowie naszej Fundacji inicjują też i rozwijają
różnorodne formy współpracy ludzi dla budowania
stosunków międzywyznaniowych i narodowościowych na zasadach równoprawności oraz utrzymują
kontakty ze środowiskami ekumenicznymi Europy i
świata. Kształtowanie i propagowanie oraz rozwijanie postaw i wartości chrześcijańskich i humanistycznych, tworzenie wzorców wychowawczych prowadzone jest w oparciu o ekumenizm i tolerancję.
Kto dziś tworzy Waszą Fundację? Kto nią kieruje i zarządza?
W jej skład wchodzą obecnie przedstawiciele różnych Kościołów – takich jak: katolicki, prawosławny czy luterański oraz osoby niewierzące. Fundacja
Ekumeniczna „Tolerancja” od chwili powstania z
dużą konsekwencją realizuje swoje cele. Czyni to
poprzez organizowanie publicznych dyskusji, prowadzenie badań studyjnych, nagradzanie prac dyplomowych studentów, jeśli tematem jest problem
tolerancji.
NGP 6/2017 (390)

Kto jest Waszym partnerem i z kim
współpracujecie?
Fundacja „Tolerancja” współpracuje z różnymi organizacjami międzynarodowymi – m.in. Związkiem
na Rzecz Pojednania Narodów z siedzibą w Berlinie,
której członkami są posłowie Bundestagu i znaczący
politycy europejscy oraz International Fellowship
of Reconcilition – IFOR (Związkiem na Rzecz Pojednania). Nasza działalność jest dziś jednak bardzo
ograniczona, głównie z powodów finansowych.
W Fundacji realizowane są aktualnie trzy projekty.
Są to dwie nagrody przyznawane corocznie. Pierwsza
z nich to Nagroda im. Brata Alberta Chmielowskiego,
druga to Medal Tolerancji, przyznawany 16 listopada w Święto Tolerancji ustalone przez ONZ.
Symboliczną wymowę ma tu fakt, iż uroczystość
wręczenia naszego Medalu Tolerancji odbywa się w
Teatrze Żydowskim w Warszawie.
Kolejny projekty ma charakter wydawniczy…
Tak. Fundacja nasza wydaje także „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, które przedstawiają szeroką
panoramę spraw ekumenicznych w Polsce i na świecie. Prezentuje ważne dokumenty Kościołów różnych
wyznań związane z problematyką ekumeniczną oraz
artykuły na temat dialogu pomiędzy wyznawcami
różnych Kościołów i religii, pisane przez publicystów
i teologów chrześcijańskich. Publikuje też ważniejsze dokumenty uchwalone przez mieszane komisje
kościelne różnych wyznań chrześcijańskich powoływane na szczeblu światowym. Przygląda się wreszcie dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu oraz, od
czasu do czasu, z chrześcijańsko-muzułmańskiemu.
Jest to jedyne w Polsce czasopismo o takim profilu,
ukazujące się dwa razy w roku w nakładzie 350 egz.
Jest ono adresowane przede wszystkim dla znawców
problemów ekumenicznych (profesorów teologii, duchownych i świeckich chcących pogłębić wiedzę na
ten temat), w oczekiwaniu, że jako tzw. multiplikatorzy podzielą się swoją wiedzą ze studentami, wiernymi itp.
Jaka jest rola Kościoła rzymskokatolickiego
oraz luterańskiego w dialogu ekumenicznym w
Polsce?

Wymienione przez pana dwa Kościoły nie są równymi partnerami dialogu na terenie Polski. Z jednej
bowiem strony jest duży i wszechobecny Kościół
rzymskokatolicki, a z drugiej strony liczący zaledwie
70 tysięcy Kościół luterański, który w Polsce nosi oficjalną nazwę: Kościół Ewangelicko-Augsburski i który w jest w naszym kraju największym, pod względem
liczby wyznawców, Kościołem ewangelickim. W tym
kontekście zainteresowanie Kościoła rzymskokatolickiego naszą wspólnota wyznaniową jest zdecydowanie większe niż innymi wspólnotami ewangelickimi.
Przez pewien czas działała nawet wspólna komisja
mieszana katolicko-luterańska. Okazało się jednak, że
nie ma obecnie większych problemów kontrowersyjnych pomiędzy obu naszymi Kościołami, które występowały w przeszłości. Mam tu np. na myśli spory
o własność kościelną. Zaraz po II wojnie światowej, a
nawet jeszcze w latach siedemdziesiątych, obiekty luterańskie były bowiem często bezprawnie zajmowane
przez Kościół rzymskokatolicki. Sprawy te jednak zostały polubownie rozwiązane i dziś na tej płaszczyźnie nie ma już żadnych tarć.
Kościół luterański jest niewielki i są obszary
gdzie nas zupełnie nie ma. Inaczej jest na Śląsku
Cieszyńskim, gdzie luteran jest najwięcej. Tam atmosfera dialogu zdecydowanie się poprawiła. Nie
stało się to oczywiście z dnia na dzień. Wszelkie bowiem zmiany wymagają zawsze czasu i odbywają się
ewolucyjnie. Mniej więcej od lat osiemdziesiątych
XX wieku można powiedzieć, że stosunki luterańskokatolickie w Polsce układają się normalnie.
Dziś przyjmuje się za rzecz oczywistą, że strona katolicka zaprasza stronę luterańską oraz przedstawicieli innych Kościołów na wspólne modlitwy w intencji
zjednoczenia w okresie modlitw o jedność chrześcijan
i odwrotnie. Tak dzieje się raz w roku.
Są też, na szczęście, i inne wspólne inicjatywy.
Mam tu na myśli wspólne konferencje naukowe,
sympozja czy pogłębioną współpracę pomiędzy
uczelniami. Tak jest np. pomiędzy Chrześcijańską
Akademią Teologiczną, a Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim. Osobiście przez 28 lat prowadziłem wykłady z ekumenizmu na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademia Teologii
Katolickiej) w Warszawie. Podobnie jest w Białymstoku, gdzie na tamtejszym uniwersytecie odbywają się zajęcia z teologii katolickiej i prawosławnej.
Recenzujemy wreszcie prace naukowe, takie jak doktoraty czy habilitacje. Pewne sprawy są jednak nadal
nierozwiązane.
Co ma tu Pan Profesor na myśli? Proszę o jakiś
konkretny przykład…
Nie rozwiązany jest jeszcze do końca np. problem
małżeństw mieszanych. Pod tym względem czujemy się, jako mniejszości wyznaniowe (prawosławni,
starokatolicy i ewangelicy), w dalszym ciągu trochę
dyskryminowani. Odczuwamy naciski strony katolickiej, aby dzieci w małżeństwach mieszanych były
wychowywane po katolicku, choć są już ekumeniczne
rozwiązania tej kwestii w wielu krajach europejskich,
w których każda ze stron – i katolicka i ewangelicka
– pozostawia rozwiązanie tego problemu samym rodzicom. Dokument w sprawie małżeństw mieszanych
został już opracowany przez przedstawicieli Polskiej
Rady Ekumenicznej i Rady Episkopatu Polski do
Spraw Ekumenizmu. Opublikowaliśmy go nawet w
naszych „Studiach i Dokumentach Ekumenicznych”.
Okazało się później, że Episkopat Polski nie może
go sam zatwierdzić i czeka na decyzję Watykanu i
papieża. I tak leży on w Rzymie już od ponad roku.
W dokumencie tym zastosowano rozwiązania, jakie
przyjęto już wcześniej we Włoszech czy Hiszpanii,
czyli państwach o większości katolickiej, wiele lat temu. Tam było to możliwe. Pytanie nasuwa się samo:
czemu więc u nas nie jest to możliwe i dlaczego musi
to trwać tak długo? Czy nie jest to przypadkiem gra
na zwłokę?
Co się nam w dialogu ekumenicznym udało zrobić, a co nie?
Rozważmy to w perspektywie światowej. Pewnych
bowiem rzeczy, na płaszczyźnie krajowej, nie da
się rozwiązać. Zajmijmy się więc teraz problemem
wzajemnego dopuszczenia do Stołu Pańskiego czyli
Eucharystii – tym, co luteranie, reformowani i metodyści czy wreszcie anglikanie i starokatolicy już dawno
praktykują. Natomiast w Kościele rzymskokatolickim
jest tu, w dalszym ciągu, blokada. Bezpośrednio po II
Soborze Watykańskim w krajach Europy Zachodniej
praktykowano przez długi czas interkomunię spontanicznie, działo się to w wielu krajach na płaszczyźnie
parafialnej. Biskupi o tym wiedzieli, lecz udawali,
że nie wiedzą. Doktrynalnie taki stan rzeczy nie był
przecież dopuszczalny, o czym papież Jan Paweł II
przypomniał w encyklice „O Eucharystii w życiu
Kościoła” z 2003 roku. Odtąd spontaniczne praktykowanie interkomunii przez katolików z wyznawcami
innych Kościołów stało się znacznie rzadsze.

Następna kwestia, która wiąże się ściśle z poprzednią i o którą rozbija się dialog katolicko-ewangelicki,
to odpowiedź na pytanie: czym jest urząd kościelny?
Ewangelicy i katolicy zdecydowanie różnie rozumieją
ten urząd. Kościół katolicki naucza o kapłanie, wyświęconym przez biskupa znajdującego się w łańcuchu sukcesji apostolskiej i w łączności z biskupem
Rzymu, kapłanie, którego główne zadanie polega na
odprawianiu mszy świętej i składaniu ofiary przebłagalnej. Centralną rolą duchownego ewangelickiego
jest natomiast głoszenie słowa Bożego. Kościół katolicki nie uznaje tak pojmowanego urzędu duchownego, co w konsekwencji oznacza, że nie uznaje również
Eucharystii sprawowanej przez duchownego ewangelickiego. To wcale nie znaczy, że ksiądz czy biskup
katolicki nie zwróci się do biskupa czy duchownego
ewangelickiego per księże biskupie czy księże. Takie
formy grzecznościowe są już powszechnie uznane,
ale fakt ten nie uznawany jest jeszcze przez Kościół
katolicki teologicznie. Niemniej jednak, takie rozumienie urzędu kościelnego stanowi dziś największą
przeszkodę w praktykowaniu interkomuni. Tego problemu nie da się rozwiązać w dialogu krajowym w
Polsce czy w Niemczech, lecz musi być rozwiązany
globalnie przez cały Kościół rzymskokatolicki.
Jest Pan Profesor absolwentem Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej…
Jestem absolwentem ChAT. Tam też obroniłem
pracę doktorską z zakresu historii ruchu ekumenicznego w Polsce (przed II wojną światową). Stopień
doktora habilitowanego uzyskałem natomiast na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wynikało to z
faktu, iż w owym czasie (1992 rok) moja macierzysta
uczelnia miała za mało samodzielnych pracowników
naukowych zdolnych do przeprowadzenia przewodu
habilitacyjnego. Ze strony KUL była to więc ogromna
przysługa ekumeniczna, inicjatorem całej tej sprawy
był abp prof. dr hab. Alfons Nossol. Byłem pierwszym niekatolikiem, który się habilitował na KUL.

Zamyka się kolejna
polska restauracja
w Sztokholmie...
Zaledwie po trzech latach działalności zamyka
się kolejna polska restauracja w Sztokholmie. Po
„Krasnopolski” i „Piastowskiej” przyszła kolej na
„Piasta” – stylową restaurację na Vasastan. Tak
piszą właściciele na stronie Facebooka: Drodzy
Przyjaciele! Większość rzeczy w życiu ma początek
i koniec, i po prawie trzech latach działalności, nadszedł czas by przejść do nowych wyzwań. Ostatni
dzień działalności „Piasta” to sobota 1 kwietnia.
Nowi właściciele będą całkowicie zmieniać koncepcję restauracji.
Wydawało się, jeszcze parę lat temu, że „moda”
na Polskę (i polską kuchnię) zagości na dobre w
Sztokholmie. Niestety. Od kwietnia jedyną polską
restauracją (nie licząc innych miejsc, gdzie serwowane są polskie dania np. w CaraMia w Sundbyberg,
EuroDeli w Hagsätrze, czy Chaplin w Danderyd)
pozostanie „Mormors kök” na Östermalmie. (ngp)

Rozmawiał:
Leszek Wątróbski

Koncert
Koloński
Keitha
Jarretta

Urzekł mnie od pierwszej frazy,
przypadkowo zasłysznej w radiu
i pozostał w mojej głowie do dziś.
Mowa o słynnym Koncercie Kolońskim
Keitha Jarretta, jednym z najbardziej
rozpoznawalnych koncertów pianistycznych naszych czasów. Jak ktoś
ładnie powiedział: 1400 widzów, 1 pianista, 0 nut. Przez cały, trwający ponad
godzinę koncert, Jarrett improwizował.

Piątkowy, nocny koncert w kolońskiej operze, 24
stycznia 1975, stał się wydarzeniem historycznym,
zaś płyta z koncertu rozeszła się w nakładzie, przekraczajacym dziś 3,5 mln egzemplarzy. Wytwórnia
ECM wydała winylową płytę za psie pieniądze (500
funtów!) nie spodziewając się, że cokolwiek na niej
zarobi. Koncert zorganizowała siedemnastoletnia
podówczas menedżerka Vera Brandes . Dynamiczna
młódka swoim uporem doprowadziła do rzeczy niezwykłej - występu jazzowego w gmachu nobliwej
Opery Kolońskiej. Jarrett nigdy przedtem na tak dużej
sali nie grał.
Od samego początku zanosiło się na fiasko tego
przedsięwzięcia. Koncert zaplanowano na późną,
jak na operowe obyczaje porę, bo na godzinę 23.
Wcześniej odbyć miał się tam, zgodnie z programem, spektakl operowy. Koncert Jarretta był zatem
„wrzutą”, nieanonsowaną w programie Opery. Vera
Brandes opowiadała niedawno, że kiedy Keith Jarrett
i jego producent, słynny dziś dyrektor wytwórni ECM,
Manfred Eicher, przybyli do opery, panowała tam cisza i mrok po zakończonym właśnie dniu operowym.
Wyobraźmy sobie scenerię. Na scenie i na widowni palą się tylko zielone lampki, wskazując drogę do
wyjść ewakuacyjnych. Na ciemnej scenie stoi fortepian. Jarrett podchodzi do niego, gra kilka dźwięków,
odchodzi od klawiatury. Do instrumentu podchodzi
Eicher, gra parę nut, odchodzi. Obaj okrążają instrument w milczeniu. Eicher podchodzi do Very i mówi jej spokojnym głosem, że Keith dzisiaj nie zagra.
Chyba, że ona szybko znajdzie fortepian nadający się
do użytku. Vera, zaskoczona, mówi że, zgodnie z umową zawartą z dyrekcją Opery, wypożyczyła koncertowy Bösendorfer Grand. Okazało się, że administracja
Opery zleciła zadanie firmie transportowej. Kiedy pojawili się pracownicy firmy, nikogo już w gmachu nie
było. Wszędzie panowała ciemność. Zamiast koncertowego fortepianu, wzięli z magazynu inny, rozstrojony instrument tej samej marki. Pedały się zacinały,
część klawiszy w ogóle nie działała. Vera Brandes desperacko zaczęła poszukiwać fortepianiu. Udało jej
się w końcu znaleźć zdatny instrument w innej części
miasta. Wezwany pilnie stroiciel odmówił przewozu
instrumentu w deszczową pogodę. Stwierdził, że wtedy nie tylko, że Jarrett na nim nie zagra, ale i nikt inny.
Stroiciel ów okazał się jednak wybawcą Very. Wraz
ze swoim synem, przez bite parę godzin, ślęczeli nad
niewłaściwym modelem Bösendorfera. Nie dość, że
nie był fortepianem koncertowym, to do tego, gabarytowo małym meblem, połową modelu wersji Grand,
a więc nie mającym nic wspólnego z kolosami koncertowymi trzymetrowej długości. Na takim cherlaku
trzeba bardzo mocno walić w klawisze, by dało się
coś usłyszeć na wielkiej sali. Kiedy zdawało się, że

... i otwiera nowa:
Röda Villan
Grochówka wojskowa z polskim chlebem, schabowy z ziemniakami i kapustą zasmażaną, kawa
i sernik, ewentualnie dewolaj... Na razie polskie
menu nie jest jeszcze do końca gotowe, ale obiecująco brzmią zapowiedzi, że koneserzy polskiej
tradycyjnej kuchni będę mogli znaleźć ulubione
dania w nowej „polskiej” restauracji w Segeltorp
(niedaleko Skärholmen). Zaledwie trzy tygodnie temu restaurację/pizzerię Röda Villan (na Gamla Södertäljevägen 167) przejęli nowi właściciele. Jedną z
nich jest Monika Kozłowska (lat 26, od 2007 roku
w Szwecji). Jej ambicją jest uzupełnienie starego
menu polskimi potrawami. Restauracja ma prawa
wyszynku, dostępne tutaj będę także polskie wódki.
„Röda Villan” to typowy „kvarterskrog”, z lunchami, ale z przyjemnym wnętrzem – właściciele zapowiadają, że będą lokal etapami przebudowywać i powiększać. Latem będzie tu ogródek i telewizja satelitarna, gdzie będzie można oglądać mecze. Na razie
jest miejsce na 30 osób – a więc możliwość spotkań
okolicznościowych w mniejszym gronie. Bliskość
Skärholmen skłania do odwiedzin. Dla osób zmotoryzowanych ważna uwaga: dojazd tylko od strony
zjazdu z autostrady w Segeltorp (koło Bilia).
to już koniec marzeń o koncercie, Vera podbiegła do
Jarretta błagając, by zgodził się jednak na występ.
Opierał się, wreszcie odpowiedział: - Pamiętaj, robię to tylko dla Ciebie.
Bilety na koncert byly bardzo tanie i rozeszły się
jak woda. Na sali bity komplet. Ponad 1400 sluchaczy. I koncert się odbył. Nikt z organizatorow nie
sądził, że Jarrett będzie nagrywany. ECM Eichera
przywiozła tylko mały przenośny sprzęt rejestracyjny,
którego nikt nie zuważył.
Jarrett musiał mocno ten dzień przeżywać.
Wszystko było inne niż na niedawnym udanym koncercie w Bremie. Nie tylko, że przykra historia z instrumentem, to jeszcze i aura dziwna. Mroczny wielki
gmach, widownia ukryta w ciemności, on zaś czuje
oddech bardzo wielu ludzi, nie widząc sali. Przed
koncertem był rozdrażniony. Źle się poczuł już w hotelu. A dalej już były tylko schody. Przyznał potem,
w jednym z wywiadów, że ze złości postanowił grać
tylko proste frazy, waląc mocno w klawiaturę. Kiedy
nieoczekiwanie ukazała się płyta z koncertu, mówił,
że najchętniej… spaliłby wszystkie jej egzemplarze.
Co mają zaś powiedzieć ci, którzy przy tym nagraniu, podobnie jak ja, przeżywali i nadal przeżywają
potęgę improwizacji, boskość muzyki! Ten, wydawałoby się, niefortunny koncert, grany przez chorego i
poirytowanego muzyka, już od ponad czterdziestu lat
oczarowuje wciąż nowych słuchaczy.
Od tamtego pamiętnego dnia Jarrett wykonał wiele
koncertow, nagrał mnóstwo płyt. Jest dziś najbardziej
eksponowaną postacią improwizowanej pianistyki.
Czy chce tego, czy nie, „Koncert koloński” pozostanie i tak szczególną pozycją w jego dorobku.
Zygmunt Barczyk
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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
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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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W majątku von
Engeströmów
Ulica Kraszewskiego obok ulicy Bukowskiego.
Niemal równolegle biegną ulice Maji i Stefana.
Gdzie? W majątku Göksbo niedaleko Enköpingu. Miejsce to w przedziwny sposób połączyło się
z historią Polski.
Do majątku dojechać łatwo. Ze
Sztokholmu to zaledwie 100 kilometrów – autostradą w kierunku Enköpingu, później należy skręcić w
drogę nr 70 w kierunku na Sala, a od
Fjärdhundra szutrowymi drogami do
Göksbo. Ozdobą majątku jest piękny budynek położony na niewielkim
wzniesieniu w leśnym zagajniku, który jest parkiem. To właśnie tutaj znajdziemy ścieżki – zwane ulicami – o
polskich nazwach. Dlaczego? By to
wyjaśnić sięgnijmy do historii, którą
dobrze opisał wiele lat temu Michał
Haykowski, zajmujący się polskimi
śladami w Szwecji:
Reprezentantem Gustawa III w Warszawie był baron Lars von Engeström.
Do Polski wysłany został w 1787 by
prowadzić zawiłą grę dyplomatyczną. Miał też tajne zadania wywołania
antyrosyjskiego ruchu zbrojnego na
Ukrainie. Dywersja ukraińska miała
odwrócić uwagę Petersburga min. od
Finlandii, w owym czasie należącą do
Szwecji i na którą Rosja miała wyraźną
ochotę. Z królewskich planów nic nie
wyszło. Poniatowski nie zamierzał się
żenić ze szwedzką królewną i nie pomogły zabiegi ani von Engeströma ani
innego wysłannika, hrabiego Johana
Christophera Toll.
Lars von Engeström natomiast sam
znalazł w Warszawie miłość swego
życia. Była nią panna Rozalia Dryga
Chłapowska. Ślub odbył się w stolicy Polski, w październiku 1790. Gratulacje nowożeńcom złożył sam król
Poniatowski a na uroczystości obecna
była arystokratyczna śmietanka oraz
najbardziej znani przedstawiciele
Stronnictwa Patriotycznego.
Szwedzki dyplomata bowiem przyjaźnił się z wieloma z nich. Uczestniczył
w dyskusjach nad projektem przyszłej
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Konstytucji która przeszła do historii
jako Konstytucja 3 Majowa. Istnieją
nawet dowody, że w pewnym stopniu
wpłynął swymi radami i pomysłami na
jej treść. Przyjęcie Konstytucji przyjął
z entuzjazmem czemu dawał wyraz
w raportach do kraju. Wraz z żoną
opuścił Warszawę we wrześniu 1791,
wyjeżdżając na urlop do Berlina. Do
stolicy Polski już nie powrócił. Na
przeszkodzie stanął rozwój wydarzeń
w naszym kraju i w Szwecji. Był
kolejno posłem w Londynie, Wiedniu
i Berlinie. Następnie zaś ministrem
spraw zagranicznych Karola XIII.
W tym charakterze musiał podpisać
pokój z Rosją, w wyniku którego po
krótkiej wojnie Szwecja traciła Wielkie
Księstwo Finladii.
Wstąpienie na tron Karola XIV Jana,
pierwszego z Bernadotte, przyjął z niechęcią. Nie godził się z jego prorosyjską
i antynapoleońską polityką. Oficjalnie
będąc nadal ministrem i już hrabią
zajmował się bardziej Uniwersytetem
w Lund, którego był kanclerzem niż
dyplomacją. W 1824 opuścił służbę
oraz Szwecję i osiadł w swym majątku
Jankowice koło Poznania. Tam zmarł
dwa lata później.
Lars oraz Rozalia mieli troje dzieci.
Eufemię, która nie wyszła za mąż i była
damą dworu królowej Zofi Albertiny w
Sztokholmie. Doroteę, która wyszła za
barona Gustava Sternelda, późniejszego ministra spraw zagranicznych
Szwecji. Oraz jedynego syna Gustava
Stanisława, który był najstarszy i urodzony jeszcze w Warszawie. Wybrał on
karierę wojskową a ogromny temperament odziedziczony po polskiej matce
spowodował, że życie miał burzliwe.
Po służbie w armii szwedzkiej zaciągnął się do armii pruskiej. Był nawet
adiutantem pruskiego marszałka von

Bluchera. Uczestniczył min w „Bitwie
narodów” pod Lipskiem, podczas której zginął znany dobrze jego rodzicom i
walczący po stronie przeciwnej, książę
Józef Poniatowski.
Po zakończeniu wojen napoleońskich, szukając dalszej możliwości kariery, Gustav Stanisław zaciągnął się
do armii rosyjskiej. Podobno osiągnął
w niej stopień generalski i zmarł w dalekim Baku. Podobno, bo wówczas już
zerwał wszelkie kontakty ze swą rodziną: matką, żoną i synem, którzy pozostali w Jankowicach.
Gustav Stanisław ożenił się bowiem
w 1828 w Poznaniu z Polką, Leokadią
Gajewską, z którego to małżeństwa
urodził się rok później Lars Stanisław
Bonawentura von Engeström.
W Polsce Larsa nazywano Wawrzyńcem. Wychowywany przez matkę i babkę żył sprawami polskimi od
najwcześniejszych lat. Uczestniczył
we wszelkich możliwych konspiracyjnych i patriotycznych poczynaniach.
Jako młody chłopak uczący się w Krakowie wziął udział w antyaustriackim powstaniu w 1846. Przeniesiony
na nauki do Berlina już dwa lata
później jako członek polskiej Legii
Akademickiej uczestniczył w partyzanckich potyczkach z Prusakami
na terenie Wielkopolski. Schwytany,
przesiedział pewien czas w twierdzy
w Kostrzyniu nad Odrą. Zwolniony
dzięki wstawiennictwu męża stryjenki
będącego szwedzkim ministrem spraw
zagranicznych powrócił na studia do
Krakowa. Tu znów włączył się do działalności konspiracyjnej. Przerażona
rodzina wysłała go do Wrocławia ale
i tam znalazł drogę do polskich kół
konspiracyjnych. Wydawało się, że
wreszcie się ustatkuje gdy w 1852 ożenił się z Jadwigą Borzewską. Młodzi
kupili majątek na terenie Królestwa
Polskiego i Wawrzyniec zajął się gospodarką. Do czasu. Wkrótce stanął
na czele konspiracyjnej agencji publicystycznej powiązanej z podziemnym
Rządem Narodowym. Policja carska
wpadła na jego trop. Aresztowany i
osadzony w więzieniu wydobył się z
niego ponownie dzięki wstawiennictwu
szwedzkiej dyplomacji. Musiał jednak
opuścić Polskę i osiadł w Dreźnie.
Założył tam Towarzystwo Przyjaciół
Emigrantów. Poznał Ignacego Kraszewskiego a wkrótce też mieszkającego w Sztokholmie byłego uczestnika
Powstania Styczniowego, Henryka Bukowskiego. Wtedy też z racji jego pochodzenia przyznano mu obywatelstwo
szwedzkie.
Hrabia Wawrzyniec von Engeström
zaczął wówczas uczyć się po szwedzku i odwiedzać ojczyznę przodków.
Owe wizyty zaowocowały wydaną w
Krakowie książką „Obrazki z podróży. Szwecja. Odczyty literackie miane
w Dreźnie”. Był to jeden z pierwszych
jeśli nie pierwszy polski opis piękna
Szwecji, jej zwyczajów, tradycji, zabytków i miast. /.../ Wawrzyniec Lars miał

pięcioro dzieci. Trójka z nich zmarła w
bardzo wczesnym wieku. Córka Maria
wyszła za mąż za polskiego arystokratę hrabiego Aleksandra Szembeka. Syn
Edmund wybrał tak jak dziadek karierę
wojskową. Zaciągnął się do armii austriackiej. Był gorącym polskim patriotą. Nienawidził Rosji, uważając ją za
główną sprawczynię nieszczęść Polski
i wypowiedział jej „prywatną wojnę”.
Będąc w Krakowie gdzie służył w kawalerii spotkał rosyjskiego oficera, który przyjechał na wojskowy staż. Obraził
go i wyzwał na pojedynek. Zginął w nim
w 1892 mając 23 lata.
Drugi syn Stanisław Edmund Zdzisław Anton Lars ożenił się z Anną

Wawrzyniec von Engeström. Foto: Wikipedia

Zabłocką i zajmował się prowadzeniem
majątku. Po odzyskaniu przez ojca posiadłości w Szwecji postanowiono, że
przeniesie się tam by nadzorować interesy rodzinne. Nastąpiło to w 1893.
Stanisław z Anną osiedli w majątku
Göksbo koło Altuna w Upplandzie.
Często odwiedzał ich tam Bukowski a
dom był zawsze pełen polskich gości.
(Polonia, nr 2/1995)
Historia Revelsty (wcześniej pisano
Revfelsta) ma swoje początki w XIII
wieku. To wówczas powstał tutaj majątek rolny, którego założycielem był
Nils Jonsson z rodu Rävelsta. Majątek
kolejno przechodził na własność innych rodów szwedzkich, by wreszcie w
1791 roku przejść pod zarząd rodziny
von Engeströmów. Miejsce to znane
jest z historii Szwecji z wydarzenia,
które miało miejsce w styczniu 1439
roku, gdy żołnierze Karla Knutssona
pojmały w majątku Kristera Nilssona
(Wazę) i nagiego uwięzili w zamku w
Västerås.
Główny budynek mieszkalny w
Göksbo powstał w 1887 roku wybudowany przez hrabinę Olgę von Engeström. Powstał na fundamentach
starego XVII wiecznego budynku – do
dzisiaj zachowały się stare piwnice
jeszcze z wcześniejszego okresu, z XIII
wieku.
W latach 1880-tych Lars Benzelstierna von Engelström założył wokół
„pałacyku” park w stylu wczesnoromańskim. Na skalistym wzgórzu (na
którym stoi „pałacyk”) wytyczono
ścieżki (zwane tutaj ulicami), które
wysypano gruzem. Każda otrzymała
własną nazwę. Największa ulica nosi nazwę Larsgatan (od imienia założyciela parku). Znajdziemy tutaj
Edmundsgatan (najmłodszy syn Larsa,
który zginął w 1892 roku w wieku zaledwie 23 lat) - na końcu ulicy była
kiedyś altana (lusthus) jego imienia,
w której Lars przesiadywał pogrążony
w żałobie wraz ze swoim przyjacielem
Henrykiem Bukowskim (altana uległa
zniszczeniu w latach 1960-tych, gdy
pod naporem śniegu zawalił się dach).
Zachowała się jednak inna altana o
nazwie Hedvigro (nazwa od imienia
żony Larsa, Jadwigi Borzewskiej).
Ulicą Kraszewskiego dojdziemy do
monumentu poświęconego polskiemu
pisarzowi w formie kamienia runicznego. Obok ulica Bukowskiego i wiele
innych nazwanych od imion rodu von
Engeströmów. Mariebergsgatan dojdziemy do Marieberg, miejsca gdzie
urządzano polowy kościół katolicki aż do połowy lat 1950-tych odbywały
się tutaj msze. Na szczycie stoi kamienny maryjny monument. Jest tutaj także
ukrzyżowany Jezus.
Rodzina hrabiów von Engeström zamieszkuje do dzisiaj majątek Göksbo.
Poniżej głównego budynku rozciągają
się zabudowania gospodarcze, a w starym budynku wypełnionym pięknymi
meblami i obrazami na półkach można
znaleźć wiele polskich lub Polsce poświęconych książek. Od czasu do czasu
organizowane jest zwiedzanie majątku.
Józef Ignacy Kraszewski nigdy w
Göksbo nie był, ale jego przyjaźń z
hrabią Wawrzyńcem Engeströmem
potwierdza bogata korespondencja,
która przechowywana jest dzisiaj w
Archiwum PAN w Poznaniu. Oprócz
listów z lat 1879-1887 znajdziemy
tutaj także zdjęcia przedstawiające
obydwu korespondentów. Zachował
się także telegram wysłany z Genewy
19 marca 1887 roku przez niejakiego
Schneidera do szwedzkiej posiadłości Engeströmów zawiadamiającego o
śmierci Kraszewskiego.
Nikt z obecnego pokolenia szwedzkiego rodu zamieszkującego Göksbo
nie mówi już po polsku. Ale w rodzinie
jest żywa pamięć związków z Polską.
(ngp)

Dwadzieścia siedem
do jednego, to w każdej
dziedzinie sportu wynik
kompromitujący
dla przegranych.
W polityce też.
27 krajów z 28-miu głosowało za tym, by
Polak, Donald Tusk, objął jedno z najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej
– jak ktoś patetycznie kiedyś powiedział:
„Matce naszej”. Jeden głos sprzeciwu, to był
głos polski. „Polak Polakowi – lupus”.
Dwukrotnie w NGP, jeszcze wcześniej w
Jedności i Arce, powoływałem się na słowa
Cypriana Kamila Norwida, że jesteśmy jedynym narodem po słońcem, który każdego
wybitniejszego obywatela będzie się starał
zgnoić. Norwid wyraził się trochę oględniej,
ale taki był sens jego wypowiedzi. Co tu dodać? Awanturę w Sejmie następnego dnia i
wściekłość Prezesa na sali sejmowej? A może
należy się skupić na kulisach całej sprawy i
jej skutkach?
Osobiście, choć nie miałem wątpliwości (inna rzecz, że tak dobrego wyniku nie
przewidywałem), wolałem się wstrzymać
z prognozą. Pomyliłem się co do wyborów
prezydenckich w RP i USA i to nauczyło mnie pokory. Bezczelniejszy ode mnie
Adam Michnik wygłosił na łamach Gazety
Wyborczej swoją opinię jeszcze przed głosowaniem. Przy okazji uznał, że Jarosław
Kaczyński ma mentalność Sułtana, który lubi
tylko swoich eunuchów. Natomiast umiarkowany Cezary Michalski, już po fakcie w
Newsweek’u, zastanawia się, kto za tę niewątpliwą kompromitację zapłaci. Z góry
zakłada, że nie Pan Prezes, i ma nadzieję,
że w związku z tym odejdzie najgorszy z
ministrów spraw zagranicznych III RP, pan
Waszczykowski. Może, lecz wątpię.
Cała ta głupia afera ma jednak skutki bardzo negatywne. Wyrządzono wielką krzywdę
porządnemu dotychczas i bardzo zasłużonemu w przebijanie się Polski do Unii człowiekowi. Naturalnie... sam tego chciałeś
Grzegorzu Dyndało. Ale i tak szkoda.
Nim powstała Unia, już w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku,
pewne światłe kręgi były za – jak to wtedy
nazywano – Stanami Zjednoczonymi Europy.
Brylowała w tym kosmopolityczna arystokracja, do której niewątpliwie klan Saryuszów
należał (Wolscy, Zalescy i parę innych rodzin
tego samego herbu). Ideę popierał m.in. wicepremier przedwojenny, twórca COP i Gdyni
Eugeniusz Kwiatkowski. On miał dość utopijny program, by w neutralnej Szwajcarii
utworzyć gimnazjum (college) z internatem,
gdzie by się kształciły dzieci najważniejszych
osobistości w Europie. Grali by wspólnie w
piłkę, zaprzyjaźnili się i później, gdyby odziedziczyli stanowiska po swoich ojcach, to już
żadnych wojen by nie było. Podobnie myśleli
teozofii w Polsce – konkretnie córki generała
Hejdukiewicza. Niedobitki polskich federalistów po II Wojnie wydawały w Paryżu pismo „Polska w Europie”. Wszystko to było
związane, że światłą Masonerią. To nie był
przypadek, że do Unii wprowadzał nas Jacek
Saryusz Wolski i Róża von Thun Hohenstein
(z domu hrabianka Woźniakowska).
Ludomir Garczyński-Gąssowski

Vox populi vox Dei,
Europa zdecydowała.
9 marca 2017 roku. Bruksela: dotychczasowy Przewodniczący Rady
Europy Donald Tusk powraca na salę obrad i do kolejnych dwóch i pół
lat pracy. Brawa, brawa, brawa. Parking głównej kwatery PiSu przy ulicy
Nowogrodzkiej w Warszawie, głos dziennikarki: – Panie Prezesie, jak pan
skomentuje wybór Donalda Tuska na szefa Rady? Cisza, klaśnięcie drzwi samochodu, wrrrum! Donald Tusk: – Dziękuję za trzymanie za mnie kciuków!
Lech Wałęsa żartobliwie: – PiS uzyskał plusy ujemne! Grzegorz Schetyna
o tym jak głosowała pani premier: – Wstyd, to nie był polski głos! Adam
Michnik: – Demokracja na wzór Putina. Beata Szydło: – Nie podpiszę! (na
szczęście Rada Europy nie zna liberum veto). Kaczyński: – Tusk zerwał z lojalnością w odniesieniu do Polski, a Polska odzyskuje podmiotowość (sic!).
Głos zagranicznego dziennikarza: – Polska walczyła, żeby przegrać! Głos
innego zagranicznego dziennikarz: – Czy polska premier pani Szydło nie
podpisze również europejskich czeków?! Reakcja niezłomnego prezydenta
Andrzeja Dudy: Cisza absolutna. Jacek Saryusz-Wolski – seppuku.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przegrał po raz kolejny z Przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem (zdaje się
dziesiąty raz rzędu!). Rezultat dwucyfrowy, jak kiedyś w meczach hokejowych Związek Radziecki – Ktokolwiek: 27 – 1 (bramka samobójcza, czyli
jakby do zera).
Teraz pozostaje pytanie: czego byliśmy świadkami? Gdyby nie użyto tego słowa już wiele razy, odpowiedziałbym, że żenady. Czy można było się
bardziej podłożyć? A mówiąc bardziej oględnie: to nie jest dobry okres dla
Polski. Miejmy tylko nadzieję, że dyplomatyczną klęskę odczują boleśnie
– zbiorowo i każdy z osobna – posłowie i senatorowie PiSu, zasiadający
w Sejmie i Senacie. Że urzędnicy państwowi, dyplomaci, oficerowie, samorządowcy, władze municypalne, biznesmeni, słowem ludzie, na barkach
których leży odpowiedzialność za losy kraju, poważnie zastanowią się: Co
dalej? Najwyższy czas.
Andrzej Szmilichowski
Kaczyński wylądowały w UE na absolutnym marginesie,
jest sam jak palec, nie ma żadnego sojusznika. Opuścił go
nawet ten, na którego tak bardzo liczył – Viktor Orbán.
I to jest właśnie największa klęska. Do tej pory liderzy
PiS-u uspokajali opinię publiczną i samych siebie: nie
grożą nam unijne sankcje. Nawet gdyby Bruksela chciała je
wprowadzić, potrzebna jest jednomyślność, a Orbán będzie
głosował przeciwko. To nasza polisa ubezpieczeniowa.
No i co? Dalej jesteście tego tacy pewni? Małość i podłość
w wydaniu państwowym świadczą o rządzącach i ich
wyborcach. (ngp)

Sukces Polskiej Soboty Stylu i Smaku.
11 marca odbyły się w Sztokholmie (Nacka) kolejne targi
prezentujące polskie firmy w Szwecji. Impreza połączona
była z różnymi atrakcjami. Największą popularnością
cieszyły się stoiska z polską żywnością. Organizatorem
Targów była nowa polska organizacja Zasmakowani Stylem.
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Madagaskar. Foulpointe. © CC0 Public Domain

Lemury na Madagaskarze
Listopadowa wycieczka zapowiadała się
wspaniale: rejs po Oceanie Indyjskim
i zwiedzanie czterech wysp: Mauritius,
Seszeli, Reunion i Madagaskaru. Rejs
miał tę zaletę, że statek przybijał do
kilku portów na każdej wyspie
i zatrzymywał się w nich po parę dni.
Do tego lot miał się odbyć liniami
Emiratów, które nadal oferują
pasażerom wygodę i luksus. Lot
podzielono na dwa etapy z lądowaniem
w Dubaju. Przedłużało to podróż, ale
dawało możliwość rozprostowania nóg
i zrobienia przedświątecznych zakupów.
Kuzynki w Polsce, gdzie planowaliśmy
spędzić Święta, ucieszą napewno złote
upominki z bezcłowego sklepu. Dubaj
był kiedyś znany z taniego złota.
Wyprawa rozpoczynała się pobytem w pięciogwiazdkowym hotelu na Mauritius. Hotel leżał
przy pięknej plaży, a zakwaterowanie obejmowało
apartament superior. Nigdy nie mieszkaliśmy w takim przepychu. Wieczorny bufet kosztował fortunę, ale najwyższy już czas aby zacząć żyć na koszt
spadkobierców.
Zaokrętowanie odbywa się wedle wypróbowanego
schematu. Bagaż wędruje ruchomymi taśmami na pokład a pasażerowie, witani serdecznie przez załogę na
trapie, są eskortowani do kabin. Obiecano nam luksusową kabinę z oknem, czego do końca nie byłam
pewna. W drodze na Seszele czekają nas dwa dni
na morzu, dobra okazja do utrwalenia opalenizny z
Mauritiusa. Wieczorem kapitan zaprasza pasażerów
na powitalny drink w amfiteatrze, nie żałuje szampana
i humory wkrótce też stają się szampańskie.
Seszele to archipelag większych i mniejszych
wysp. Victoria, stolica Seszeli na wyspie Mahe, ma
do zaoferowania unikalną ciekawostkę. W ogrodzie
botanicznym rośnie okaz palmy, której owoce do złudzenia przypominają damskie i męskie intymne części ciała. Należałoby wprowadzić poprawkę do teorii
Darwina. Pochodzimy od palmy nie od małpy. Palma
ta rośnie dziko na wyspie Praslin, której niestety nie
było w planie rejsu. Są tam najpiękniejsze piaszczyste
plaże, które zdobią monumentalne granitowe głazy.
Może nie aż tak malownicze, ale podobne wzbrzeże
widzieliśmy na Goa, a nawet w Brazylii i na karaibskiej wyspie Tortola. Wszystkie te miejsca tworzyły
kiedyś pradawny kontynent Gondwana.
Jeden dzień na morzu dzieli Seszele od Madagaskaru. Madagaskar to czwarta co do wielkości wyspa na świecie, niemal tak wielka jak oddzielny kontynent. Jest to kraj nadal ubogi, ze słabo rozwiniętą turystyką na skutek braku koniecznej infrastruktury. Ma
on jednak potencjał w tej dziedzinie, wspaniałą naturę
z unikalną florą i fauną. Silnym magnesem dla turystów są lemury, wdzieczne ogoniaste małpiatki żyjące
dziko tylko na Madagaskarze. Najłatwiej zawrzeć z
nimi znajomość w rezerwacie na pobliskiej wysepce Nosy Komba. Statek przybija do wyspy Nosy Be
i stamtąd łodzie motorowe wiozą grupę za grupą do
rezerwatu. Co przezorniejsi mają ze sobą banany.
Lemury żyją na swobodzie ale, przyzwyczajone do
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odwiedzin, same szukają kontaktu z nadzieją na poczęstunek. Każdy turysta oczekuje, że głodny lemur
lada chwila wyląduje mu na ramieniu i otoczy szyję
puszystym ogonem. Jest wiele gatunków lemurów.
Te na Nosy Komba są czarne. Lemury poruszają się
na ziemi tanecznym krokiem, a ich skoki z konaru na
konar są tak lekkie jakby zwierzątka pozbawiono siły
ciężkości. Koszulka z wizerunkiem lemurka to odpowiedni prezent pod choinkę dla pięciolatka, z którym
będziemy spędzać wigilię.
Dni na morzu obfitują w specjalne atrakcje, na
przykład włoski wieczór. Pasażerów zachęca się do
uwzględnienia w swych strojach kolorów włoskiej
flagi. Ozdobne menu kusi włoskimi smakołykami:
szynką parmeńską, sałatką caprese, naleśniczkami
canelloni, piccatą lub scalop-pine i obowiązkowym
tiramisu na deser. Do tego Proseco, na które zaprasza
szef kuchni. Kolacja upływa przy klasycznych tonach
włoskich pieśni w wykonaniu tenora bel canto, a w
przerwach między daniami kelnerzy proszą panie do
tańca.
Naszym następnym celem jest Reunion. Nie jest
to wyspa przyjazna dła miłośników kąpieli morskich, takich jak my. Posiada ona wprawdzie kilka
malowniczych plaż, ale wody przybrzeżne upodobały sobie rekiny. Rekiny to nie lemury, nie ma z
nimi żartów. Dwa potężne, nadal aktywne wulkany
zachęcają raczej do górskich wycieczek. W ostatnich
latach Reunion dwukrotnie stał się centrum zainteresowania. Najpierw ostrzegano tam przed gatunkiem
komara przenoszącego tropikalną chorobę wirusową
chikungunya, a ostatnio znaleziono wyrzucone przez
morze części samolotu, który w mistyczny sposób

zaginął nad Oceanem Indyjskim podczas lotu z Kuala
Lumpur do Pekinu.
Przedostatniego dnia rejsu, w powrotnej drodze
na Mauritius, kapitan zaprasza na pożegnalne party.
Znowu szampan i amatorskie występy członków załogi. Nie do wiary ile wokalnych i tanecznych talentów kryje się wśród personelu. Kolacja jest uroczysta,
obowiązuje strój galowy, a przy deserze, zgodnie z
tradycją, do przyciemnionej restauracji wnoszona jest
baked Alasca, płonące lody zapiekane pod pianą niemal tak uroczyście jak na noblowskim bankiecie.
I tym razem statek zawinął do stolicy Mauritius, Port
Louis, najważniejszego portu Oceanu Indyjskiego.
Odlot zaplanowano na ten sam dzieńi ryzykownym
byłoby planować dalszą wycieczkę, ograniczyliśmy
się więc do tylko zwiedzenia miasta. Port Louis to
duże, malowniczo położone miasto z kolonialną zabudową urozmaiconą nowoczesnymi wysokościowcami. Słyszeliśmy, że na Mauritius można okazyjnie
kupić oryginalne markowe ubrania. Niektórzy uważają, że jest to wystarczający powód aby tam się wybrać.
Niegdyś Turcja, a obecnie na wielką skalę Chiny,
sprzedają kopie markowej odzieży. Sama nabyłam
tam torebkę Prady z fałszywym certyfikatem, że jest
to oryginał. Nie jestem amatorką zakupów, ale męska
część rodziny byłaby rozczarowana brakiem stosownych prezentów z Mauritius w postaci koszulek od
Armaniego czy Bossa.
Tak mogło być, gdybyśmy pojechali na rejs. Ale
perfidny los chciał inaczej. Trzy dni przed wyjazdem,
kiedy walizki byly już spakowane Małżonka potrącił
samochód. Przy upadku uszkodził sobie kolano i stopę. Jedną nogę włożono w gips, drugą usztywniono
metalową szyną co unieruchomiło go na sześć tygodni. Ominął nas wspaniały rejs i Święta w Warszawie.
Oby obecny rok był dla nas łaskawszy.
Teresa Urban

Zawiłości ludzkich losów
Asghar Farhadi zrealizował wcześniej jeden film gorszy (Det förflutna/
Le passé, 2013) i jeden jeszcze lepszy (Nader & Simin, 2011), sięgający
bardzo wysokiego poziomu złożoności i komplikacji intrygi i narracji, co
cechuje zresztą wszystkie filmy irańskiego twórcy.
W Komiwojażerze, dramacie rodziny po przeprowadzce, kłania się jakby hitchcockowska zasada wzrostu
napięcia, następującego po otwierającym film pozornym trzęsieniu ziemi.
Nieprzewidywalne wydarzenia i okoliczności skłaniają nauczyciela gimnazjum (który równocześnie inscenizuje i gra w amatorskim teatrze rolę
Willy’ego Lomana z millerowskiej
„Śmierci komiwojażera”, co może
stanowić symboliczny punkt odniesienia i tło dla jego bieżących, prywatnych losów) do podjęcia śledztwa
zamiast policji. I odkrywa on kompromitujące i niebezpieczne związki
starszych meżczyzn z prostytucją,
powodujące przypadkowe zgony lub

uszkodzenia osób postronnych. Ta
intryga zaskakująco przypomina sytuację z belgijsko-francuskiego, również świetnego, filmu braci Dardenne
Okänd flicka (La fille inconnu), który
wszedł na szwedzkie ekrany kilka tygodni wcześniej.
Pozornie film – nagrodzony w tym
roku Oscarem dla najlepszego filmu
zagranicznego – nie zagraża podstawom irańskiej teokracji. Rodzina
żyje na niezłym poziomie: duże
mieszkanie, samochody – ale ogólna
niemożność, jakoś jednak to życie
kompromituje i film stanowić może
jego alegorię.
Aleksander Kwiatkowski
FORUSHANDE/THE SALESMAN
reż. Asghar Farhadi, dystr. Scanbox
Entertainment, prem. 24.3.2017

KARTKA Z KALENDARZA
12 luty. Tytuł spotkania, jak najbardziej trafny (dla tej imprezy): „Szatani
kręcą wajchą – z najnowszych dziejów
Polski tranzakcyjnej”. Komputer poprawił mi na transakcyjnej. Ale co tam
komputery wiedzą. Tytuł książki, prezentowanej na tym spotkaniu, mówił o
Polsce tranzytowej. Jeden Szatan wie,
o co chodziło. Okładka znamienna, jej
reprodukcja na zaproszeniu obcięta i
nie oddająca prawdy. W oryginale zarys dzisiejszych granic Polski w kolorach biało-czerwonych. Nad brudnym
białym latają kruki i wrony. Natomiast
z czerwonej mazi, w której pływają
banknoty 100 złotowe, wychyla się jakaś ręka wzywająca pomocy. Większą
alegorię trudno sobie wyobrazić. Autorem tej grafiki jest pan Szymon Pipień.

Autor książki i zarazem prelegent
to znany, dobry poeta i filozof, znawca Gombrowicza. Kiedyś wykładowca
akademicki – dziś dziennikarz – publicysta. Od 1989 roku dziennikarz Tygodnika Solidarność. To pierwsze oficjalnie wolne polskie pismo wydawane
po 1945 roku. W 1981 redagował je
Tadeusz Mazowiecki, później, już po
1989 Lech Kaczyński, a jeszcze później ludzie mniej ciekawi.
Na spotkaniu w Ośrodku Polskich
Organizacji Niepodległościowych w
Sztokholmie z redaktorem Waldemarem Żyszkiewiczem było kilkanaście
osób zgadzających się w dużej mierze
z poglądami prelegenta. W niewielkiej
salce połowa miejsc była pusta. Gdyby
spotkanie z poetą Żyszkiewiczem organizował Salon Poezji to dużo większa
sala w konsulacie byłaby wypełniona.
Przypomniała mi się anegdota, jak
to Mickiewicz zgłosił się do Pałacu
Lambert po kolejną zapomogę i zaczął księciu Adamowi Czartoryskiemu
wykładać swoje racje polityczne to
Książę poklepał go po ramieniu i radził mu wrócić do poezji. Po napisaniu
„Pana Tadeusza” Mickiewicz oświadczył, że więcej pióra na błahostki nie
użyje. I zaczął pisać swoje obłędne
„Księgi Pielgrzymstwa Narodu Polskiego”. Karol Zbyszewski uważał,
że w tym steku bzdur tylko modlitwa
o „Powszechną Wojnę Ludów” miała
sens.
W 1989 roku poeta Waldemar Żyszkiewicz dał się skusić diabłu i poszedł
do polityki. Do tego czasu raczej politycznie się nie angażował. Drukował
w „Nowym Wyrazie” – takim wentylowym piśmie, w którym mogli się
wypowiadać umiarkowani „opozycjoniści”. W piśmie tym m.in. debiutował
znany nam w Sztokholmie poeta Jacek
Chmielewski.
Do czego zmierzam? Otóż Czwartą
Brygadą nazywano zwolenników Piłsudskiego, którzy przyłączyli się do
niego po zamachu majowym. Obleźli
mnie jak wszy – mawiał Marszałek i
udawał, że strząsa coś z klap munduru.
Legiony miały trzy brygady. Pierwszą,
tę najważniejsza, zwaną kadrową, dowodził brygadier Piłsudski. Drugą
najpierw Mieczysław Zaleski, później

Józef Haller. Trzecią dowodzili różni
ludzie – pierwszym był płk. Wiktor
Grzęsicki, a ostatnim czwartym dowódcą był płk. Bolesław Roja. Piłsudski
wykorzystywał tych z „czwartej brygady”, ale ich nie szanował. Uczuciowo
związany był tylko z kadrówką tzn.
Pierwszą Brygadą.
W Szwecji obecnie przybywa około
120 tysięcy Polaków – połowa z nich
zamieszkuje Sztokholm i okolice. Więc
jeśli spotkało się w OPON-ie kilkunastu zwolenników „dobrej zmiany” to
nie ma co biadolić. Zwłaszcza, że przynajmniej dwie obecne tam osoby było
przeciwne tej opcji.
Pan Prelegent powiedział, że jego
książka licząca sobie 560 stron nie jest
„cegłą” ponieważ dzisiaj drukuje się
na lekkim papierze. I rzeczywiście tom
nie jest ciężki. W czasie dyskusji naturalnie wystąpił ciągle aktualny temat
Bolka-Wałęsy. Pan Prelegent uczciwie przyznał się, że był wałęsiakiem i
zgodnie z ówczesnymi poglądami braci Kaczyńskich, popierał wybór Pana
Lecha na Prezydenta. Otóż na jego dobro trzeba zapisać, że swoje teksty z tego okresu, zostawił w formie w jakiej je
napisał. Czym pozytywnie różnie się od
na przykład Marcina Wolskiego, który
to bardzo zdolny satyryk, swego czasu
stworzył w Polskiej TV doskonały program Polskie ZOO. W tym ZOO głównym pozytywnym bohaterem był Lew
(Lech Wałęsa). Michnik był liskiem
chytruskiem, postkomuniści szakalami
różnej maści, a bracia Kaczyńscy złośliwymi wiewiórkami z filmów Disneya. Otóż po powstaniu kanału TV
Historia, w powtórce Polskiego ZOO,
Marcin Wolski swój program trochę
sfałszował, ocenzurował i wytłumaczył. Pan Waldemar Żyszkiewicz tego
nie zrobił i chwała mu za to.
Ze zwolennikami i przeciwnikami
Lecha Wałęsy sprawa nie jest prosta. Ci
co mu kibicowali w roku 1990 i pchali
go na prezydenta, dzisiaj go zwalczają.
Natomiast ci, co wówczas byli przeciw,
dziś go bronią przed szkalowaniem.
Koncesjonowany, uzgodniony przy
okrągłym stole Prezydent RP Wojciech
Jaruzelski, ustąpił bez sprzeciwu po nie
całym roku sprawowania urzędu. I po
pół wieku były w Polsce znów wolne
wybory prezydenckie. Dwóch głównych kandydatów to byli Lech Wałęsa
(lansowany przez braci Kaczyńskich)
i Tadeusz Mazowiecki (premier rok
wcześnie wyznaczony przez Wałęsę i
popierany przez Unię Demokratyczną i
środowisko Gazety Wyborczej). Byłem
zaproszony przez komitet wyborczy
Mazowieckiego do grona doradców zagranicznych, czyli ludzi z krajów, gdzie
wybory demokratyczne odbywają się
periodycznie i mieszkający tam ludzie
wiedzą, jak to się odbywa. W Polsce,
już pod koniec lat trzydziestych, były
z tym kłopoty, później po wojnie to już
ta rzecz całkowicie przeszła do lamusa. Nim pojechałem do Polski rozmawiałem z dzisiejszą Panią Prezes RUP.
Powiedziałem, że jadę tam popierać
Mazowieckiego, na którego będzie
głosować inteligencja. Odpowiedziała:
ale ci bardziej inteligentni zagłosują
na Wałęsę. Miała rację – była wówczas absolutną zwolenniczką Wałęsy.
W Warszawie pokłóciłem się ze Stefanem Kisielewskim, który uważał, że
Wałęsa będzie lepszym prezydentem
na te niepewne czasy. Dziś wiem, że
Kisiel miał rację. Kryzysu „teczkowego” Mazowiecki by nie opanował.

(...) Dla tych, co tego nie pamiętają.
W czasie, gdy jeszcze istniał Związek
Radziecki i w Polsce stacjonowały
dywizje Armii Czerwonej, raptem z
gruszki czy pietruszki lub z innego
nadania, Janusz Korwin Mikke, który
na skutek wadliwej wówczas ordynacji
wyborczej zasiadał w Sejmie, zażądał
ujawnienia powiązania agenturalnego
posłów, senatorów i członków innych
władz z byłymi służbami specjalnymi
byłej PRL. Ówczesny minister spraw
wewnętrznych Antoni Macierewicz
na podstawie dość wątpliwych źródeł
ustalił taką listę 63 posłów i senatorów
(plus prezydenta i marszałka sejmu).
Otóż nie było wątpliwości, iż marszałek Chrzanowski i duża ilość posłów
oraz senatorów była pochopnie oskarżona i sądy lustracyjne większość osób
wybroniły lub wytłumaczyły. Od tego
czasu zacząłem doceniać Wałęsę.
Z panem Waldemarem Żyszkiewiczem chodziliśmy przed laty w Krakowie tymi samymi ścieżkami. Po linii
A-B do Jaszczurów i dalej na plac
Szczepański do Krzysztoforów, aż po
Piwnicę Pod Baranami. Różnica ośmiu
lat (o które pan Waldemar jest ode
mnie młodszy) wtedy może się liczyła,
dziś na pewno nie. Ale dziś różnią nas
inne doświadczenia i inne symbole. Nie
od razu to wyszło. Powspominaliśmy
wspólnych znajomych z kabaretu Salamandra: zmarłą przed rokiem Jankę
Paradowską, Jacka Balucha i innych.
Miło się nam rozmawiało. Przed odczytem. Później już nie. Przed spotkaniem dałem mu parę numerów NGP.
Powiedział, że chętnie się zapozna z
tym, co my tu piszemy. Czy to zrobił,
nie wiem. W dyskusji po referacie, na
pytanie o cenzurę Pan Waldemar powiedział, że formalnie cenzury w III RP
nie ma, ale zastąpiła ją tzw. poprawność
polityczna, która nie zezwala na wypowiedzenie pewnych prawd. Nie bardzo,
chyba w tym orientująca się pewna
Dama powiedziała (właściwie wykrzyczała), że my tu w Sztokholmie mamy
takie pismo Nową Gazetę Polską, która
nas stale cenzuruje. I tu siedzi (wskazała na mnie) jej przedstawiciel.
No i tyle o tym spotkaniu, które zakończyło się miłym akcentem. Któraś z
Pań poprosiła Gościa by wcielił się w
poetę i odczytał parę swoich wierszy.
I tak się stało. To był naprawdę dobry
moment tego spotkanie. Wróć Pan do
poezji, jak radził książę Adam.
19 luty. Walentynki u Karolnki.
Jak zwykle udana impreza. Tym razem w stylu karaoke, czyli każdy
śpiewać może, trochę lepiej lub gorzej. Występowano i śpiewano tylko
lepiej. Tzn. dobrze i bardzo dobrze.
Stały zespół: Danuta Rodziewicz,
Andrzej Bilski i aranżujący to wszystko Waldemar Ostrycharczyk. Duet
Danuta i Waldemar w popisie poezji
miłosnej. Wszyscy myśleli, że to Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska, a to był
Jonasz Kofta. Na popisach karaoke
występowali ludzie z sali z naprawdę
dobrym repertuarem i wykonawstwem.
Największe wrażenia sprawiła wnuczka wielkiej pianistki pani Stelli, Ewa
Czajkowska, która brawurowo odśpiewa znane przeboje z lat, w których nie
było jej jeszcze na świecie. Śpiewała
bezbłędnie w paru językach.
Starszym ludziom, do których należę, było miło słuchać melodii ich
młodości.

25 luty. Napisałem sobie, trochę
żartem, w 388. numerze NGP, że cieszy
mnie arystokratyzacja rządu w Polsce.
Uraziło to bardzo pewnego dżentelmena słabo znającego łacinę. Bo jemu się
wydawało, że przytoczenie zmanipulowanego materiału można nazwać in
extenso. In Extenso po łacinie znaczy
dokładnie, bez zmian ect. W tym wypadku obrażony w swoim jestestwie
osobnik wyciął z tekstu ważne i zmieniające sens zdanie, potem podkreślił
inne i z tym zmanipulowanym tekstem
podjął polemikę po swojej linii.
A w Polsce? Z przyjemnością stwierdziłem, że Pan Prezes nawiązał też
(choć pewnie nieświadomie) do mojego tekstu ogłaszając, że teraz w Polsce
rządzą dobrzy panowie. Wytrawny polityk dał się sprowokować jak dziecko.
Gdy zgodnie z prawdą powiedział, że
w czasie nieporozumień grudniowych
w Sejmie władza mogła użyć siły, a
tego nie zrobiła, to ktoś z sali zawołał: „dobrzy panowie”. – Tak jesteśmy
panami w odróżnieniu od innych. I
dlatego postępujemy, jak panowie –
zareplikował Pan Jarosław. Ja bardzo
lubię tę frazę w odróżnieniu od innych.
Zamiast powiedzieć po prostu my panowie, a wy chamy. W końcu... taka
nasza spuścizna literacka: „Kordian
i Cham” Leona Kruczkowskiego
(Nagroda Wiadomości Literackich w
1932 roku – doskonała recenzja Karola Irzykowskiego); po wojnie już
były inne kryteria. Chamy i Żydy – to
esej Witolda Jedlickiego w paryskiej
Kulturze (nr 12 z 1962 roku). Chodziło
o walki w najwyższych władzach PRL
tzw Puławian i Natolińczyków.
Divide et Impera (dziel i rządź), to
ulubiona dewiza Pana Prezesa. Mieliśmy już podział na lepszy i gorszy
sort. Na komunistów i złodziei oraz
przeciwnie. Teraz mamy Panów i
plebs. Czekamy na dalsze podziały.
3 marzec. Zapraszając na posiedzenie sztokholmskiej Rady Kultury
Pan Konsul podkreślił, że posiedzenie uświetni swoją obecnością Pan
Ambasador. Jeśli tak, to trzeba było
napisać Jego Exelencja Ambasador,
bo taki tytuł przysługuje ministrom i
ambasadorom. Zaszczycił. Powitał serdecznie spóźnioną na spotkanie Panią
Prezes RUP i naświetlił agendę. W roku przyszłym będziemy obchodzić stulecie niepodległości. Z tej racji „grozi
nam” ponowna wizyta pary prezydenckiej. W maju i czerwcu (niestety nie zapamiętałem, czy w tym czy przyszłym
roku) wynajmiemy Skansen i zorganizujemy tam polskie dni.
Panie w związku z tym trochę się
pokłóciły. Jedne uważały, że trzeba zaprosić zespół Mazowsze, inne,
że wystarczą nasze lokalne zespoły:
Piastowie i Polonez. Siedziałem obok
pani Ireny Karlssonowej z Poloneza i
byłem „za”. (Swego czasu trzymaliśmy
razem do chrztu Otella).
W konsulacie rozdawano folder:
Nationalparker i Polen. Wziąłem na
pamiątkę, bo jak już minister Szyszko
wszystko wytnie, to przynajmniej zdjęcia zostaną.
10 marzec. 39. miesięcznica tragedii smoleńskiej. Jak zwykle przepychanki zwolenników i przeciwników
Pana Prezesa. Tego samego dnia Pan
Prezes z wielkim bukietem kwiatów
biało-czerwonych powitał osobiście na
lotnisku Panią Premier, która wracała z
Brukseli bez tarczy.
Z tarczą lub na tarczy wracali z wojen dawni Grecy. Bez tarczy to hańba.
Ludomir Garczyński-Gąssowski
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