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Ile razy mo¿na wywa¿aæ te same otwarte
drzwi? Na przyk³adzie ksi¹¿ki Staffana Thor-
sella „Warszawasvenskarna” okazuje siê, ¿e
bez koñca. Jedyne, co usprawiedliwia autora i
wydawcê, to fakt, i¿ wiedza Szwedów na temat
historii II wojny œwiatowej jest praktycznie
bliska zera i ka¿da w miarê rzetelna publikacja
z tego zakresu ma swoj¹ wartoœæ.

Recenzja Piotra Cegielskiego 7

„Warszawa-
svenskarna”,
czyli
opowiedzmy
to jeszcze raz
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Pycha, zarozumialstwo,
brak dystansu do siebie
i rozdmuchane ego maj¹
siê nijak do rzekomego
profesjonalizmu Natalii
Niemen. Ale i to nie
powinno dziwiæ. W jednym
z ostatnich “Newsweeków”
ukaza³ siê artyku³
Wojciecha Staszewskiego
(“Twierdza Niemen”)
opisuj¹cy dziwn¹ aurê,
w jakiej przysz³o ¿yæ
po œmierci Czes³awowi
Niemenowi.

Plotki prawdziwe
i zmyœlone, czyli
kuriozalna historia
wokó³ pewnej recenzji... 2
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PRAWDZIWE I ZMYŒLONE

PLOTKIMyœli niepopularne
Temida, mitologiczna grecka bogini sprawiedliwoœci i praw,

sta³a siê równie¿ we wspó³czesnym œwiecie symbolem s¹downictwa i
ca³ej jurysdykcji. Jej postaæ znana jest z wielu rzeŸb i innych dzie³
sztuki. Ró¿ne s¹ interpretacje tej kobiecej postaci, lecz niezmienne s¹
atrybuty jej w³adzy – w jednej rêce trzyma dwuramienn¹ wagê, a w
drugiej miecz. Czasem ma opaskê na oczach, czasem ma zamkniête
oczy, czasem spuszczone ku ziemi spojrzenie. Niektórzy internauci
pastwi¹ siê nad ni¹ twierdz¹c, ¿e jest œlepa. Nie widz¹, nie domyœlaj¹
siê g³êbszej treœci w tym znaku? Zamkniête oczy u³atwiaj¹ skupienie,
odciêcie siê od otoczenia i jego wp³ywów i równoczesne wzmocnienie
s³uchu. Cechy bardzo przydatne stra¿nikom prawa (i nie tylko).

Ja natomiast przypisujê tej m¹drej bogini-tytance jeszcze jedn¹
pokrewn¹ jurysdykcji rolê – mo¿e nawet wiêksz¹ od tych ju¿ wymie-
nionych. Moim zdaniem Temida jest patronk¹ „Równowagi”. Chyba
to jest najtrudniejsza i najbardziej niewdziêczna rola. W naszym co-
dziennym zawirowaniu ¿ycia osobistego, rodzinnego, spo³ecznego i
miêdzynarodowego, czêsto wystêpuj¹ objawy zachwiañ równowagi,
ale tylko nieliczni potrafi¹, lub chc¹, niebezpieczeñstwo w tym za-
uwa¿yæ. A có¿ dopiero podj¹æ siê jakiœ dzia³añ, aby zapobiec tragedii.
Czasem przekracza to mo¿liwoœci jednego cz³owieka, czasem nawet
wielu ludzi.

Sztuka polega na tym, aby uchwyciæ, spostrzec, pocz¹tek
przechylania siê „szali”. Najlepiej przewidzieæ, jakie postêpowanie,
czy zapocz¹tkowane zmiany, mog¹ doprowadziæ do zachwiania rów-
nowagi, a w konsekwencji do chorób, nêdzy, nienawiœci, nieoczekiwa-
nej œmierci, konfliktów, wojen, przemocy i wszystkich mo¿liwych
nieszczêœæ ludzkich. Wtedy to nawet Temida pomóc nie potrafi. Nato-
miast jako symbol rozwagi, samokontroli, umiarkowania, poczucia
sprawiedliwoœci i uczciwoœci powinna ona znajdowaæ siê na widocz-
nym miejscu, w ka¿dym domostwie (od szaraczka do prezydenta),
tak abyœmy mieli mo¿liwoœæ refleksji nad sob¹ i nad naszymi czyna-
mi. Mo¿e mityczna waga Temidy pomo¿e uporz¹dkowaæ i uratowaæ
nasz œwiat. Miecz, jako przestroga, niech góruje nad g³owami w³ad-
ców, aby ponad ambicjami, sw¹ w³adz¹ i terytorialnymi zwadami,
wreszcie uznali ¿ycie ludzkie za jedyn¹ najwiêksz¹ wartoœæ. Nie-
zw³ocznie! (tjk)

Pecunia non olet
Nie wiem jak napisaæ, co mam na myœli, aby nie zabrzmia³o

nie¿yczliwie, gorzko, moralizuj¹co, zarozumiale, oszczêdnie, s³owem
zabijaj¹c przyjemnoœæ, ale trudno siê powstrzymaæ przed zadaniem
pytania: Czy rzeczywiœcie musimy bez przerwy lataæ naoko³o œwia-
ta? Czy to nie zaczyna byæ cokolwiek absurdalne?

Oczywiœcie bardzo dobrze, ¿e konfrontujemy siê z ró¿nymi
kulturami ziemskiego globu, tylko czy daje to nam inne korzyœci,
prócz wizualno-smakowych? W wiêkszoœci przypadków zachowuje-
my siê jak Pasza wœród poddanych, których jedynym celem i przy-
jemnoœci¹ jest nam us³ugiwanie. A potem, po powrocie, mamy czel-
noœæ wyg³aszaæ lekcewa¿¹ce opinie o ludnoœci tubylczej. Wiem, nie
wszyscy, ale jednak wiêkszoœæ, w mniej lub bardziej zaawansowanej
formie, tak relacjonuje swoje ekskursje na Daleki Wschód, Bliski
Wschód, Afrykê, Amerykê £aciñsk¹. By³em kiedyœ zaproszony, bê-
d¹c w Kraju, do domu, gdzie goœciem by³ równie¿ pewien genera³,
który drwi³ sobie z Hindusów, podaj¹c za przyk³ad ich opóŸnienia
kulturowocywilizacyjnego fakt, ¿e widzia³ kable elektryczne wisz¹ce
tu¿ nad ziemi¹.

Wszyscy musimy koniecznie do Londynu, do Bangkoku, na
Bali, na Madagaskar, do Egiptu, Peru, San Salvador. Jest jakiœ ob³¹-
kañczy pêd podró¿owaæ do utraty tchu, do zawrotu g³owy, a¿ plane-
ta siê rozpêknie! Za to w³aœnie, za te opêtañcze podró¿e, prawnuki
nas znienawidz¹. Za to, ¿e œwiadomie przyczyniamy siê do procesu
niszczenia naszej ma³ej planetki, dlatego tylko, ¿e chcemy opalaæ siê,
k¹paæ, piæ drinki na drugiej pó³kuli, i czuæ wa¿niejsi ni¿ w domu.
Bardzo to ludzkie i bardzo g³upie.

Przyjemnoœæ latania zas³oni³a nieomal wszystkie inne przyjem-
noœci. Co druga szycha w kraju, i co dwudziesty student, byli ju¿
wszêdzie, czasem po parê razy. W Japonii, Brazylii, Po³udniowej Af-
ryce, Meksyku. Co druga szycha uwa¿a za rzecz najnaturalniejsz¹
pod s³oñcem „kopn¹æ siê” do Rzymy na weekend, skoczyæ przez At-
lantyk „¿eby siê przewietrzyæ”, odwiedziæ lepszego dentystê w Wie-
dniu, zjeœæ kolacjê ze znajomymi w Budapeszcie.

Nie trzeba byæ prorokiem, by siê zadumaæ nad losem œwiata,
nad jego przysz³oœci¹. Wystarczy trochê wyobraŸni, aby poj¹æ, ¿e za
dwie, trzy generacje podró¿e te siê urw¹. Wszystkie! Ale mo¿e mylê
siê gruntownie? Mo¿e nasza planetka czuje siê znakomicie w atmo-
sferze przepojonej spalinami samolotowymi? Mo¿e te ogromne sa-
moloty spe³niaj¹ rolê pierwiosnków na tatrzañskich halach?

Przypomnijcie mi, bo nie pamiêtam: kto pierwszy „umiera³
stoj¹c”, a w ka¿dym razie bardzo tego pragn¹³? La Pasjonata? Zapata?
Mo¿e ktoœ inny z dziewiêtnastego wieku? Nie wiecie? To ja wam po-
wiem: urodzony w roku 9 naszej ery, zmar³y w 79, cesarz imperium
rzymskiego Wespazjan powiedzia³: Imperatorem stantem mori opor-
tet (Cezar umiera stoj¹c). Wypowiedzia³ te pe³ne szalonej pychy (ale i
dzielnoœci) s³owa, gdy próbowa³ podnieœæ siê z ³o¿a œmierci. Dla
wspó³czesnoœci Wespazjan zas³yn¹³ jako twórca Colosseum. Tak¿e
tym, ¿e ciemiê¿y³ ponad miarê rzymski lud. Gdy rzymianie poczêli
ostro protestowaæ, cesarz odpowiedzia³ trzema mocnymi s³owami,
które zdoby³y, trwaj¹c¹ do dnia dzisiejszego, œwiatow¹ karierê –
Pecunia non olet (Pieni¹dz nie œmierdzi).

Tylko w dwóch œwiatach – œwiecie finansów i œwiecie religij-
nego fanatyzmu – gdy notowane s¹ sukcesy, Diabe³ siê cieszy! (asz)

Zacznijmy od angedoty: Po koncercie,
na którym wykonywane by³y dzie³a Maxa
Regera, w prasie ukaza³a siê ostra krytyka
jednego z recenzentów. “Szanowny panie
– pisze doñ Reger nastêpnego dnia – siedzê
w najbardziej ustronnym zak¹tku mego
domu i mam pañsk¹ krytykê przed sob¹.
Za chwilê bêdê j¹ mia³ za sob¹.

O tym, ¿e rola recenzenta nie zaw-
sze jest wdziêczna przekona³a siê niedaw-
no sztokholmska autorka, Dana Platter.
Zreszt¹ dwukrotnie – bo raz jako autorka
recenzji, a drugi jako autorka tekstów ka-
baretowych, które z kolei nie spodoba³y
siê innemu recenzentowi (w NGP). Ale
skupmy siê teraz na pierwszym przypad-
ku, bo jest doœæ kuriozalny.

Otó¿ kilka miesiêcy temu w Sztok-
holmie odby³ siê koncert Natalii Niemen,
który na stronach internetowych portalu
Szwecja Dzisiaj, recenzowa³a Platter. Na-
pisa³a m.in. ¿e Natalia Niemen wykrzyki-
wa³a teksty, a muzycy skutecznie je za-
g³uszali. “Publicznoœæ siedzia³a znokauto-
wana, parê osób opuœci³o salê. Pyta³am
niektórych s³uchaczy po koncercie, dla-
czego nie wyszli w trakcie tej tortury dla
uszu. Jedni mieli korki w uszach, innym
by³o g³upio. Przed kim? Muzykom nie
by³o g³upio. Odwalili, w ich pojêciu, kawa³
dobrej roboty i uœmiechali siê zadowoleni z
siebie. Za grubymi drzwiami mog³am jako
tako wytrzymaæ i oto, co us³ysza³am: –
Natalia Niemen niew¹tpliwie ma g³os i
talent, ale nie znalaz³a jeszcze swojej drogi.
Trudno byæ dzieckiem s³awnego ojca. Sy-
nom Johna Lennona nie uda³o siê. Natalia
stara siê œpiewaæ i interpretowaæ piosenki
identycznie jak Czes³aw Niemen, ale prze-
cie¿ nie o to chodzi. Sztuk¹ jest znaleŸæ
odmienny sposób interpretacji, który nie

zatraci³by przes³ania utworu i poda³ je w
inny, nowy, ciekawy sposób”.

Recenzja jak recenzja, nic szcze-
gólnego, nieco surowa, ale w koñcu przeka-
zuj¹ca myœli recenzentki. Wszystko to by
pewnie ulecia³o w niepamiêæ, gdyby nie
reakcja Natalii Niemen. W komentarzach
do recenzji (!) na doœæ niszowym portalu
internetowym, na którym opublikowano
recenzjê, napisa³a pe³ne irytacji listy, zna-
cznie d³u¿sze ni¿ sama recenzja:

Osoby w podesz³ym wieku nie po-
winny uczestniczyæ w koncertach rocko-
wych, a tymbardziej takowe wydarzenia
publicznie oceniaæ. Pani Dana wykaza³a
siê wybitnie z³¹ wol¹, negatywnym, ju¿ „na
dzieñ dobry”, nastawieniem, a tak¿e pod-
stawow¹ niewiedz¹. Bo czy osoba, która
wyraŸnie che³pi siê (postawa ta wynika jas-
no z treœci publikacji) wysokim poziomem
znawstwa Niemena i jego CA£EJ twórczo-
œci, kiedy pisze niepoprawnie tytu³ albumu
artysty, jest wiarygodna? Czy daje dobre
œwiadectwo swego profesjonalizmu, kiedy
gani interpretatorkê póŸnego Niemena, nie
maj¹c zielonego pojêcia o owej póŸnej
twórczoœci?

I dalej: Na szczêœcie na naszym
koncercie w Sodermalms Kyrkan znalaz³o
siê mnóstwo osób, które doœwiadczy³y
uniesieñ, wzruszeñ i zachwytów, powodem
których by³y kompozycje oraz wiersze Cze-
s³awa Niemena, a tak¿e – powiem asertyw-
nie – wykonanie Natalii Niemen oraz jej
zespo³u.Co z nimi pani pocznie? O tych
osobach pani w ogóle w artykule nie
wspomnia³a? Jako rasowa Polka specjali-
zuje siê pani w doszukiwaniu siê minusów
oraz w – przepraszam za wyra¿enie – do-
walaniu ludziom. Nie wspomnê o tym, i¿ nie
zna siê pani w ogóle na Sztuce. Mam dla
pani dobr¹ radê – nastêpnym razem, jeœli
trafi pani na kota w worku, czyli koncert
rockowy, który mia³ nim wg pani nie byæ,
proszê natychmiast z sali wyjœæ i ju¿ nie
wracaæ. Po co Pani ma sie mêczyæ? Moja
ponad 70-letnia Babcia te¿ odczuwa w¹t-
pliw¹ przyjemnoœæ w obcowaniu z wysoki-
mi decybelami.( To oczywiste, ¿e ludzie sê-
dziwi nie powinni przebywaæ na koncertach
rockowych, powtarzam). Dlatego na kon-
certy ostrej muzyki nie chodzi. £¹czy panie
wiek, ale wie pani, co ró¿ni? Ano to, ¿e
moja Babcia ma werwê, jest kochana i
Sztukê pojmuje w sposób niezaœciankowy i
z ogromn¹ pokor¹. Ma otwarty umys³ i
docenia czyj¹œ pracê. Pani tych cech albo
nie posiada, albo je z jakiœ powodów
skrzêtnie ukrywa. (...) Pani Dano, pani re-
cenzja jest dla nas przykra i niesprawiedli-
wa, mimo to, ¿yjemy nadal i – TAK – je-
steœmy z siebie zadowoleni, bo wiemy, ¿e
zajmujemy siê Sztuk¹ z wysokiej i CO NAJ-
WA¯NIEJSZE – MA£O UCZÊSZCZANEJ,
NIETUZINKOWEJ PÓ£KI, czego wielu
tzw. widocznych mniej lub bardziej artystów
nie robi. I robimy to na wysokim poziomie,
œwietnie i profesjonalnie. I…. G£OŒNO :) !
I niech tak zostanie :) LET’S ROCK’N’
ROLL !!!!!

Podobnie kuriozalnej rekacji na re-
cenzjê jeszcze nie widzieliœmy. To praw-
dziwe mistrzostwo œwiata. Pycha, zarozu-
mialstwo, brak dystansu do siebie i roz-
dmuchane ego maj¹ siê nijak do rzekomego
profesjonalizmu Natalii Niemen. Ale i to
nie powinno dziwiæ. W jednym z ostatnich
“Newsweeków” ukaza³ siê artyku³ Wojcie-
cha Staszewskiego (“Twierdza Niemen”)
opisuj¹cy dziwn¹ aurê, w jakiej przysz³o
¿yæ po œmierci Czes³awowi Niemenowi:

Dziwny jest ten œwiat? Matka wy-
tacza proces za procesem, Eleonorê ojciec
nazywa³ talibem, Natalia œpiewa na kon-
wecji PiS. Maria o podzia³ spadku musi
walczyæ w s¹dzie. Rodzina Czes³awa Nie-
mena jest naprawdê dziwna.

Staszewski opisuj¹c losy Natalii
Niemen przypomina, ¿e podczas jednego z
wywiadów mówi³a, ¿e lubi ¿ycie kury do-
mowej, zwyczajne, przaœne, ludzkie czyn-
noœci. “Niczym œlimaczek malusieñki krok
po kroczku idê dalej. I gdyby nie Pan Bóg,
to ten œlimaczek ju¿ dawno zosta³by przeje-
chany”.

dok. na str. 12

Natalia Niemen podczas koncertu
w Sztokholmie. Foto: Mieszko Tyszkiewicz
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Dymon Bud DEVELOPMENT s.c.
jest m³od¹ firm¹ na polskim rynku.
Proszê opowiedzieæ, jak d³ugo
dzia³acie i w jakich miastach?
— Przedsiêbiorstwo Budownictwa
Ogólnego DYMON-BUD DEVELOP-
MENT spó³ka cywilna funkcjonuje na
warszawskim rynku nieruchomoœci
nieprzerwanie od 4 lat. Jestem jej w³aœ-
cicielem, mam d³ugoletni¹ praktykê
budowlan¹, jestem te¿ autorem wielu
publikacji z dziedziny budownictwa.
Uda³o mi siê wykreowaæ DYMON-
BUD DEVELOPMENT, pocz¹tkowo
niewielk¹ firmê remontowo-budowla-
n¹, na jedn¹ z najwiêkszych i najbar-
dziej rozpoznawalnych firm dewelo-
perskich na Mazowszu. Dzisiaj firma
posiada biura sprzeda¿y w Warszawie,
Poznaniu, Katowicach, Szczecinie i w
Toruniu, ale zamierzamy otworzyæ
kolejne biura w Zakopanym, Gdañsku,
Sopocie i Krakowie.

Czym dok³adnie zajmuje siê
Pañstwa firma?
— Firma rozwinê³a ofertê pod¹¿aj¹c za
rozwojem i potrzebami naszych klien-
tów. Dzisiaj nasza oferta to trzy szero-
ko pojête kierunki. Pierwszy z nich to
analiza i doradztwo w zakresie pozys-
kiwania dofinansowania projektów in-
westycyjnych, drugi kierunek ma cha-
rakter badawczo-rozwojowy, a tak¿e
zajmujemy siê wdra¿eniem nowych
technologii. Ponadto oferujemy pomoc
przy pozyskiwaniu i rozliczaniu œrod-
ków dla naszych klientów. Jesteœmy
równie¿ w stanie zarz¹dzaæ ca³ymi
projektami – od pocz¹tku realizowania
przez nasz¹ spó³kê inwestycji, a¿ do
jej zakoñczenia.

Na jakiego klienta jesteœcie
Pañstwo ukierunkowani?
— W przypadku DYMON-BUD
DEVELOPMENT pierwszy kontakt z
klientem nawi¹zywany jest g³ównie za
poœrednictwem reklamy prasowej. Do-
tyczy to tak¿e innych deweloperów.
W mojej ocenie, bran¿a jest pod wzglê-
dem aktywnoœci marketingowej dosyæ
konserwatywna: nie widaæ tutaj jakichœ
niestandardowych i wyrafinowanych
form marketingu. Ma³o popularna jest
nawet reklama telewizyjna. W aktyw-
noœci marketingowej da³y siê jednak
zauwa¿yæ pewne zmiany. Firmy de-
weloperskie przez d³ugi okres sprzeda-
wa³y jedynie informacjê dotycz¹c¹
produktu, konkretnej inwestycji.
Obecnie da³o siê zauwa¿yæ wyraŸn¹
zmianê, ta grupa reklamodawców pro-
wadzi bardziej zintensyfikowane dzia-
³ania. Budowanie wizerunku firmy sta-
³o siê spraw¹ priorytetow¹.

Co zatem wyró¿nia Pañstwa firmê
na tle innych?
— Z pewnoœci¹ wyprzedziliœmy kon-
kurencjê o kilka kroków. Ca³y ubieg³y
rok poœwiêciliœmy na przygotowanie
produktów zwi¹zanych z najnowsz¹
inwestycj¹ naszej spó³ki DYMON-
BUD DEVELOPMENT. Nasze pro-
jekty zachowuj¹c elegancki i estetycz-
ny wygl¹d, spe³niaj¹ równie¿ odpo-
wiednie parametry zarezerwowane dla
specyfiki budownictwa energoosz-

czêdnego oraz budownictwa mieszka-
niowego. To nas wyró¿nia wœród in-
nych firm deweloperskich w kraju.

Jak Pañstwo widz¹ g³ówn¹ misjê
firmy?
— G³ównym celem naszej spó³ki jest
jak najlepsza prezentacja naszych pro-
duktów i us³ug. Najwa¿niejszy jest dla
nas wizerunek oraz presti¿ jaki kreuje-
my. Podczas pracy korzystamy z wie-
lokrotnie sprawdzonych rozwi¹zañ,
które, mamy nadziejê, zaspokoj¹ ocze-
kiwania naszych klientów. Rozs¹dek i
doœwiadczenie podpowiada nam, ¿e
taki sposób pracy jest najkorzystniej-
szy dla obu stron. Przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiej jakoœci us³ug
oszczêdzamy czas, skutecznie zmniej-
szaj¹c koszty wdro¿enia projektów.
Nasz¹ misj¹ jest bowiem d¹¿enie do
pe³nej satysfakcji klientów, mamy na-
dziejê, ¿e rezultatem dobrze wykona-
nej pracy bêdzie adekwatna rekomen-
dacja naszej firmy. Firma DYMON-
BUD DEVELOPMENT jest zawsze
otwarta na wszelkie formy wspó³pra-
cy, gdy¿ wierzymy, ¿e prowadzi ona
do poprawy jakoœci œwiadczonych
us³ug.

Jakie wyzwania czekaj¹ Pañstwa
firmê w tym roku?
— Najwiêkszym wyzwaniem inwes-
tycyjnym dla naszej spó³ki na lata
2015-2017 jest kompleks oœmiu bu-

dynków o wysokim standardzie. Ka¿-
dy z nich zawiera 100 lokali w szero-
kim przedziale od 46 m2 do 89 m2.
Piêciokondygnacyjna konstrukcja za-
pewnia przestronnoœæ i funkcjonalnoœæ
na wszystkich piêtrach. Oczywiœcie,
podstawowa wartoœæ projektu stano-
wi jego lokalizacja. Co ciekawe, ulica
przy której powstaje inwestycja „Kró-
lewskie Apartamenty”, posiada status
drogi wewnêtrznej. Oznacza to zniko-
my ruch uliczny i bezproblemowy do-
jazd niezale¿nie od pory dnia. Ca³oœæ
znajduje siê w tzw. drugiej linii zabu-
dowy, gwarantuj¹cej ciszê dziêki odpo-
wiedniej odleg³oœci od g³ównego pasa
jezdni, a jednoczeœnie zachowanie blis-
koœci z centrum miasta. S¹siedztwo
szkó³ i przedszkoli to kolejny atut,
szczególnie dla m³odych ma³¿eñstw.
Natomiast z myœl¹ o codziennej zaba-
wie dla najm³odszych, na terenie kom-
pleksu znajdowaæ siê bêd¹ dwa prze-
stronne place zabaw. Ka¿dy z miesz-
kañców otrzyma tak¿e w³asne miejsce
parkingowe. Co wiêcej, w odleg³oœci 2
km znaleŸæ mo¿na sieæ œcie¿ek rekrea-
cyjnych i rowerowych. Dobre roz-
mieszczenie i zaplanowanie tej inwe-
stycji to gwarancja wysokiej wartoœci
na lata. Kolejny wa¿ny wyznacznik
stanowi stosunek jakoœci do ceny za
metr kwadratowy. W tym aspekcie
DYMON-BUD DEVELOPMENT
ustawi³ poprzeczkê bardzo wysoko,
jeœli chodzi o polski rynek inwestycji.

Równie¿ naszym wyzwaniem jest in-
westycja Natura, która planowana jest
na rok 2015/2016 w £omiankach ko³o
Warszawy. Bêdzie sk³ada³a siê z 10
domów w zabudowie bliŸniaczej, ka¿-
dy dom bêdzie posiada³ 128 m2, z ga-
ra¿em 144 m2. Cenna takiego domu
bêdzie w wynosi³a oko³o 480.000
z³otych.

Co jest najwiêkszym, dotychczaso-
wym sukcesem firmy?
— Rzetelnoœæ i uczciwoœæ. To siê o-
p³aca. A licz¹c materialnie bilans ponad
4-letniej dzia³alnoœci firmy to ok. 50
tys. m2 wybudowanych mieszkañ i lo-
kali u¿ytkowych. Ale g³ównymi atuta-
mi naszej firmy s¹ dobra marka pro-
duktu oraz tradycyjna technologia.
DYMON-BUD DEVELOPMENT
jest rdzennym warszawskim dewelo-
perem, otrzymaliœmy liczne nagrody i
wyró¿nienia, takie jak: Medal Polskiej
Przedsiêbiorczoœci 2014, Statuetkê
Misericors, czyli “Mi³osierny Sercem”
jako wyraz wdziêcznoœci Caritas Pol-
ska, tak¿e Statuetkê Srebrnego Cyre-
nejczyka. Odbiera³em j¹ z r¹k bp W³a-
dys³awa Bobowskiego podczas Forum
Niepe³nosprawnych Ruchowo Diecezji
Tarnowskiej, które mia³o miejsce w
Bazylice MBB w Limanowej. Mam
wra¿enie, ¿e wszystko to œwiadczy o
rzetelnoœci, wiarygodnoœci, a przede
wszystkim o uczciwoœci naszej firmy.
To potwierdzaj¹ równie¿ rzesze za-
dowolonych klientów kupuj¹cych lo-
kale mieszkalne i us³ugowe w naszych
inwestycjach. I, chcê podkreœliæ, to
mobilizuje nas, by nadal dok³adaæ
wszelkich starañ, aby nie zawieœæ za-
ufania naszych klientów. Widz¹c do-
tychczasowe sukcesy naszej firmy
uwa¿amy, ¿e rzetelnoœæ i uczciwoœæ
po prostu siê op³aca.

Rozmowa z
Mateuszem
£ukaszem
Nawojskiem
- w³aœcicielem
firmy Dymon Bud
Development s.c.

Ustawiaæ
poprzeczkê wysoko

Foto&tekst:
© Dymon-Bud Development

Osiedle Natura

W³aœciciel firmy Dymon-Bud Development s.c. Mateusz £ukasz Nawojski
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Mój Ojciec urodzi³ siê w wielodzietnej ro-
dzinie, mia³ siedmioro rodzeñstwa. Dziadek by³
szewcem. Wali³ m³otkim od rana do wieczora, a
jednak w domu by³a bieda. Nic wiêc dziwnego, ¿e
mój Ojciec wst¹pi³ jako m³odzieniec do KZMP –
komunistycznej przybudówki dla m³odzie¿y. Jego
idea³em by³a walka z nêdz¹ i wyzyskiem. Nic wiêc
dziwnego, ¿e zosta³ zas¹dzony i spêdzi³ dwa lata na
Pawiaku. W Warszawie, na Pradze, nazywano go
Sumieniem Pragi. By³ odwa¿ny i bezkompromiso-
w y .

Wybuch³a wojna. Ojciec nie mia³ z³udzeñ i
wraz z rodzin¹ przeniós³ siê do Zwi¹zku Sowieckie-
go. Tam wys³ano rodzinê do Magnitogorska. Ale
nie byli wiêŸniami, nale¿eli do kategorii ucieki-
nierów. Ojciec pracowa³ w hucie. Zap³atê dosta-
wa³ w kartoflach, które na wiosnê sadzi³ i tylko
dlatego nie przymieraliœmy g³odem.

Wróciliœmy razem z Ojcem do Polski w
1945 roku. Ojcu, jako staremu komuniœcie, da-
wano ró¿ne powa¿ne stanowiska. Uwa¿ano, ¿e
mo¿na mu wierzyæ. To, ¿e by³ po prostu kraw-
cem, w³adzê nie obchodzi³o. Budowali Nowy
Œ w i a t przy pomocy przedwojennych komunistów.

W latach 80-tych zesz³ego stulecia zacz¹³
pisaæ w Warszawie swoje wspomnienia. Przesy³a³

Micha³ Moszkowicz

Prz¹dka z £odzi

J. pracowa³a w przêdzalni w £o-
dzi. Praca ciê¿ka, na kilku krosnach, Ÿle
op³acana, warunki pracy trudne do znie-
sienia. To pchê³o j¹ w szeregi komuni-
stów – sta³a siê aktywistk¹, robotnice
odnosi³y siê do niej z sympati¹ i zaufa-
niem. Tote¿, gdy komuniœci uk³adali listê
kandydatów do wyborów do Sejmu – a
trzeba by³o koniecznie mieæ na liœcie kilku
robotników – wybór pad³ na ni¹. By³a
oczytana choæ bez wykszta³cenia, za to
bardzo zdyscyplinowana i oddana “spra-
wie”.

W 1928 roku znalaz³a siê w Sej-
mie. Wiêkszoœæ stanowili dzia³acze z
wy¿szym wykszta³ceniem. Inteligenci
pisali przemówienia, które robotnica J.
wyg³asza³a ze swad¹, przy obstrukcyj-
nym zachowaniu pos³ów niekomuni-
stycznych. By³ to czas, kiedy komuniœci
g³osili, ¿e w Polsce panuje faszyzm, a
socjaliœci s¹ socjal-faszystami, i oskar¿ali
ich o zdradê klasy robotniczej. By³o o-
czywiste, ¿e przemówienia pos³ów ko-

Bronis³aw Moszkowicz

LISTY
DO REDAKCJI

W NGP (nr 22/2014) autor – LGG –
opisuje ostatnie wybory samorz¹dowe
w Polsce oraz sprawê oskar¿enia Pañ-
stwowej Komisji Wyborczej o sfa³szo-
wanie wyborów. Ja problem podzielê
na dwie czêœci.

1) Pamiêtam dok³adnie, by³ rok 1983,
w du¿ej Sali przy Medborgarplatsen
odbywa³y siê pra-wybory partii Mode-
ratów. Wszystkich obecnych, którzy
zap³acili sk³adki za 1982 rok, by³o po-
nad 400 osób. Wszyscy otrzymali listê,
na której by³o zg³oszonych 33 kandy-
datów. Ka¿dy kandydat mia³ prawo
przemawiaæ 3 minuty. Po wszystkich
przemówieniach - ka¿dy z obecnych
mia³ prawo i obowi¹zek, zakreœliæ
znak X 10 razy i tym samym wybraæ
swoj¹ dziesi¹tkê. Wychodz¹c, ka¿dy
obecny wk³ada³ sw¹ kartkê do ma³ej
„szafki”: 0,5 x 0,5 x 1 metra, gdzie by³
zainstalowany CZYTNIK – taki, jakie
maj¹ dzisiaj w Polsce sklepowe w skle-
pach np. spo¿ywczych. Po w³o¿eniu
ostatniej kartki, obs³uguj¹cy j¹ pra-
cownik - nacisn¹³ guzik i „szafka” sa-
ma wydrukowa³a listê zaczynaj¹c j¹ od
nazwiska Carla Bildta, który otrzyma³
najwiêcej g³osów – mimo, ¿e by³ nieo-
becny, ale usprawiedliwiony – ja np.
uzyska³em 177 g³osów i 17-te miejsce
na liœcie. Wszystko trwa³o raptem 15-
20 minut.

Po 30 latach w Polsce liczy siê
g³osy przez ca³y tydzieñ!!! (...)

2) Dzisiaj fa³szowanie wyborów w Pol-
sce ma miejsce PRZED g³osowaniem
zwanym „wyborami”. Jak? Prosto. W
ka¿dej „partii” s¹ – mówi¹c oficjalnie
„matki i ojcowie zaufania” – którzy u-
k³adaj¹ listê. Kryterium by znaleŸæ siê
na jakiejkolwiek liœcie, nigdy nie zale¿y
od: wykszta³cenia, znajomoœci jêzyków,
doœwiadczenia samorz¹dowego, do-
œwiadczenia w tworzeniu jakiejkolwiek
firmy daj¹cej nowe miejsca pracy, zna-
jomoœci pañstw w UE, lub spraw emi-
gracji polskiej, która mo¿e byæ moto-
rem napêdowym w rozwoju innowa-
cyjnych produktów i ich eksporcie, itp.
itd.
     Wiêc listy s¹ uk³adane! Jak? Ano -
znajomoœci (bli¿sze... i dalsze), œwiad-
czenia (ja tobie tym razem, a ty mnie
nastêpnym), spadochroniarstwo, kunk-
tatorstwo, itp. itd. Dowodem na to s¹
wszystkie roz³amy we wszystkich tzw.
“partiach wodzowskich”, co przek³ada
siê na poziom dyskusji w Sejmie!

Jak to wyleczyæ? Najwiêksz¹
szansê ma Emigracja, by dziêki akty-
wnym ¿¹daniom i niezale¿nej (jeszcze!)
prasie mo¿e wymusiæ pra-wybory w
Polsce! W Was, Rodacy, jesteœcie ostat-
ni¹ nadziej¹ i si³¹!

Alternatywa – totalna grabie¿
ekonomiczna... Niestety widzê Polskê w
czarnych kolorach.

Pozdrawiam Czytelników NGP

Jan Zuchowski dr n med.

G³os
w sprawie
Skandalu

Od redakcji: Autor listu mieszka
obecnie w Polsce, jest by³ym
prezesem Kongresu Polaków
w Szwecji.

munistycznych by³y skierowane w³aœci-
wie nie do parlamentu, ale do “mas” ludo-
wych i... do Moskwy. Kolportowano je
jako stenogramy sejmowe – wtedy ³at-
wiej mog³y dotrzeæ do opinii publicznej.

J. wystêpowa³a tak¿e na licznych
wiecach urz¹dzanych w miejscach pu-
blicznych. By³y one z regu³y brutalnie
rozbijane przez policjê, uczestników za-
trzymywano w areszcie, nietykalnoœæ
mieli jedynie pos³owie.

Gdy kadencja sejmu siê skoñ-
czy³a, pos³owie komunistyczni uciekli
do Moskwy, aby unikn¹æ aresztowañ i
d³ugoletniego wiêzienia. Równie¿ i J.
znalaz³a siê w Rosji. Dokszta³cano j¹ par-
tyjnie, bo by³a przewidziana na dzia³a-
czkê, która mo¿e byæ kiedyœ przerzu-
cona do Polski.

W wyniku masowego terroru, z
ma³ymi wyj¹tkami, wszyscy czo³owi
dzia³acze komunistyczni zostali aresz-
towani pod zarzutem wspó³pracy z wy-
wiadem polskim, napiêtnowani jako

szpiedzy i dywersanci. Czêœæ z nich zo-
sta³a stracona i nawet nie wiadomo, gdzie
s¹ ich mogi³y.

Wœród aresztowanych znalaz³a sê
tak¿e J. Chyba tylko dlatego, ¿e by³a
pochodzenia robotniczego, nie skazano
j¹ na œmieræ. Ale los jej nie oszczêdzi³.
Skazano j¹ na do¿ywotni¹ pracê w ³agrach
na pó³nocy Rosji przy wyrêbie lasów.
By³a kobiet¹ drobn¹ i skromn¹. A¿ trudno
sobie wyobraziæ jako mog³a podo³aæ ciê¿-
kiej pracy, szczególnie zim¹, gdy mrozy
dochodzi³y do minus 40 stopni.

Najgorsze chwile prze¿y³a pod-
czas transportu na Syberiê. Jechali w za-
kratowanych wagonach, przy ka¿dym
przedziale sta³ ¿o³nierz z karabinem na-
je¿onym bagnetem. Gdy noc¹ znaleŸli
siê w miejscu przeznaczenia, otoczyli
ich enkawudziœci z wilczurami rzucaj¹-
cymi siê na wiêŸniów. Do tego oœlepieni
zostali mocnymi reflektorami, aby nikt
nie móg³ ucieæ.

J. o ma³o nie wpad³a w szaleñ-
stwo. Podtrzymywa³a j¹ wiara, ¿e zna-
laz³a siê tam przez pomy³kê, ¿e wkrótce
sprawa siê wyjaœni i wróci w chwale,
oczyszczona z zarzutów.

Przesiedzia³a w obozie 11 lat. Po
wojnie polscy komuniœci, ci którzy
prze¿yli ³agry i wojnê, i których Stalin
znowu “obdarzy³ zaufaniem”, mieli wró-
ciæ do Polski, by organizowaæ now¹ a-
genturê partii.

J. odnaleziono na dalekiej Pó³nocy
i sprowadzono do Moskwy. Tu j¹ odzia-
no i odkarmiono, a nastêpnie formalnie
zrehabilitowano.

W 1946 roku znalaz³a siê w Pol-
sce. Mimo prze¿ytego koszmaru znowu
sta³a siê wiern¹ dzia³aczk¹ Polskiej Partii
Robotniczej. Wysz³a za m¹¿ i przyjê³a
nazwisko mê¿a M.

mi do Sztokholmu œcisle owiniête w numery
“Trybuny Ludu”. ¯adna z przesy³ek pamiêtnika
nie zosta³a zatrzymana. “Trybuna Ludu” by³a
znakomitym alibi.

W czasie stanu wojennego Ojciee z Matk¹
wyemigrowali do Szwecji. Pocz¹tkowo mieszkali u
mnie. Ojciec ci¹gle pracowa³ nad swoimi wspom-
nieniami. Kiedy uzna³ je za zakoñczone da³ je do
prze czytania koledze, równie¿ dawnemu komu-
niœcie. Ten przeczyta³ je i oœwiadczy³, ¿e Ojciec
powinien je spaliæ. ¯e o pewnyeh sprawach nie
wolno mówiæ, ani ich wspominaæ. Ojciec za-
milk³. Przesta³ interesowaæ siê swoim pisaniem.

Pierwsza czêœæ jego wspomnieñ (“Na spot-
kanie rzeczywitoœci”) ukaza³a siê w 1996 roku w
Wydawnictwie Polonica w Sztokholmie. Druga
czêœæ, wci¹¿ le¿a³a ukryta przed Czytelnikami.
Ju¿ dawno nie ma Komunistycznej Partii Polski, a
sama Polska jest znowu wolnym krajem. Mój
Ojciec, emigrant, pochowany jest na londyñskim
ortodoksyjnym cmentarzu ¿ydowskim pod
Londynem, mimo, ¿e przez ca³e ¿ycie by³ ateist¹.
Historia zatacza ko³o.

© Wikipedia

Fragment ksi¹¿ki przygotowywanej
do druku.
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Szwedzi kurierami polskiego ruchu oporu

„Warszawasvenskarna”,
czyli opowiedzmy to jeszcze raz

Tematem ksi¹¿ki by³ego redaktora
naczelnego dziennika „Expressen” jest
dzia³alnoœæ oœmiu szwedzkich przedsiê-
biorców dzia³aj¹cych w Polsce w czasie
okupacji, którzy funkcjonowali w roli
kurierów pomiêdzy polskim ruchem o-
poru a w³adzami Polskimi w Londynie i
ich przedstawicielami w Sztokholmie
(baza „Anna”). Szwedzi zatrudnieni w
Polsce mieli swobodê poruszania siê po-
miêdzy Warszaw¹, Berlinem i Sztokhol-
mem i czêœæ tej grupy rzeczywiœcie ode-
gra³a wa¿n¹ rolê w kontaktach okupowa-
nej Warszawy ze œwiatem. Do Polski
przemycali pieni¹dze dla podziemia, wy-
wozili zaœ tajne raporty, w tym tak¿e
przygotowywane przez ¿ydowski Bund.
Najcenniejsze przekazywane przez nich
informacje dotyczy³y w³aœnie zag³ady
¯ydów, a najwa¿niejsz¹ postaci¹ w tej
grupie by³ Sven Norrman (1891-1979),
szef warszawskiego oddzia³u ASEA. Po-
zosta³a siódemka pracowa³a dla przed-
stawicielstw firm LM Ericsson i Tänd-
sticksbolaget.

Problem w tym, i¿ ksi¹¿ka Thor-
sella nie przynosi praktycznie, poza
drobnymi detalami, ¿adnej nowej wiedzy
do tematu opisanego ju¿ szeroko, tak¿e
w jêzyku szwedzkim. Fundamentalna w
tej materii jest praca Józefa Lewandow-
skiego (1923-2007), profesora Uniwer-
sytetu w Uppsali, który jako pierwszy
historyk zebra³ relacje od Norrmana,  za-
tytu³owana „Knutpunkt Stockholm: den
polska motstandsrörelsens svenska för-
bindelse fran september 1939 till juli
1942" i wydana w roku 2006. Zreszt¹
ju¿ w 1979 roku ukaza³a siê angielsko-
jêzyczna publikacja Lewandowskiego na
ten temat: „Swedish Contribution to the
Polish Resistance Movement during
World War Two (1939-1942)”. Sprawie
tej poœwiêcono te¿ ca³y rozdzia³ w ksi¹-
¿ce Lennarta Lundberga „Under kriget.
Svenska spioner och hjältar i skuggan
av andra världskriget” z 1997 roku, a
obszerne podsumowanie tematu znaj-
dziemy w dziele Klasa Amarka, “Att bo
granne med ondskan. Sveriges förha-
llande till Nazityskland och Förintelsen”
z roku 2011, omawianym w swoim czasie
przeze mnie na ³amach NGP. Thorsell
mimo, ¿e przekopa³ siê przez liczne ar-
chiwa, zw³aszcza szwedzkiego biznesu,
do których Lewandowski nie mia³ do-
stêpu, nie odkrywa ¿adnych sensacji, czy
choæby nowych istotnych faktów. Rów-
noczeœnie jednak, w porównaniu ze
swoimi poprzednikami, dokonuje kilku
istotnych przesuniêæ akcentów.

Ile razy mo¿na wywa¿aæ te
same otwarte drzwi? Na
przyk³adzie ksi¹¿ki Staffana
Thorsella „Warszawasvens-
karna” okazuje siê, ¿e bez
koñca. Jedyne, co uspra-
wiedliwia autora i wydaw-
cê, to fakt, i¿ wiedza Szwe-
dów na temat historii II
wojny œwiatowej jest
praktycznie bliska zera i
ka¿da w miarê rzetelna
publikacja z tego zakresu
ma swoj¹ wartoœæ.

Pierwsze i najwa¿niejsze z nich
dotyczy znaczenia dokonañ szwedzkich
kurierów i ich wspó³pracowników. To
prawda, siedmiu z nich aresztowano,
czterech zosta³o skazanych na karê
œmierci (nota bene w 1944 r. u³askawi³
ich osobiœcie Hitler, natomiast wyrok na
najbli¿szym wspó³pracowniku Norrma-
na Aleksandrze Brzuzku, podobnie jak
na dziesi¹tkach innych aresztowanych
w tej sprawie Polakach, wykonano), lecz
nie oznacza to równoczeœnie, ¿e to w³a-
œnie od Szwedów œwiat dowiedzia³ siê o
Holocauœcie – jak sugeruje Thorsell i co
nawet wybija w podtytule swojej ksi¹-
¿ki: „De som lät världen veta”. Prawda
jest inna i doœæ prosta: informacje o roz-
krêcaj¹cej siê machinie Zag³ady, prze-
kazywa³ œwiatu, miêdzy innymi przy
pomocy ma³ej grupy Szwedów, polski i
¿ydowski ruch oporu. Wœród history-
ków przewa¿a dziœ opinia, któr¹ jako
pierwszy sformu³owa³ Lewandowski, i¿
materia³ do s³ynnej mowy premiera W³a-
dys³awa Sikorskiego w radio BBC z 9
czerwca 1942 r., uwa¿anej za pierwszy
powa¿ny sygna³ dla œwiatowej opinii pu-
blicznej w sprawie masowej ekstermi-
nacji ̄ ydów, pochodzi³ z raportów prze-
wiezionych do Sztokholmu przez Norr-

wateli by³ nieprzerwany eksport ³o¿ysk
tocznych do Trzeciej Rzeszy. Równo-
czeœnie jednak uwa¿a, i¿ sztokholmskie
w³adze wiedzia³y o Holocauœcie zna-
cznie mniej ni¿ dowodzi³ tego Lewan-
dowski. Tymczasem wspomniany A-
mark podkreœla, ¿e a¿ do chwili rozpraco-
wania polsko-szwedzkiej siatki przez
Niemców latem 1942 r. szwedzkie s³u-
¿by i w³adze mia³y doskona³e rozeznanie
w rzeczywistej sytuacji w Polsce, m.in.
na podstawie raportów z Warszawy
przekazywanych przez Norrmana do
komórki polskiego wywiadu w Sztok-
holmie. Dociera³o do nich SÄPO inten-
sywnie inwigiluj¹ce polskie œrodowiska
w Szwecji. Paradoksalnie, Szwedzi od-
ciêli siê od informacji z Polski we wrze-
œniu 1942 roku po decyzji o wydaleniu
grupy Polaków prowadz¹cych „niedoz-
wolon¹ dzia³alnoœæ wywiadowcz¹”.

Niestety, wiadomoœci zdobyte t¹
drog¹ nie dociera³y do opinii publicznej.
Thorsell przynajmniej przyznaje, i¿
szwedzka pañstwowa cenzura (jak rów-
nie¿ bêd¹ca jej rezultatem autocenzura
w redakcjach i wydawnictwach) przez
ca³e lata blokowa³a informacje o nazi-
stowskim ludobójstwie, nie umniejsza
to jednak w jego oczach zas³ug rodaków.
Doniesieñ z zagranicy na ten temat nie
brakowa³o, ale praktycznie nigdy nie wy-
chodzi³y poza gabinety kilku szwedz-
kich polityków. Po interwencji ambasady
Niemiec, na osobiste polecenie premiera
Pera Albina Hanssona, latem 1942 roku
skonfiskowano przet³umaczon¹ z angiel-
skiego broszurê „En polsk svart bok om
den tyska „nyordningen” i Polen”.  Po-
dobny los spotka³ rok póŸniej trzy ko-
lejne nak³ady ksi¹¿ki na podobny temat:
„Polens martyrium”.

Pierwsze informacje o Holocau-
œcie szwedzka cenzura zaczê³a zwalniaæ
w paŸdzierniku 1942 roku, i nie by³y to
wcale wiadomoœci z Polski, lecz o prze-
œladowaniach niewielkiej spo³ecznoœci
¿ydowskiej w Norwegii.

Diametralnie ró¿na jest te¿ u
Thorsella ocena postawy Svena Graf-
ströma, szwedzkiego przedstawiciela
dyplomatycznego w okupowanej War-
szawie. Thorsell uwa¿a go zgo³a za bo-
hatera, podczas gdy Amark bardzo kry-
tycznie pisze o jego dzia³alnoœci. Re-
feruj¹c dzienniki Grafströma z tego o-
kresu, podkreœla, ¿e bardzo troszczy siê
o wywiezienie nale¿¹cych do niego i do
by³ego ambasadora mebli, a równoczeœnie
„nic nie mówi o pomocy dla Polaków,
czy polskich ¯ydów, którzy chcieli o-
puœciæ kraj”.

Dla kogoœ, kto nie zna ksi¹¿ek Le-
wandowskiego i Amarka lektura „War-
szawasvenskarna” mo¿e byæ interesu-
j¹ca. Ale potem natychmiast powinno
siê siêgn¹æ po podstawowe prace doty-
cz¹ce tego tematu.

mana i przekazanych do Londynu przez
bazê „Anna”.

A ju¿ na pewno o Holocauœcie nie
dowiedzieli siê od swoich rodaków
Szwedzi. Thorsell przyznaje, ¿e dla
Szwecji wa¿niejszy ni¿ wiedza o postê-
puj¹cej Zag³adzie oraz los kilku jej oby-

Piotr Cegielski

Staffan Thorsell:
Warszawasvenskarna - De som lät
världen veta, Albert Bonniers förlag,
Stockholm 2014, 340 s.
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W dziedzinie prawa rodzinnego oferuję 
klientom pomoc i doradztwo między 

innymi w sprawach dotyczących opieki nad 
dziećmi, miejsca zamieszkania dzieci i 

kontaktów z dziećmi, prawa do
zatrzymania mieszkania, alimentów, 

ustalenia ojcostwa i wykonalności orzeczeń 
sądowych. Klientom mojej Firmy 

Adwokackiej pomagam w składaniu 
wniosków o ochronę prawną lub pomoc 
prawną. W sprawach karnych podejmuję 

się zleceń jako obrońca z urzędu, 
pełnomocnik strony poszkodowanej i 

specjalny przedstawiciel dzieci. 

PRAWO KARNE PRAWO RODZINNE

Adwokat
Monika Zytomierska Nisell

Telefon: 08 21 44 40
Telefon komórkowy: 0707 812 126

Mail: info@advokatnisell.se
www.advokatnisell.se
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Nareszcie
jestem ju¿
stara
Wed³ug wszelkich
norm, dat i wielu,
wielu innych czynni-
ków. Równoczeœnie
niedojrza³am jeszcze
do typowej roli
staruszki. Ale, tak czy
inaczej, moja czara
¿ycia jest wype³niona
po brzegi. Zaczynam z
niej czerpaæ, siêgaj¹c
nawet do dna.

Teresa
Järnström-Kurowska

Spoczywa tam ma³y pamiêtnik z
czasu mojej nauki w czwartej klasie „Na-
szej Szko³y” w Wilnie – lat 1938/1939.
Na jednej z kartek tkwi¹ wypisane dzie-
cinn¹ rêk¹ s³owa: Gdy staruszk¹ bêdziesz
ju¿, okulary na nos w³ó¿, weŸ do rêki
album swój i przeczytaj podpis mój.

Nie chcia³am wtedy – to znaczy
WTEDY – spogl¹daæ na tê rymowankê
z ukrytym, w zagiêtym rogu kartki, pod-
pisem szkolnego kolegi. W³asna staroœæ
by³o wówczas odleg³ym, wprost niereal-
nym pojêcie dla wiêkszoœci dzieci i m³o-
dzie¿y. W przeciwieñstwie do œmierci –
tym pojêciem ¿ongluje m³odoœæ ile wle-
zie. „Umrê bez ciebie”, „ja siê zabijê”,
„lepiej umrzeæ ni¿ tak ¿yæ” itp, itd. Mój
dawny kolega wykaza³ siê wiêc nieco-
dzienn¹ pomys³owoœci¹, poruszaj¹c tak
niepopularny temat jak staroœæ. Nie za-
imponowa³ mi, a nawet zniechêci³ do sie-
bie, skoro nie mia³ zamiaru, jak zrozumia-
³am, widywaæ siê ze mn¹.

Lata mija³y i za ka¿dym razem,
gdy zagl¹da³am do albumiku, omija³am
tekst o „staruszce”. Tak d³ugo, a¿ wresz-

cie nadszed³ czas i na ni¹. A postaæ ch³op-
ca(?), choæ wyblak³a trochê w mojej pa-
miêci, obdarzam dziœ pewn¹ doz¹ sym-
patii. W swoim wierszyku przewidy-
wa³, i¿ do¿yjê staroœci i stanê siê „staru-
szk¹” – to znaczy mi³¹, ciep³¹ istotk¹ w
starszym wieku. Jak sprostaæ zadaniu?
Byæ mi³¹, dobr¹ i ciep³¹ postaci¹, to bu-
duj¹ce wezwanie. Gdy tylko pomyœlê o
tym, czujê jak wype³nia mnie anielska
dobroæ. Uœmiecham siê przy tym ³agod-
nie i dobrotliwie. Spogl¹dam w lustro,
by oceniæ rezultat. Niestety, ten sztucz-
ny uœmiech z opuszczonymi k¹cikami
ust, zaczerwienione poduszki pod ocza-
mi i zmarszczki, nie robi¹ dobrego wra-
¿enia. Jakoœ to wszystko wygl¹da zbyt
powa¿nie i smutno. Mo¿e by moje ob-
wis³e str¹ki w³osów zamieniæ na loczki.
Loczki pasuj¹ do s³odkiej staruszki. Mo-
¿na te¿ urozmaiciæ kolor w³osów. Nawet
dobra staruszka nie powinna byæ zawsze
siwa? Ju¿ od dawna staruszki (te dobre i
te z³e) farbuj¹ swoje w³osy. Fryzjer móg³-
by jeszcze coœ poprawiæ w moim wygl¹-
dzie. Najlepszy by³by chirurg, ale chirur-
gów bojê siê jak ognia od czasu gdy zde-
wastowali uk³ad moich bioder, podczas
swoich zabiegów. Chyba nie mog³abym
pokazaæ siê ludziom na oczy, gdyby do-
pad³ mnie chirurg plastyk podobny do
tych, ju¿ mi znanych, ortopedów. Gdy
le¿ysz na stole operacyjnym to proœby,
chêæ ucieczki czy protesty nic nie znacz¹
wobec zdecydowanej postawy Operato-
ra. Teraz on staje siê bogiem, albo – cza-
sem, niestety oprawc¹.

Zaczynam rozumieæ, i¿ wobec ta-
kich uprzedzeñ i przykrych doœwiad-
czeñ muszê pozostaæ przy moim dotych-
czasowym wizerunku zewnêtrznym. Na
pocieszenie muszê przyznaæ, ¿e nie nêci
mnie zbytnio rola wiekowej œlicznotki.
Kolega przesadzi³ przewiduj¹c, ¿e stanê
siê „staruszk¹”. Doceniam jego gest u-
przejmoœci. Nie wypada³o zast¹piæ „sta-
ruszkê” na przyk³ad „staruch¹” lub in-
nym nieczu³ym s³owem.

Choæ starcza rzeczywistoœæ nie
jest tak ró¿owa, to czujê, i¿ patrzy³abym
z nieufnoœci¹ na tych, co obecnie chcie-
liby kreowaæ mnie na „staruszkê”, dzie-
wuszkê, duszkê – jak za dawnych lat,
kaczuszkê, maluszkê, muszkê... Tak¹ ma-

³¹ istotkê, bezradn¹ i uleg³¹, choæ kolo-
row¹ i dystyngowan¹. Nieprawdziw¹,
jak w œwiecie Barbi. Bez mi³oœci, a prze-
cie¿ myœli ludzi starych s¹ czêsto prze-
pe³nione mi³oœci¹. Ostatnie lat ich ¿ycia
wype³niaj¹ trosk¹, staraniami, prac¹
opiekuñcz¹ nad wnukami, pomoc¹ w
gospodarstwie domowym swych dzieci.
Dobrowolnie, albo pod naciskiem blis-
kich, poddaj¹ siê obowi¹zkom, które na-
rzuca im fakt mieszkania z rodzin¹. Nie
wiele czasu maj¹ dla siebie.

Przewa¿nie nikt nie zastanawia
siê nad tym. Uwa¿a siê taki stan za natu-
ralny. Co z tego, ¿e ktoœ z przechodniów
na ulicy powie dziennikarce, ¿e kocha
babciê lub dziadka? Obserwowa³am wy-
powiedzi dzieci i m³odzie¿y w dniu Bab-
ci i w dniu Dziadka. Babcia jest dobra,
kocham j¹ bo zrobi³a mi lub da³a to czy
tamto, dziadek te¿ jest kochany, bo pój-
dzie razem na spacer, pobawi siê i temu
podobne. Ja oczekiwa³am, ¿e reporterka
zapyta o gesty i dowody mi³oœci ku bab-
ciom i dziadkom. Nic z tego – nikomu
nie przysz³o do g³owy, aby pochwaliæ
siê w³asn¹ inicjatyw¹, jak zorganizowaæ
babciom i dziadkom ten uroczysty dzieñ.

Serce mi siê kraje (mówi¹c poto-
cznie), gdy na ekranie telewizyjnym uka-
zuj¹ siê twarze naszego polskiego wiej-
skiego ludu. Przede wszystkim star-
szych osób. Bardzo czêsto widzê starsze
osoby bez zêbów, zaniedbane i bardzo
skromnie ubrane. Nie chodzi mi ani o
urodê ani o estetykê (choæ i to nale¿y
braæ pod uwagê), lecz o dowód upoœle-
dzenia ¿ycia ludzkiego. Nikt nie odwa¿y³
siê zapytaæ kogoœ, dlaczego ma braki w
uzêbieniu i jak daje sobie radê z jednym
lub kilkoma zêbami w jamie ustnej. Mo¿-

na przewidzieæ odpowiedŸ: to jego spra-
wa lub nie mam pieniêdzy na dentystê
b¹dŸ szkoda mi pieniêdzy na zêby. Bez
wzglêdu na to, jaka odpowiedŸ bêdzie,
zêby s¹ potrzebne – bez zêbów grozi
zwierzêtom œmieræ, a ludziom niestraw-
noœæ i choroby z tym zwi¹zane. Ograni-
czona mo¿liwoœæ spo¿ywania tward-
szego po¿ywienia prowadzi do awitami-
nozy i szybszego psucia siê zêbów. Czy
ci ludzie nie wiedz¹ o tym?

Gdy spotyka³am takie bezzêbne
osoby za czasów PRL-u, nie dziwi³o
mnie to. Byliœmy wszyscy biedni (o-
prócz W³adzy i niektórych przedsiêbior-
ców) i nie dbaliœmy, tak jak nale¿a³o by,
o swoje zêby. Wiedzieliœmy, jak trudno
by³o uzbieraæ pieni¹dze na zabiegi den-
tystyczne. Obecnie, gdy s³yszê na ka¿-
dym kroku wypowiedzi u nas wszystko
jest, to zadajê sobie pytanie, czy chodzi
tylko o sklepy i reklamowy przepych,
czy i o biedê? Biedê nie tylko materialn¹,
ale kulturow¹.

Polskie anomalie wyp³ywaj¹ czê-
sto z zacofania i – niestety – z nêdzy w
wielu regionach. Najwiêcej cierpi¹ na tym
m³odzi i starzy. Nie oznacza to, ¿e za-
zdroszczê szwedzkim staruszkom, ale
¿yczê polskim takiej staroœci jak¹ maj¹
ludzie mieszkaj¹cy w Szwecji. I tutaj w
wielu domach czasem jest bieda, wielu
wymaga pomocy, ale ta pomoc przycho-
dzi, gdy trzeba. I tu s¹ ludzie bezdomni
ale nie spotka³am dotychczas starszej
osoby (zreszt¹ i m³odszej) bez zêbów,
czy w ³achmanach. Mo¿na podziwiaæ
radoœæ ¿ycia, temperament i dziarski wy-
gl¹d zadbanych staruszek i staruszków,
wiernych has³u: Carpe Diem.

I ja nie mogê narzekaæ.

Telewizja niemiecka dba o swoich widzów. Jako jedyna nadaje w
dalszym ci¹gu na satelicie Astra kilkanaœcie analogowych programów.
Czyni to dlatego by nie robiæ k³opotu starszym ludziom, którzy kilka-
dziesi¹t lat temu kupili sobie dziœ ju¿ ca³kowicie przestarza³e urz¹dzenia.

Polacy mniej siê licz¹ ze swoimi odbiorcami. Ci¹gle coœ ulepszaj¹ i zmie-
niaj¹. Nara¿aj¹ odbiorców na koszty i irytacje. Na prze³omie tego i poprzedniego
roku nast¹pi³y znów niekorzystne zmiany. Zaprzestano nadawania niekodowa-
nych wa¿nych programów: TVP Historia i TVP Kultura. TVP Poloniê przenie-
siono na inne miejsce w tabeli, co naturalnie odciê³o od tego programu tych
wszystkich, którzy nie potrafi¹ dokonaæ – sk¹din¹d niewielkich – zmian.

Na satelicie Astra 19 z piêciu polskich programów: TVP Historia, TVP
Kultura, TVP Polonia, TVP Info i TV Trwam pozosta³a tylko Telewizja Trwam i
Radio Maryja. TVP Info (dobry program informacyjny) zosta³ przeniesiony na
„polskiego” satelitê Hotbird 13.

Na tym satelicie zmieni³a ostatnio swoj¹ pozycjê TVP Polonia i dosz³y
nowe programy obce w wersji polskiej: dwa popularno-naukowe: Fokus i Water
Planet oraz parê nowych programów muzycznych. W sumie w przekazie otwar-
tym na Hotbirdzie jest 18 telewizyjnych programów polskojêzycznych i 12 pro-
gramów radiowych, pañstwowych i prywatnych.

Poni¿ej podajemy dla zainteresowanych pozycje polskich programów oraz
innych, które mog¹ te¿ zainteresowaæ naszych Czytelników. (LGG)

Hotbird 13  27500 Rat

Telewizja w jêzyku polskim:

TV Polonia 11179 H
Polonia 1, Tele 5, Water Planet,
Novela TV 11662 V
TVP Info, TV Silesia 11488 H
4 Fun TV, TV Disco 11296 H
Fokus TV, Polo TV, Eska TV,
Mango TV 11393 V
ITV 10949 V
Stars TV 10911 V
VOX Musc TV, Power TV 11508 V
Mjuzik TV 11206 H
I Pol TV 11642 H

Euronews  12597 V w jêzyku:
angielskim, francuskim, niemieckim,
rosyjskim i jeszcze w 10 innych.

Radio w jêzyku polskim:

Polskie Radio P1, P2, P3, C+ PR,
Tok FM, Radio Jasna Góra 10892 H
Radio Zet, Radio Zet Gold, RFM
Maxxx, RFM Classic, Z³ote Przeboje,
Muzo.FM 12284 H

Bia³oruœ TV, Ukraina 1+1 11585 V

W jêzyku angielskim:
Ukraine Today 11623 V
Russia Today 11538 V
RT Documental 12015 H

Niemiecka
Das Erste 11541 V
ZDF 11054 H
Deutsches Welle 11604 H
Arte 11681 H

Zmiany na satelitarnym “talerzu”

Ogl¹dasz polsk¹
telewizjê? Przeczytaj!
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Dwudziestopiêciolecie II Republiki Litewskiej  (2)

Moja dawna przyjació³ka
Teresa Chyliñska – profesor
muzykologii – uwa¿a³a,
¿e cywilizowany cz³owiek
przynajmniej raz do roku
powinien wys³uchaæ dobrej
muzyki w sali koncertowej.
S¹dzê, ¿e mia³a racjê. Przy
nawet najlepszym sprzêcie
hifi stereofonicznym muzy-
ka z p³yt, z radia czy tele-
wizji to nie to samo. Miêdzy
innymi dlatego, ¿e w domu
mo¿na œciszaæ g³os, gdy
orkiestra gra  forte, a w sali
koncertowej nie.

Ambasada Republiki Litewskiej
s³usznie post¹pi³a organizuj¹c Koncert
Rocznicowy, nie w byle lokalu, lecz w
koœciele. Budowane przed wiekami koœ-
cio³y, gdy jeszcze nie s³yszano o nag³oœ-
nieniu elektronicznym, maj¹ akustykê
nie gorsz¹ od La Scali czy Metropolitan.
Gotycki koœció³ pod wezwaniem œw. Os-
kara (Oscarskyrkan) w Sztokholmie to
jedna z takich budowli.

Dnia 16 lutego 2015 roku odby³y
siê tam g³ówne uroczystoœci zwi¹zane z
25. rocznic¹ odrodzenia siê pañstwo-
woœci litewskiej. Czêœæ pierwsza odby³a
siê w lokalu parafialnym. By³ to obfity
poczêstunek, na który sk³ada³y siê trady-
cyjne potrawy litewskie. Przed pó³mis-
kami ustawiono wizytówki, na których
by³ w jêzyku angielskim opis i sk³ad po-
traw. S³ynnej litewskiej Starki nie ser-
wowano. Zast¹pi³y j¹ dobrej jakoœci wina
po³udniowe. Po godzinie, gdy goœcie siê
ju¿ posilili, zaproszono ich do Koœcio³a
na czêœæ oficjaln¹, któr¹ otworzy³ J. Ex.
Eitvydas Bajarünas omawiaj¹c w du-
¿ym skrócie historiê i teraŸniejszoœæ
swojego pañstwa. Ambasador mówi³ w
jêzyku angielskim – gdy doszed³ do obec-
nej, napiêtej w tym rejonie, sytuacji, za-
koñczy³ s³owami z innego jêzyka. Powie-
dzia³: „S³awa Ukrainie!”.

We wspomnianej, doskona³ej aku-
styce tego koœcio³a, zabrzmia³o to grom-

ko. W naszym polskim k¹ciku dodaliœmy
pó³g³osem: „Na pohybel tobie Putinie”.
Po Panu Ambasadorze g³os zabra³a pani
Annette Landqvist-Larsson przewod-
nicz¹ca Rady Koœcielnej tego koœcio³a.

I w imieniu gospodarzy powita³a
goœci, z³o¿y³a ¿yczenia pomyœlnoœci Re-
publice Litewskiej i zaprosi³a obecnych
do wys³uchania koncertu.

Dwoje urodzonych w Wilnie m³o-
dych, ale ju¿ bardzo znanych w œwiecie,
wirtuozów. To skrzypaczka Dalia Dé-
dinskaité i wiolonczelista Gleb Pyœ-
niak. Ten doskona³y duet wykona³ mi-
strzowsko utwory Zo³tána  Kodály i
Maurice Ravela. By³a to swoista uczta
duchowa, dziêki której, zgodnie z podan¹
na pocz¹tku definicj¹, mo¿emy siê uwa-
¿aæ za ludzi cywilizowanych.

W uroczystoœciach wziêli udzia³
przedstawiciele dyplomatyczni krajów
zaprzyjaŸnionych z Litw¹. Zauwa¿y-

S³awa Ukrainie
i Litwie

liœmy w pierwszym rzêdzie Ambasadora
RP J. Ex. Wies³awa Tarkê z asyst¹.
Widzieliœmy te¿ du¿o znajomych dzia-
³aczy emigracji: ³otewskiej, estoñskiej,
ukraiñskiej, czeskiej, wêgierskiej, s³owa-
ckiej i, naturalnie, litewskiej. Z Polaków
by³a tylko nadreprezentacja wspó³pra-
cowników NGP (El¿bieta Gieystor, Te-
resa Urban z Ma³¿onkiem i ni¿ej podpi-
sany). Innych przedstawicieli polskich
klubów czy organizacji, nie zauwa¿y-
liœmy. Co nie znaczy, ¿e ich tam nie by³o.
Mogliœmy po prostu ich w t³umie prze-
gapiæ.

Wielkie dziêki dla organizatorów.
S³awa Ukrainie i Litwie.

Ludomir Garczyñski G¹ssowski

PS: W poprzednim artykule z o-
kazji wystawy o wileñskim zamku za-
pomnia³em wspomnieæ o prezentowanej
tam wtedy bardzo ciekawej ksi¹¿ce wy-
danej w jêzyku litewskim i angielskim.
Jest to praca zbiorowa o tytule:

„Lihuania-Poland-Sweden” /
„Lietuva-Lenkija-Œvedija” - European
Dynastic Union and Historical-Cultural
Ties.

Ambasadora Litwy Eitvydas Bajarünas z red. Ludomirem Garczyñskim-
G¹ssowskim. Foto: El¿bieta Gieysztor

IPN o œledztwach:
wspó³praca z Rosj¹
nieskuteczna; lepsza jest
z Niemcami

Wspó³praca z Rosj¹
w najwa¿niejszych
œledztwach IPN,
w sprawie zbrodni
katyñskiej i ob³awy
augustowskiej jest
trudna, a czêsto
nieskuteczna - mówi PAP
szef pionu œledczego IPN
Dariusz Gabrel. Podkreœla
przy tym, ¿e aktualnie
lepsza jest wspó³praca
ze stron¹ niemieck¹. 

– Wspó³praca z w³adzami Rosji
na gruncie obowi¹zuj¹cego prawa i celów,
które sobie stawiamy w bardzo wa¿nych
dla nas œledztwach, m.in. w sprawie
zbrodni katyñskiej czy te¿ ob³awy augu-
stowskiej, jest trudna, a bardzo czêsto
nieskuteczna – zaznacza dyrektor G³ów-
nej Komisji Œcigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu Dariusz Gabrel.
Przypomina, ¿e akurat w tych œledz-
twach wspó³praca z Rosjanami ma dla
œledczych IPN kluczowe znaczenie; za
obie te masowe zbrodnie na polskich o-
bywatelach odpowiedzialne s¹ w³adze
sowieckiej Rosji.

W przypadku Katynia polska
strona nadal nie ma wszystkich doku-
mentów, których przekazywanie w³adze
Rosji rozpoczê³y jeszcze w 2010 r., po
katastrofie smoleñskiej. Chodzi o 35 to-
mów akt rosyjskiej G³ównej Prokuratury
Wojskowej (prowadzi³a œledztwo w
sprawie zbrodni katyñskiej w latach
1990-2004) i postanowienie o umorzeniu
postêpowania, w których znajduje siê
jego konkluzja wraz z prawn¹ ocen¹
zbrodni katyñskiej. Dokumentacja ma
znaczenie nie tylko dla polskiego œledz-
twa katyñskiego, ale tak¿e dla krewnych
ofiar.

– Dla nas akta te s¹ niezbêdne,
poniewa¿ pozwol¹ w sposób proceso-
wy ustaliæ stan faktyczny dotycz¹cy
mordu NKWD na polskich oficerach.
Wa¿ne dla nas jest ustalenie wszystkich
sprawców zbrodni katyñskiej, a nie tylko
najwy¿szych jej decydentów z Józefem
Stalinem na czele. Pamiêtajmy, ¿e czêœæ
sprawców ni¿szego szczebla mo¿e nadal
¿yæ i odpowiadaæ za zbrodniê – podkreœ-
la w rozmowie z PAP prokurator IPN
Marcin Go³êbiewicz, który pe³ni funkcjê
naczelnika Oddzia³owej Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie.

Prokuratorzy dodali te¿, ¿e istot-
ne jest postanowienie o zakoñczeniu ro-
syjskiego œledztwa, dziêki któremu bê-
dzie mo¿na zapoznaæ siê z argumentacj¹
dotycz¹c¹ kwalifikacji prawnej zbrodni
NKWD.

Ostatnia transza dokumentów ro-
syjskiej prokuratury dotycz¹ca Katynia
trafi³a do Polski w lipcu 2011 r. W sumie
w latach 2010-2011 Polska otrzyma³a
148 ze 183 tomów.

– O wgl¹d w pozosta³e akta ape-
lowa³em na spotkaniu Polsko-Rosyjskiej
Grupy ds. Trudnych, które odby³o siê
listopadzie 2013 roku w Kaliningradzie.
Federacja Rosyjska jest naszym s¹sia-
dem, a sprawy te s¹ dla nas bardzo wa¿-
ne, dlatego zawsze, je¿eli mam tak¹ mo-
¿liwoœæ, podnoszê sprawê dostêpu do
archiwaliów dotycz¹cych zbrodni ka-

tyñskiej czy te¿ ob³awy augustowskiej
– mówi Gabrel. Szef pionu œledczego IPN
zapowiada te¿, ¿e na najbli¿szym spot-
kaniu Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Tru-
dnych, które planowane jest w kwietniu
br., IPN ponowi apel ws. archiwaliów.

Rosyjska prokuratura nie wspó³-
pracuje z IPN równie¿ w sprawie ob³a-
wy augustowskiej. To najwiêksza niewy-
jaœniona zbrodnia na Polakach dokonana
przez ZSRR po drugiej wojnie œwiato-
wej. IPN podaje, ¿e zgromadzony mate-
ria³ dowodowy wykaza³, ¿e od 10 lipca
1945 r. do 25 lipca 1945 r. na terenie Su-
walszczyzny zosta³a przeprowadzona
przez Armiê Czerwon¹ zakrojona na
wielk¹ skalê ob³awa w celu wyelimino-
wania zbrojnego, niepodleg³oœciowego

podziemia oraz w celu pacyfikacji nie-
przychylnych nastrojów miejscowej lud-
noœci.

– W sprawie ob³awy augustow-
skiej otrzymaliœmy od rosyjskiej Proku-
ratury Generalnej odpowiedŸ, ¿e realiza-
cja polskich wniosków o pomoc prawn¹
“nie wydaje siê mo¿liwa” – przypomina
Gabrel. Polskiej stronie, tak¿e krewnym
ofiar, wci¹¿ nie jest znane miejsce ukry-
cia cia³ ofiar ob³awy augustowskiej.

Dokumentacjê w sprawie ob³awy
augustowskiej mo¿na odnaleŸæ, m.in. w
archiwach Federalnej S³u¿by Bezpie-
czeñstwa. W ocenie jednego z badaczy
zbrodni stalinowskich Nikity Pietrowa
ze stowarzyszenia Memoria³, FSB, jako
spadkobierczyni KGB i NKWD, ma 575
teczek personalnych polskich ofiar z
1945 r. W archiwum FSB mog¹ byæ te¿
dokumenty dotycz¹ce sposobu, w jaki
Polacy byli przetrzymywani, przewo¿e-
ni i zamordowani. W ocenie rosyjskiego
badacza, dokumentów nale¿y tak¿e szu-
kaæ w Centralnym Archiwum Minister-
stwa Obrony Federacji Rosyjskiej.

IPN zapewnia jednak, ¿e mimo
braku pomocy prawnej ze strony Rosji,
œledztwo w sprawie ob³awy augustow-
skiej bêdzie kontynuowane.

Instytutowi o wiele lepiej uk³ada
siê wspó³praca z Niemcami, m.in. z nie-
mieck¹ Central¹ Œcigania Zbrodni Naro-
dowosocjalistycznych w Ludwigsburgu.
Dziêki wspó³pracy Instytut przygoto-
wuje np. wstêpn¹ listê zbrodniarzy z
KL Auschwitz-Birkenau, licz¹c¹ 9519
nazwisk funkcjonariuszy SS. S¹ na niej
nazwiska wszystkich pracowników KL
Auschwitz-Birkenau, którzy znajdowali
siê w obozie od czasów jego za³o¿enia,
do chwili likwidacji (1940-1945). Nie-
którzy z za³ogi obozu jeszcze ¿yj¹; po
weryfikacji spis bêdzie ogólnodostêpny.

– Dobra wspó³praca z niemiecki-
mi w³adzami mo¿e wynikaæ przede
wszystkim z poczucia odpowiedzialno-
œci za wybuch drugiej wojny œwiatowej
i za ludobójcz¹ politykê na okupowanych
terenach – podkreœla szef pionu œledcze-
go IPN.

Przyk³adem pozytywnej wspó³-
pracy z Niemcami jest tak¿e ustalenie
przez IPN zabójców, okolicznoœci i
przybli¿onej daty œmierci prezydenta
przedwojennej Warszawy Stefana Sta-
rzyñskiego. IPN ustali³, ¿e zabójstwa,
do którego dosz³o miêdzy 21 a 23 grudnia
1939 r., dokonali funkcjonariusze Gesta-
po, obecnie znani ju¿ z nazwiska. W
sprawie przes³uchano œwiadków w
Polsce i poza jej granicami (RFN, USA,
Francja) oraz przeprowadzono dowody
z dokumentów.

dok. na str. 14
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PLOTKI

Z kolei w wywiadzie dla
chrzeœcijañskiego portalu Stacja 7
Niemenówna wyznaje, ¿e jej synowie
ucz¹ siê w domu, nauczycielami s¹ ona
i m¹¿. Zabieraj¹ czasami ch³opców na
koncerty, modl¹ siê wspólnie i rozwa-
¿aj¹ Pismo. M¹¿ Natalii za³o¿y³ w³a-
sn¹ wspólnotê Genesis i oboje przeszli
do Koœcio³a baptystycznego.

Rok temu Natalia wróci³a do
kariery scenicznej – pisze Staszewski.
– Po zaœpiewaniu najwiêkszego hitu
ojca na konwencji PiS wywo³a³a burzê
w internecie. Na jej facebookowym pro-
filu Ralf Sommer dowala: – Ani talentu
po Ojcu, ani urody po Mamie. G³oœna
poPISówka na utworze ojca, bo same-
mu siê jest miernym. Ale wiêkszoœæ ko-
mentarzy jest przychylna. An.Stokal-
ska: “Jest Pani Rycerk¹ Jezusa. A one
nigdy nie maj¹ ³atwo. Ciê¿ko o zrozu-
mienie, ale przecie¿ nie po to tu jeste-

œmy :) Jest nas wiêcej, tylko jesteœmy
cisi....”.

Dodajmy od siebie: An.Stokal-
ska nie czyta³a recenzji Dany Platter,
bo mo¿e by mia³a inne zdanie na temat
tej... ciszy.

Dziwny jest ten œwiat, gdy
czytanie Pisma Œwiêtego nie uczy po-
kory. W dodatku œlimaczek zachowuje
siê jak s³oñ w sklepie z porcelan¹.

Czy bêdzie to Romans Roku
2015? By³y szwedzki minister finan-
sów Anders Borg przyzna³, ¿e jego
now¹ wybrank¹ serca jest Dominika
Peczyñska (ur. 1970). Atrakcyjna
Polka ju¿ nie jednemu zakrêci³a w g³o-
wie. Nic dziwnego. By³a wokalistka
Army of Lovers, uzdolniona dzienni-
karka, która swego czasu pokazywa³a
swoje wdziêki w amerykañskiej edycji
“Playboya”, to jedna z najbardziej nie-
konwencjonalnych Polek w Szwecji.
Nawet ch³odno kalkuluj¹cy minister
finansów, mo¿e straciæ g³owê.

Jeszcze o sukcesach Polek. Nata-
lia Kazimierska (ur. 1979), dzienni-
karka zajmuj¹ca siê tematyk¹ kultural-
n¹ otrzyma³a presti¿ow¹ nagrodê
Björna Nilssona przyznawan¹ przez
dziennik “Expressen”. Z motywacj¹:
Dziennikarka, która wstrz¹snê³a fun-
damentami krytyki sztuki: przewidy-
walnoœci¹, brakiem szacunku, ostroœci¹
stylistyki. Z europejskim i feministy-
cznym spojrzeniem widzi jej samoza-
dowolenie i fa³szywe hierarchie sma-
kowe. Z Warszawy do Kumli, z Ex-
pressen do Aftonbladet. Ju¿ od ponad
dziesiêciu lat nale¿y do grona najbar-
dziej interesuj¹cych g³osów wœród
krytyków kulturalnych. Gratulacje!

W Växjö od wielu miesiêcy w³adze
miasta tocz¹ za¿art¹ dyskusjê, czy
postawiæ w mieœcie pomnik “Kobiety
z torebk¹”. Chodzi o figurê przedsta-

dok. ze str. 2

wiaj¹c¹ pani¹ Danutê Danielsson,
która w 1985 roku, podczas demons-
tracji neonazistów, zaatakowa³a jedne-
go z demonstrantów, uderzaj¹c go swo-
j¹ torebk¹. Ten moment uwieczni³ na
zdjêciu fotoreporter, Hans Runesson, a
zdjêcie przesz³o do historii jako Zdjê-
cie Roku 1985, a pismo Vi i Szwedzki
Zwi¹zek Historii Fotografii uzna³ je za
najlepsze zdjêcie ca³ego stulecia. Foto-
grafia mia³a symbolizowaæ niezgodê na
propagowanie idei faszystowskich i
radykalnych.

W oparciu o motyw zdjêcia,
artystka Susanna Arwin przygotowa-
³a wzór statuetki “Kobiety z torebk¹”,
– jako projekt przysz³ego pomnika
maj¹cego honorowaæ ludzi o odwadze
cywilnej. Sprawa utknê³a jednak w
urzêdniczym m³ynie, mimo poparcia
inicjatywy postawienia pomnika przez
niektórych polityków. Szefowa wy-
dzia³u kultury we w³adzach komunal-
nych w Växjö t³umaczy, ¿e uhonoro-
wanie w ten sposób “walcznej” Polki
by³oby jednoczeœnie promowaniem
zachowañ niew³aœciwych.

Sprawê komplikuje tak¿e foto-
graf Hans Runesson uwa¿aj¹c, ¿e ma
pe³ne prawa do obrazu jaki uwieczni³
ju¿ niemal 30 lat temu, a propozycja
pomnika, przedstawiona przez Arwin,
nie oddaje prawdziwej sytuacji.

Wszystko to razem brzmi
dziwnie i nieprzekonywuj¹co. Na razie
trwa akcja wieszania torebek na innych
pomnikach – mo¿e ciasne myœlenie
polityków zmieni spo³eczny bunt. Do-
dajmy tylko, ¿e pani Danuta Daniel-
sson (1947-1988) pochodzi³a z Gorzo-
wa Wielkopolskiego i by³a córk¹ by³ej
wiêŸniarki obozów koncentracyjnych.

Dominika Peczyñski. © Wikipedia

Natalia Kazimierska. © Twitter

w Sztokholmie

Östermalmsgatan 75
(T-Stadion)

Telefon: 08-661 63 59

Godziny otwarcia:

poniedzia³ki 12-18

wtorki - pi¹tki 12-16

Korzystaj
z naszego
katalogu

internetowego:
www.bibliotekapolska.se

BIBLIOTEKA
POLSKA

MASZ KSI¥¯KI,
KTÓRYCH JU¯
NIE POTRZEBUJESZ?
ZG£OŒ SIÊ DO NAS!
Biblioteka Polska w Sztokholmie przyjmie nieodp³atnie
ksiêgozbiory w jêzyku polskim, które albo zasil¹ nasz ksiêgozbiór
b¹dŸ zostan¹ przekazane na kiermasz, z którego dochód
przeznaczony bêdzie na zakup nowoœci.
Zadzwoñ do nas: 08-661 63 59
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Cennik
og³oszeñ
na stronie

www.polonica.se

Stowarzyszenie im. O. Stefana
Miecznikowskiego SJ w £odzi, poszukuje
by³ych dzia³aczy “Solidarnoœci”, którzy

mieli stycznoœæ z o.Stefanem
Miecznikowskim SJ w okresie Stanu

Wojennego w Polsce.
Prosimy o kontakt e-mailowy:

Tyranowicza@gmail.com
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OG£OSZENIA DROBNE

Zapiski krytyczne

LISTY DO REDAKCJI

Witam Droga Redakcjo,
Piszê do Was poniewa¿ w³aœnie przeczyta³am recenzjê przedstawienia “Kabaret
Linoskoczka” (NGP, nr 3/2015). Bardzo ceniê sobie wasz¹ gazetê i jestem jej sta-
³ym czytelnikiem, dlatego te¿ muszê zg³osiæ moje zdziwienie po zapoznaniu siê z
tekstem pana Tadeusza Nowakowskiego. Wydaje mi siê, ¿e ¿yjemy w dwóch ró¿-
nych œwiatach i byliœmy na dwóch ró¿nych przedstawieniach. Uwa¿am, ¿e recenzja
jest bardzo krzywdz¹ca i nies³usznie krytykuje spektakl. Krytyk bardziej skupi³ siê
na autorce tekstów – jak gdyby toczy³ swoj¹ prywatn¹ wojnê co uw³acza profesjo-
naliœcie – a przede wszystkim, i co najgorsza – uw³acza czytelnikowi. Oczywiœcie
ka¿dy ma prawo do swojej opinii, ja jednak mam w¹tpliwoœci co do pobudek zwi¹-
zanych z tym tekstem. Dlatego reagujê. By³am obserwatorem pora¿ki pod nazw¹
“Szwedzki stó³” i o ile z tamt¹ recenzj¹ zgadzam siê w pe³ni, o tyle z dzisiejszym
tekstem zgodziæ siê nie mo¿na. “Linoskoczek” by³ du¿o ponad poziomem takich
(pseudo) kabaretów jak £owcy.B , Neonówka czy te¿ Limo. Kabaretów, które s¹
na polskim topie, a trzeba zauwa¿yæ, ¿e w naszym sztokholmskim przedstawieniu
grali sami amatorzy. Ile to te¿ czasu i pracy musia³o kosztowaæ ludzi, którzy ze
scen¹ nie maj¹ za bardzo nic wspólnego? Trzeba te¿ podkreœliæ, ¿e my, widzowie,
bawiliœmy siê œwietnie i reakcja publicznoœci by³a jednoznaczna. To by³ kabareto-
wy sukces. Gra aktorska by³a wrêcz profesjonalna. Nie czu³o siê, ¿e na scenê
wychodz¹ dyletanci, a trzeba przyznaæ, ¿e nie mieli ³atwych tekstów i scen. Dlatego
te¿ krótka wzmianka o grze i o samych aktorach jest niezrozumia³a. Jaki powa¿ny
krytyk skupia swoj¹ ca³¹ uwagê na scenarzyœcie, a omija grê aktorsk¹ i aktorów? 
Moja ostatnia uwaga jest taka, ¿e To Byli “Nasi”! Jestem przekonana, ¿e w tej sy-
tuacji powinniœmy wspieraæ ludzi, którym siê chce coœ robiæ w naszej Polonii, tym
bardziej, ¿e by³o tam sporo m³odych postaci, które reprezentuj¹ grupê niekoniecz-
nie anga¿uj¹c¹ siê w ¿ycie polonijne.

Pozdrawiam 
Oddana czytelniczka
Natalia Bruz 

To Byli Nasi!

LEWIATAN
Ko³o Piœmiennictwa (krytyki fimowej) przy Stowarzyszeniu Filmowców

Polskich przyzna³o niedawno nagrodê Z³otej Taœmy filmowi Andrieja Zwjagincewa
“Lewiatan”, uznaj¹c go za najlepszy film zagraniczny wyœwietlany w Polsce w roku
ubieg³ym. Nie by³a to jedyna w œwiecie nagroda dla filmu, który w³aœnie wchodzi
tak¿e na szwedzkie ekrany. “Lewiatan” to bezlitosna  krytyka skorumpowanej lo-
kalnej administracji w wybranym prowincjonalnym mieœcie, pewnie fikcyjnym Pri-
morju, ale filmowana w Kirowsku na Pó³wyspie Kola, w skalisto-morskiej scenerii
nad Oceanem Lodowatym. Tytu³ mo¿e oznaczaæ ukazany w kilku scenach szkielet
wyrzuconego na brzeg wieloryba, albo biblijnego potwora z Ksiêgi Hioba. To w³aœnie
losy tego ostatniego s¹ udzia³em g³ównej postaci filmu, Niko³aja, trac¹cego stopniowo
wszystko. Intrygami lokalnego burmistrza i wyrokiem s¹du zostaje on wyekspedio-
wany z w³asnego domu. Przyby³ego z Moskwy przyjaciela-adwokata, energicznie
przeciwstawiaj¹cego siê bezprawiu, zastraszono, ¿onê doprowadzono do samobój-
stwa, a mê¿a skazano na d³ugoletnie wiêzienie w procesie poszlakowym o jej zamor-
dowanie. Ani Niko³aj ani adwokat nie s¹ tu postaciami œwietlanymi, drugi w dodatku
przyprawia pierwszemu rogi, a nad akcj¹ unosi siê kolejny Lewiatan, nieograniczona
niczym konsumpcja alkoholu, przy ka¿dej okazji i bez okazji.

Nie znam danych z rozpowszchniania filmu w Rosji, ale ten œwietny film,
konsekwentny etap w rozwoju autora Powrotu, Wygnania i Eleny, napewno jest
kolcem w oku Putina, którego portret zdobi gabinet negatywnego bohatera - bur-
mistrza. Krytyk¹ ogarniêto tak¿e miejscow¹ hierarchiê prawos³awnej cerkwi, zas³a-
niaj¹cej siê ogólnoludzkimi frazesami i nie interweniuj¹cej w ludzkie, doczesne spra-
wy.

ARCHEOLOGIA
LUDZKICH LOSÓW

Jest tyle losów ilu ludzi, którzy prze¿yli Zag³adê. 28 kwietnia 1945 l¹duje w
Malmö  jeden z wielu transportów wiêŸniów wyzwolonych z hitlerowskich obozów
w ramach akcji Folke Bernadotte’a - Bia³e autobusy. Tego dnia niemal 2000 ludzi.
Scenê l¹dowania i pierwsze kroki na szwedzkim l¹dzie filmuje znany operator Gustaf
Boge. Dokumentalista Magnus Gertten patrzy dziœ na ten material przez optykê
obecnych tam ludzi, jeszcze ¿yj¹cych w ró¿nych krajach: Szwecji, Polsce, USA,
Francji, Izraelu. Rozpoznaj¹ oni siebie na dawnym filmie, 8-, 10- 20-letnich.
Wspominaj¹ swój strach, niepokój, ulgê, radoœæ z ocalenia i wyzwolenia, tych uczuæ
mieszaninê nie do rozpl¹tania. To Zydzi z Krakowa i ³ódzkiego getta, którzy uniknêli
komory gazowej, Polki wywiezione z Powstania Warszawskiego, uczestnicy francu-
skiego i norweskiego ruchu oporu.

Gertten przyjmuje tu pozycjê archeologa, ale jego film, mimo pewnych podo-
bieñstw, ró¿ni siê od estetyki Wêgra Petera Forgacsa, który wykorzystuje w swoich
filmach in extenso dawne amatorskie dokumentacje, tworz¹c z nich na nowo zorkiestro-
wan¹ narracjê. Gertten pokazuje problem, a zarazem uwspó³czeœnia go, przez prze-
wijaj¹ce siê czerwon¹ nici¹ sceny z w³oskiego portu, gdzie dziœ l¹duj¹ uciekinierzy z
Afryki i Bliskiego Wschodu. Czy o nich te¿, za pó³ wieku, obejrzymy podobny
film, w którym ka¿da twarz bêdzie mia³a imiê?

W roku ubieg³ym pisa³em na tych
³amach (NGP 5/2014), ¿e filmowe te-
rytorium Ba³kanów zosta³o na festiwalu
BaNeFF 3 zdominowane przez kraje
wchodz¹ce niegdyœ w sk³ad Jugos³awii,
z udzia³em paru papierków lakmuso-
wych z Grecji, a nawet Marocka i Ka-
nady. Dziœ (BaNeFF 4) mamy ju¿ tylko
filmy “jugos³owiañskie” przy totalnej
dominacji Serbii (7 tytu³ów) obok dwóch
s³oweñskich i po jednym z Chorwacji,
Macedonii  i Montenegro. Ta statystyka
byæ mo¿e trafnie oddaje sytuacjê pro-
dukcyjn¹ poszczególnych krajów, ale za-
razem wp³ywa na potraktowanie ró¿-
nych bolesnych spraw, bowiem szereg
filmów odnios³o siê do niedawnej wojny
domowej, jej wspó³czesnych œladów i
reperkusji.

Komediodramat Gorana Vojnovica
“Cefurji raus” mówi o boœniackich i in-
nych migrantach w S³owenii, która bodaj
najmniej ucierpia³a podczas wojny do-
mowej, gdzie jednak owym tytu³owym
Cefurji trudno siê przystosowaæ do nieco
innego jêzyka i innej mentalnoœci “tubyl-
ców” i têskni¹ za swoj¹ ojczyzn¹.

Bardziej dramatyczne wspomnie-
nie wojny otrzymujemy w minimalisty-
cznym dramacie “Iscelenje”  Ivana Jovi-
ca, który robi dobre wra¿enie na zebra-
nych sztokholmskich Serbach, chyba
g³ównie dlatego, ¿e winnym  zabicia syna
bohatera jest Boœniak, czego mo¿na siê
domyœlaæ tylko z akcentu syna zabójcy,
a w³aœciwie z udzielonej mimochodem
po pokazie informacji na ten temat.

Tak¿e przyd³ugi opis kryminal-
nego œledztwa w “Moœcie na krañcu
œwiata” Branko Istvancica mówi wiele o
migracji miêdzy Boœni¹, Chorwacj¹ i Ser-
bi¹ w dniach wojny i tu¿ po niej. W³adze
Boœni oskar¿ono tu o spekulacjê grunta-
mi pod infrastrukturê Igrzysk Olimpij-
skich.

Mo¿e najmocniejszy film festi-
walu, to “Rozgrzana armata” Slobodana
Skerlica ukazuj¹cy nieufryzowany obraz
wojny w Boœni, gdzie Serbowie (tu zwa-
ni Vlachowie b¹dŸ Czetnicy) ostrzeliwu-
ja miasto z baterii na wzgórzach, dok¹d
w finale trafia g³ówna postaæ filmu, 11-
letni osierocony ch³opiec, który w œle-
pym proteœcie wymierza ostatni¹ salwê
w niebo. Ale spo³ecznoœæ muzu³mañska
w oblê¿onym Sarajewie ukazana jest jako
zdemoralizowany t³um samozwañczych
oddzia³ów pospolitego ruszenia, zajmu-
j¹cych siê rozbojem, pijañstwem, rozpu-
st¹, prostytucj¹, przy niewielkiej repre-
zentacji zwyk³ych ludzi, solidarnie sobie
pomagaj¹cych, ale walcz¹cych o ksi¹¿ki
do u¿ycia na opa³. Taki stan rzeczy jest
oczywiœcie do przewidzenia i zrozumie-
nia w ka¿dej spo³ecznoœci postawionej
przed podobn¹ prób¹, ale rozk³ad sym-
patii i antypatii w serbskim filmie, zreali-
zowanym z boœniack¹ wspó³prac¹, mó-
wi sam za siebie.

Najbardziej presti¿ow¹ pozycj¹
festiwalu wydaje siê historyczny dramat
Srðana Koljeviæa “Broni³em M³odej Bo-
œni”. Ta przyd³uga, ale interesuj¹ca rekon-
strukcja procesu Gavrilo Principa i 24
innych oskar¿onych (po zamachu w Sa-
rajewie na arcyksiêcia Ferdynanda), kon-
centruje siê dzia³aniach  m³odego niemie-
ckiego adwokata, prowadz¹cego dwie li-
nie obrony: przeciw oskar¿eniu o zdradê
g³ówn¹ na podstawie nieratyfikowania
aneksji Boœni 1908, przez k³óc¹ce siê
dwie czêœci Austro-Wêgier oraz przeciw
mechanicznemu ³¹czeniu zbrodni z inte-
resami niepodleg³ej Serbii (w czasie pro-
cesu wojna ju¿ trwa), miast Boœni czy
Jugos³awii in spe.

Serbia zwyciê¿a
na wszystkich frontach

BaNeFF 4

LEWIATAN, re¿. Andrej Zvjagincev, dystr. Nonstop Entertainment

EVERY FACE HAS A NAME, re¿. Magnus Gertten, dystr. TriArt

Aleksander Kwiatkowski

Aleksander Kwiatkowski

Kwerenda archiwalna odby³a siê
m.in. w niemieckiej Miêdzynarodowej
S³u¿bie Poszukiwawczej w Bad Arolsen.
Ponadto IPN skierowa³ kilkanaœcie
wniosków o udzielenie pomocy prawnej
do niemieckich prokuratur m.in. w Ber-
linie, Monachium, Hanowerze, Hambur-
gu, Kolonii, Lipsku.

Szef pionu œledczego IPN mówi
te¿, ¿e œledztwa Instytutu dotycz¹ce
zbrodni komunistycznych i nazistow-
skich maj¹ charakter prawno-history-
czny. Oznacza to, ¿e prokuratorzy maj¹
prawo je rozpoczynaæ niezale¿nie od te-
go, czy ¿yj¹ jeszcze sprawcy (prokura-
tura powszechna nie mo¿e prowadziæ
œledztwa wobec przestêpstwa, którego
sprawca nie ¿yje). Œledztwa IPN s³u¿¹
nie tylko poci¹gniêciu sprawców do od-
powiedzialnoœci karnej, ale równie¿
wszechstronnemu wyjaœnieniu okolicz-

noœci tych zbrodni. Istotne jest doko-
nanie ich prawnokarnej oceny, ustalenie
sprawców i ustalenie osób pokrzywdzo-
nych. Np. œledztwo katyñskie ma ustaliæ
to¿samoœæ wszystkich ofiar zbrodni ka-
tyñskiej, ale tak¿e nieznane jeszcze do-
t¹d miejsca ich kaŸni i pochówku.

Obecnie pion œledczy IPN, licz¹-
cy ok. 80 prokuratorów, prowadzi po-
nad 1000 postêpowañ karnych. Zgodnie
z ustaw¹ o IPN – Komisji Œcigania Zbro-
dni przeciwko Narodowi Polskiemu pro-
kuratorzy IPN prowadz¹ œledztwa w
sprawach zbrodni komunistycznych,
zbrodni nazistowskich i innych prze-
stêpstw stanowi¹cych zbrodnie prze-
ciwko pokojowi, ludzkoœci lub zbrodnie
wojenne.

dok. ze str. 11

IPN o œledztwach:
wspó³praca z Rosj¹
nieskuteczna;
lepsza jest
z Niemcami

Norbert Nowotnik, PAP
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Instytut Dialogu Miêdzykulturowego im. Jana Paw³a II w Krakowie organizuje
miêdzynarodowy projekt dla dzieci i m³odzie¿y mieszkaj¹cej za granic¹ Polski.
Zadaniem uczestników bêdzie przygotowanie prac plastycznych przedstawiaj¹-
cych Jana Paw³a II jako papie¿a, pielgrzyma, ale przede wszystkim Polaka.

Ustanowienie przez Sejm RP roku Jana Paw³a II, a tak¿e 10. rocznica œmierci Ojca
Œwiêtego oraz pierwsza rocznica kanonizacji Jana Paw³a II s¹ pod³o¿em dla podej-
mowania wielu inicjatyw spo³ecznych i kulturalnych nie tylko w kraju, ale i poza
Ojczyzn¹.

„Mi³oœæ do ojczyzny nie ma nic wspólnego z ciasnym nacjonalizmem czy szowi-
nizmem. Jest prawem ludzkiego serca. Jest miar¹ ludzkiej szlachetnoœci – miar¹
wypróbowan¹ wielokrotnie w ci¹gu ca³ej naszej nie³atwej historii” (Jan Pawe³ II,
Rzym, 23 X 1978). W styczniu 1979 roku Ojciec Œwiêty rozpocz¹³ podró¿e
duszpasterskie do ró¿nych krajów œwiata spotykaj¹c siê z Poloni¹ i emigracj¹
polsk¹. Najwiêksz¹ radoœci¹ dla Ojca Œwiêtego by³y spotkania z dzieæmi.

Konkurs jest adresowany do dzieci i m³odzie¿y skupionych w œrodowiskach Po-
lonii na ca³ym œwiecie. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania dzieci i
m³odzie¿y pochodzenia polskiego ¿yciem i nauczaniem Ojca Œwiêtego. Zadaniem
uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zatytu³o-
wanej „Papie¿, Polak, Pielgrzym”.

Prace nale¿y przekazaæ do siedziby Organizatora do 31 marca 2015 roku. Na lau-
reatów wy³onionych w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat i 14-16
lat bêd¹ czeka³y nagrody rzeczowe.

Patronat Honorowy nad konkursem objê³a Ma³¿onka Prezydenta RP Anna Ko-
morowska, a nasz¹ inicjatywê wspar³ tak¿e JE ks. Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz,
Metropolita Krakowski. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Radio Plus.
Wspó³pracuje z nami tak¿e Fundacja Jana Paw³a II w Nowym Jorku oraz media
polskie i zagraniczne.

Szczegó³owe informacje, regulamin i karta zg³oszenia dostêpne s¹ na naszej
stronie internetowej:
http://idmjp2.pl/index.php/pl/edukacja/konkursy-dla-dzieci/1009-papiez-polak-
pielgrzym-konkurs-dla-mlodej-polonii

Instytut Dialogu Miêdzykulturowego im. Jana Paw³a II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
tel. (12) 422 03 44 w. 318, 881 291 002
fax. (12) 619 87 87
http://www.idmjp2.pl  facebook.com/IDMJP2  http://www.santojp2.pl

Konkurs plastyczny
dla M³odej Polonii

KORESPONDENCJA Z MALMÖ
Organizatorzy Akcji “Razem mo¿emy wiêcej”, sk³adaj¹ podziêkowanie

wszystkim ni¿ej wymienionym, którzy odpowiedzieli na nasz apel:
* Firmie E-ON Sverige AB za ca³kowite wyposa¿enie w meble nowo-

wybudowanego Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci “Bursztynowa Przystañ” w
Gdyni, które zosta³o oddane do u¿ytku dnia 2 grudnia 2013 roku. Wartoœæ mebli
liczona jest na kilkadziesi¹t tysiêcy koron.

* International Lions Club Gdañsk Amber, który w ramach “Droga do
serc”, zakupi³ nowy samochód osobowy marki Skoda Octavia dla “Bursztynowej
Przystani”. Samochód ten umo¿liwi wolontariuszom dojazd do chorych dzieci w
t.zw. Hospicjach Domowych na terenie Gdyni, Gdañska, Sopotu i okolicy. 

* Prezydentowi i Zarz¹dowi International Lions Club Vellinge za prze-
kazanie 5.000 SEK na zakup bielizny poœcielowej o motywach dzieciêcych oraz
przekazanie zabawek “przytulanek”, jak te¿ rêczników i innych rzeczy przydat-
nych w hospicjum dzieciêcym.

* Dziêkujemy Pañstwu Ingrid i Mieczys³awowi Nycz z Komitetu Solidar-
noœci z Polsk¹ z Södertälje za pomoc finansow¹ i rzeczow¹. 

* Pani Renacie Kosteckiej za wsparcie rzeczowe i finansowe.
* Organizacji szwedzkiej Logen Vänskapsbröderna za pomoc finansow¹

w wysokoœci 40.600 z³otych.
* Organizacji “Polka” Miêdzynarodowej Asocjacji Kobiet Polskich -

Zarz¹dowi i Prezesowi za przekazanie 47.540 SEK.
* Polski Zwi¹zkek Szerzenia Kultury organizowa³ koncerty muzyki

klasycznej pod kierownictwem Danuty Kapergren w Malmö w Koœciele Parafial-
nym Maria Rosengard i Koœciele œw. Miko³aja w Helsingborgu. Zebrano 14.500
SEK. Podczas koncertów w trzech koœcio³ach w Gdyni w wykonaniu artystów i
solistów (cz³onkiñ Polskiego Zwi¹zku Szerzenia Kultury) zebrano 10.000 z³o-
tych.

* Cz³onkowie-piloci Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowe-
go RP, p³k. pilota œ.p. Aleksandra Antoniewicza, podjêli jednomyœlnie decyzjê o
przekazaniu 1% z podatku na konto Hospicjum.

Hospicjum “Bursztynowa Przystañ” posiada 30 miejsc. Niestety, ze
wzglêdu na brak wyposa¿enia, w tym ³ó¿ek szpitalnych sterowanych elektrycz-
nie i innego sprzêtu medycznego, nie mo¿e przyj¹æ tej iloœci chorych dzieci. Ho-
spicjum nie posiada ani jednego komputerowego urz¹dzenia monitoruj¹cego ca³o-
dobowo stan chorego. Jedno takie urz¹dzenie (przy zakupie trzech sztuk po odli-
czeniu rabatu) mo¿na zakupiæ w Polsce za 5.500 z³. 

Sk³adaj¹c to podziêkowanie wy¿ej wymienionym Darczyñcom, apelujemy
do innych ludzi maj¹cych mo¿liwoœci i wra¿liwe serca na potrzeby innych o po-
moc i do³¹czenie siê do naszej Akcji “Razem mo¿emy wiêcej”. Pañstwa pomoc
jest nie do przecenienia, zw³aszcza w czasach, gdy dobre serce i wra¿liwoœæ na
potrzeby innych staj¹ siê z ka¿dym dniem coraz bardziej deficytowym towarem.

Zróbmy coœ szlachetnego, aby ten deficyt mala³, a œwiat stawa³ siê lepszy!

W imieniu Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Szerzenia Kultury w Malmo
Wies³aw Kapergren-Kapturowicz (prezes)

Bene merito
W Ambasadzie RP w Sztokholmie, 26 lutego, odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia
odznaczenia “Bene Merito” profesor Ma³gorzacie Annie Packalen Parkman.
Odznaka Honorowa “Bene Merito” przyznawana jest przez Ministra Spraw
Zagranicznych jako zaszczytne honorowe wyró¿nienie nadawane obywatelom
polskim oraz obywatelom pañstw obcych za dzia³alnoœæ wzmacniaj¹c¹ pozycjê
Polski na arenie miêdzynarodowej. Ma³gorzata Packalen jest kierownikiem
studiów polonistycznych w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Uppsali,
niezwykle zas³u¿ona w popularyzacji polskiej literatury w Szwecji. Odznaczenie
wrêczy³ Ambasador RP w Sztokholmie, Wies³aw Tarka.




