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Ta sprawa jest ¿enuj¹ca. Szko³a im. Olofa Palme w
Józefowie przez lata prowadzi³a intensywn¹ wspó³pracê z
partnerami w Szwecji. Teraz Palme okaza³ siê lewakiem... 2

DekDekDekDekDekomomomomomunizacja?unizacja?unizacja?unizacja?unizacja?

Nie
jestem
Matk¹
Polk¹ ani
Polsk¹
Dziewic¹
NGP rozmawia
z Kasi¹ Foss, autork¹
ksi¹¿ki “Jävla Fejsbok”. 2

Tu przysz³oœæ jest
ju¿ codziennoœci¹
NGP o firmie Maroni Redovisningsbyra. 8
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E Dekomunizacja???
W Józefowie ko³o Warszawy okaza³o siê, ¿e na
bycie patronem lokalnej szko³y podstawowej
nie zas³uguje... Olof Palme. Patronem Szko³y
Podstawowej nr 1 zosta³ w 1988 roku. Na stronie
szko³y wci¹¿ widnieje jego biogram, w którym
okreœlony zosta³ mianem wybitnego polityka.
Ale to siê zmieni.

Dyrekcja szko³y, czy te¿ mo¿e w³adze lokalne, zdecydowa³y, ¿e
czas na zmianê patrona. Okazja jest “œwietna”: w tym roku minê³o akurat
30 lat od chwili, gdy premiera Szwecji zamordowano na ulicach Sztokhol-
mu, ponadto pod nowymi rz¹dami zapowiedziano dekomunizacjê na-
zewnictwa ulic, placówek, nie mówi¹c ju¿ o pomnikach wystawionych
niew³aœciwym osobom. Jak w to wszystko wpisuje siê Olof Palme? Nie
wiadomo, gdy¿ nikt wyraŸnie nie poda³ powodu, dla którego zmiana
patrona ma nast¹piæ.

Kto zast¹pi obecnego patrona? Na stronie szko³y przedstawiono
szeœæ kandydatur. To papie¿ Jan Pawe³ II, Dzieci Walcz¹cej Warszawy,
Józef Pi³sudski, Witold Pilecki, ks. Jan Twardowski – a tak¿e... Astrid
Lindgren. Jak zaznaczono w komunikacie, kandydatury “zosta³y wy³o-
nione w drodze g³osowania” przez uczniów, grono pedagogiczne i radê
rodziców. Na Facebooku powsta³ fanpage “Nie dla zmiany imienia SP1 im.
Olofa Palmego w Józefowie”. Kontrakcj¹ zainteresowanie wyrazi³o nieca³e
100 osób. Autorzy fanpage’a pisz¹, ¿e w g³osowaniu szkolnego œrodowi-
ska wy³onione maj¹ zostaæ trzy kandydatury, spoœród których nowego
patrona dla szko³y wybierze burmistrz, którym od 1998 r. jest bezpar-
tyjny Stanis³aw Kruszewski. Autorzy strony zaznaczaj¹ te¿, ¿e nie znaj¹
powodów zmiany patrona.

Ca³a ta sprawa jest ¿enuj¹ca. Szko³a przez lata prowadzi³a inten-
sywn¹ wspó³pracê z partnerami w Szwecji. W 1989 roku odwiedzi³a j¹
nawet Astrid Lindgren, regularnie prowadzono wymiany uczniowskie ze
szwedzkimi placówkami. Na pomyœle o zmianie patrona (o sprawie pisa³a
Gazeta Wyborcza) suchej nitki nie zostawili internetowi komentatorzy
pisz¹c m.in.: Przemianujmy odgórnie 50% szkó³ na im. Jana Paw³a II, a
pozosta³e po po³owie na ¿o³nierzy wyklêtych i Lecha Kaczyñskiego i pro-
blem z g³owy. Porcella napisa³a: Pewnie, podejrzany lewak, chodzi³ pie-
chot¹, zamiast jeŸdziæ BMW. S¹ dwie rzeczy nieskoñczone: mi³osierdzie
boskie i g³upota. (ngp)

Dutki najwa¿niejsze
Jean-Luc Godard, francusko-szwajcarski, re¿yser,
uwa¿any za jednego z wielkich „sztuki filmowej”
wypowiedzia³ kiedyœ interesuj¹ce, nie tylko dla
filmu, zdanie – Niewa¿ne, sk¹d czerpiesz, wa¿ne,
dok¹d zaniesiesz to, co wzi¹³eœ.

Inny cytat – Najgorszy rodzaj polityków to ci, którzy pragn¹ w³a-
dzy, póŸniej pragn¹ jej jeszcze bardziej, a maj¹c j¹ naprawdê, nie wiedz¹,
po co j¹ maj¹. To z kolei s³owa by³ego prezydenta Rzeczpospolitej Alek-
sandra Kwaœniewskiego.

W obu wypowiedziach chodzi o najmocniejszy (oprócz seksu) in-
stynkt rz¹dz¹cy cz³owiekiem, i u pewnego typu ludzi wymuszaj¹cy spo-
sób i metody postêpowania – pragnienie w³adzy.

Najwiêkszy przyjaciel Polski, Stany Zjednoczone Ameryki Pó³noc-
nej, sposobi¹ siê do wyborów prezydenckich, i tu moglibyœmy s³u¿yæ po-
moc¹ oraz cennymi radami pretendentowi Republikanów Donaldowi
Trumpowi, poniewa¿ to (bolesne) doœwiadczenie mamy stosunkowo
œwie¿o za sob¹.

Gdzieœ przeczyta³em, ¿e idolem chicagowskich górali i jedynym
amerykañskim politykiem, który zdoby³ ich szacunek, jest w³aœnie ten
ostatni. Ma kasê, ¿e daj Bo¿e ka¿demu, oraz mówi zrozumiale i wyraŸnie,
komu da w ³eb, kiedy wygra. Obiecuje równie¿, ¿e ci, którzy na niego za-
g³osuj¹, bêd¹ mieli szybko wiêcej pieniêdzy ni¿ maj¹ teraz, bo on jeden zna
na to sposób, i im do³o¿y.

Rozmawiajmy powa¿nie, jak obywatel z obywatelem, przecie¿ o to
przede wszystkim chodzi! Ten, kto obieca, prostymi s³owami, ¿e jak wy-
gra, to do³o¿y pieniêdzy, bierze pulê! Ojczyzna, honor, patriotyzm, odpo-
wiedzialnoœæ i inne podobne ozdobniki, to dodatki, goŸdzik do ko¿ucha,
otoczki kryj¹c¹ najwa¿niejsze: pie-ni¹-dze!

To pragnienie przyœwieca aktualnie w ojczyŸnie wielu decydentom.
Prawie wszystkim mo¿na by rzec. Ale nie wodzowi, i trzeba mu tê spra-
wiedliwoœæ oddaæ – zdaje siê, ¿e go³y jak œwiêty turecki!

Ludzie mówi¹ i nie kryj¹ oburzenia, ¿e ksi¹dz na kwietniowej nie-
dzielnej mszy w koœciele œwiêtego Jana w Sztokholmie, mówi¹c o smoleñ-
skiej katastrofie i jej ofiarach, u¿y³ s³owa – polegli. Czy ta paranoja ki-
edyœ siê skoñczy? Obawiam siê niestety, ¿e nigdy. S¹ Polacy, którzy do
dziœ wierz¹, ¿e œmieræ genera³a Sikorskiego w wodach Gibraltaru, by³a
efektem spisku Churchilla ze Stalinem.

A w gruncie rzeczy, o czym my dyskutujemy, czym siê niepoko-
imy, co budzi nasze pasjê? Profesor Stephen Hawking, mózg einsteinow-
skiej klasy, wierzy, ¿e w ci¹gu najbli¿szych dwudziestu lat, wyœlemy po-
jazd kosmiczny do innego systemu s³onecznego. I ¿e powinniœmy siê bar-
dzo spieszyæ. Je¿eli homo sapiens pragnie prze¿yæ, musimy szukaæ naszej
przysz³oœci w kosmosie. Planeta Ziemia nara¿ona jest na coraz wiêksze
astronomiczne niebezpieczeñstwa, w postaci asteroidów i supernowych,
ostrzega astrofizyk.

Andrzej Szmilichowski

Nie jestem
Matk¹ Polk¹
ani Polsk¹
Dziewic¹

Znajomi na Facebooku... Jak z nimi
¿yæ, gdy maj¹ czêsto diametrialnie
inne pogl¹dy?
— Najwa¿niejsza jest kultura osób, z
którymi mamy kontakt. Ja na przyk³ad
mam kolegê jeszcze z liceum, który ma
kompletnie odmienne pogl¹dy od mo-
ich – w zasadzie w niczym siê nie zga-
dzamy – ale jest to urocza i sympaty-
czna osoba. Gdy dyskutujemy, to
oczywiœcie ze sob¹ siê nie zgadzamy,
ale odbywa siê to w sposób kulturalny.
Z kolei mam przyjació³kê, któr¹ znam
jeszcze od czasów szko³y podstawo-
wej, która nie potrafi prowadziæ ¿adnej
dyskusji, bo jest agresywna, wrêcz
chamska. Z³oœliwie powiem, ¿e nie wy-
rzuci³am jej z Facebooka, bo lubiê ogl¹-
daæ jej zdjêcia... jak bardzo siê starzeje.

Paradoksalnie, Facebook, który mia³
nam u³atwiæ kontakty z ludŸmi, ze
znajomymi, dzisiaj sta³ siê miej-
scem, gdzie tych przyjació³
naj³atwiej straciæ...
— Rzeczywiœcie. Wiêcej siê traci, ni¿
zyskuje. W ¿yciu realnym, jak spoty-
kasz siê twarz¹ w twarz, to pewne za-
sady kultury obowi¹zuj¹. Tego na Face-
booku nie ma. Tam mo¿na przemyciæ
obelgê w sposób zawoalowany. Niektó-
rzy pisz¹c coœ obraŸliwego, ubieraj¹ to
w ¿art i wydaje im siê, ¿e nie jest wte-
dy obraŸliwe.

Mistrzostwa œwiata w dwuznacznoœci?
— Poziom kultury moich polskich “zna-
jomych”, nie tylko osobistej, ale tej face-
bookowej, jest niski i odmienny od tej
normy szwedzkiej. Tego problemu po
prostu nie mam z moimi szwedzkimi zna-
jomymi z Facebooka. To, co w Szwecji
jest obraŸliwe, rasistowskie, ksenofobicz-
ne i nietolerancyjne, w Polsce jest norm¹.
Nikt nawet na to nie zwraca uwagi. Na
pocz¹tku by³am zdziwiona i zaszoko-
wana, jak wielu moich bliskich przyjació³
w Polsce, z którymi – wydawa³o mi siê –
mia³am bardzo dobry kontakt, pisz¹c
ró¿ne komentarze, zachowuj¹ siê wobec
mnie bardzo nielojalnie. Na pocz¹tku siê
obra¿a³am, ale potem zda³am sobie spra-
wê, ¿e oni nie maj¹ pojêcia, ¿e to co pisz¹,
jest niegrzeczne...

Czym to jest powodowane? Z jednej
strony s¹ podzia³y polityczne, ale co
jeszcze?
— To zderzenie kulturowe. Ja, po dwu-
dziestu latach mieszkania w Szwecji, bar-
dzo siê zmieni³am. Kierujê siê innym sy-
stemem wartoœci, innym widzeniem œwia-
ta, innym postrzeganiem tego co jest
przyzwoite, a co nie. I tym siê ró¿niê od
moich znajomych w Polsce. Mimo, ¿e s¹
absolwentami najlepszych szkó³ œrednich i
uczelni, znaj¹ jêzyki i je¿d¿¹ po œwiecie. I
maj¹ czêsto dobr¹ pracê oraz spe³nieni s¹
zawodowo i finansowo.

NGP rozmawia z Kasi¹ Foss,
autork¹ ksi¹¿ki “Jävla Fejsbok”
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Samo mieszkanie poza Polsk¹ nie
zawsze zmienia ludzi...
— Mo¿e po prostu mamy do czynie-
nia ze zwyk³ym chamstwem, które jest
spowodowane uwarunkowaniami kul-
turowymi. Miêdzy innymi tym, jak w
Polsce s¹ dzisiaj wychowywane dzieci
– bo jest du¿a ró¿nica w tym jak by-
liœmy wychowywani my w latach 60-
tych, a jak wychowywane s¹ dzisiej-
sze m³ode pokolenia. Jak g³êbokie s¹
polskie kompleksy, poczucie mniej-
szoœci. To wszystko sk³ada siê na na-
sze zachowanie. Gdy kiedyœ napisa³am
na Facebooku, ¿e ja lubiê mieszkaæ w
Szwecji i dobrze siê tutaj czujê i nie
chcê mieszkaæ w Polsce, zosta³am za-
atakowana w sposób straszny. Moi
“znajomi” komentowali, ¿e Szwecja
jest krajem zapyzia³ym, ¿e ja marnujê
siê w tym kraju.

Niewidza, czy zawiœæ przemawia
przez tych ludzi?
— Jedno i drugie. Ludzie w Polsce nie
znaj¹ Szwecji, bo to nie le¿y na g³ów-
nym “szlaku turystycznym”. To nie
jest kraj, który siê czêsto odwiedza.
Wiedz¹ wiêc niewiele, czytaj¹ co
prawda trochê o Szwecji w polskiej
prasie i na portalach internetowych, ale
najczêœciej s¹ to media wrogo nasta-
wione, na przyk³ad do uchodŸców. I
taki negatywny przekaz o Szwecji
dominuje teraz w Polsce. To powodu-
je, ¿e takie osoby maj¹ ska¿ony pogl¹d
na temat Szwecji. Ludziom w Polsce
wydaje siê, ¿e tutaj na ka¿dym rogu
jest meczet, a 90 procent kobiet chodzi
w chustach na g³owie, a gwa³ty s¹ na
porz¹dku dziennym, na ka¿dym rogu.
Trudno im wyt³umaczyæ, ¿e jest ina-
czej. Oni uwa¿aj¹, ¿e to Ja jestem
ofiar¹ niew³aœciwej propagandy. Ja po
prostu nie wiem, co tutaj siê dzieje,
Oni wiedz¹ lepiej.

To doœæ charakterystyczne dla
Polaków, ¿e oni zawsze wiedz¹
lepiej...
— Kiedyœ skomentowa³am na Face-
booku wypowiedŸ mojego kolegi z
Warszawy na temat Szwecji. Napisa-
³am, ¿eby nie powtarza³ bzdur, bo nie
wie tak na prawdê nic o Szwecji. Wy-
wi¹za³a siê dyskusja, po czym napi-
sa³am, ¿e w Szwecji jest mniejszy ra-
sizm ni¿ w Polsce. A z pewnoœci¹
dominuje tam ksenofobia. Odzew by³
natychmiastowy – rzucili siê na mnie
nawet ludzie, którzy nie byli uczestni-
kami tego dialogu. To byli tak zwani
“znajomi” z Facebooka. Jego i moi.

Nadepnê³aœ im na odcisk?
— Charakterystyczne jest to, ¿e szyb-
sze do takich wrogich komentarzy s¹
kobiety. Mo¿e dlatego, ¿e panowie, w
stosunku do mnie, chc¹ zachowywaæ
siê bardziej kulturalnie. Na czym to
wszystko polega? Czy spowodowane
jest tym, ¿e nie mieszkam w Polsce?
¯e wybra³am Szwecjê? A ja nie jestem
ani imigrantk¹ ekonomiczn¹, ani poli-
tyczn¹. Raczej towarzysko-mi³osn¹.
Mo¿e ludzie s¹dz¹, ¿e jak wybra³am
Szwecjê, to czujê siê lepsza? Czy to
zawiœci? Mo¿e inni myœl¹, ¿e jak zo-
stali w Polsce, to wszyscy powinni
tam zostaæ?

To trochê pasuje do tego przeko-
nania, ¿e Polacy mieszkaj¹cy za
granic¹ nie maj¹ prawa wypowiadaæ
siê i decydowaæ o tym, jak ma byæ w
Polsce. Jedna z moich “znajomych”
na Facebooku napisa³a: W sprawach
Polski przede wszystkim powinni siê
wypowiadaæ Ci, którzy tutaj mieszkaj¹,
pracuj¹ i p³ac¹ podatki.
— Na Facebookowej stronie jednej z
partii, wda³am siê w dyskusjê na te-

mat, czy Polacy mieszkaj¹cy za grani-
c¹ powinni mieæ prawo g³osowania w
wyborach. Wiêkszoœæ dyskutantów
by³a przeciwko, bo oceniali to przez
pryzmat tego, jak g³osowa³a ostatnio
emigracja w USA.

Bez wzglêdu na to, jakby Polonia
nie g³osowa³a, powinna mieæ takie
prawo. To absurdalne, ¿e ktoœ
uwa¿a, ¿e mieszkaj¹c poza Polsk¹,
nie wie siê rzekomo nic o Polsce.
— Mam wra¿enie, ¿e Polacy mieszka-
j¹cy za granic¹ wiedz¹ czasami wiêcej
o tym co dzieje siê w Polsce, ni¿ ci, co
mieszkaj¹ tam na sta³e. Jednoczeœnie
mamy inn¹ perspektywê, gdy patrzy-
my na sprawy polskie. Czasami jest to
po prostu doœwiadczenie ¿ycia w
“normalnym” kraju.

Dla wielu jednak, prawdziwy
patriotyzm oznacza mieszkanie
w Polsce...
— Wyjaœnijmy sobie, czym jest pa-
triotyzm. Wielu uwa¿a, ¿e jak jest
mecz pi³karski Polska-Szwecja, to
trzeba kibicowaæ Polsce. A ja uwa¿am,
¿e polski patriotyzm jest nadêty. ¯e

wszystkie te wyrazy pisane z du¿ej
litery jak Pan Prezydent, Pani Premier
brzmi¹ sztucznie.

To mo¿e ma charakter
grzecznoœciowy. Bardziej mo¿e
irytuje tytu³omania, która ci¹gnie
siê d³ugo, nawet jak ktoœ ju¿ od
wielu lat nie pe³ni ¿adnych funkcji.
— Na przyk³ad Panie Senatorze. Mam
takiego znajomego, który by³ senato-
rem dziesiêæ lat temu, ale nadal siê
przedstawia na Facebooku jako sena-
tor. Zapomnia³, ¿e przegra³ wybory...?

Czy jest szansa, ¿eby przynajmniej
na tej p³aszczyŸnie miêdzyludzkiej
coœ siê poprawi³o w Polsce?
— Trudno oceniæ. Jest jakiœ mur, który
nas podzieli³. Z drugiej strony myœlê
tak: mnie nikt nie wyt³umaczy, ¿e na
przyk³ad katastrofa w Smoleñsku to
by³ zamach... Po prostu mnie nikt te-
go nie wyt³umaczy. ¯eby nie wiem jak

siê stara³. Wiêc to dzia³a w dwie stro-
ny. Im te¿ nikt nikt nie wyt³umaczy,
¿e to by³ wypadek lotniczy. To jest
jak z wiar¹ w Boga. Albo siê wierzy,
albo nie. Tego nie da siê wyt³umaczyæ.

Myœla³aœ przez pewien czas o
powrocie do Polski. Jak jest teraz?
— By³a taka opcja zwi¹zana z moim
¿yciem osobistym. Ale tak naprawdê,
to ja nigdy siê w Polsce nie odnalaz-
³am. Ani w czasach komunizmu, ani
póŸniej. Dlatego wyjecha³am wtedy z
Polski, ¿eby coœ w ¿yciu odnaleŸæ. I
odnalaz³am. To, ¿e tutaj zosta³am, spo-
wodowane by³o tym, ¿e mój partner
jest Szwedem. I bardzo mi siê podoba-
³o, ¿e tutaj nikt mnie nie pyta³, dla-
czego nie wysz³am za m¹¿ i nie mam
dzieci. Polacy uwa¿aj¹, ¿e to jakieœ
trudne pytanie. Jak im odpowiadam,
¿e nie mia³am ochoty, to uwa¿aj¹ mnie
za jakiœ dziwny twór. A ja po prostu
nie jestem Matk¹ Polk¹, ani Polsk¹
Dziewic¹.

Chyba jednak, to konserwatywne
podejœcie do ¿ycia nieco siê
zmieni³o...?

— Zapewne tak. Ale ja siê w Polsce
duszê, tyle rzeczy mi siê nie podoba,
tyle rzeczy mnie irytuje, ¿e nie wyo-
bra¿am, sobie ¿ycia w kraju, w którym
jest tyle ksenofobii i nietolerancji. Sta-
nowisko Polski w sprawie uchodŸców
jest dla mnie skandaliczne i oburzaj¹ce.
Ja siê za Polskê wstydzê. I najbardziej
irytuje to, ¿e to nie jest g³os tylko na-
rodowców i szalikowców, ale i polity-
ków. A przecie¿ to ludzie, którzy po-
winni œwieciæ przyk³adem. Taki powi-
nien byæ tak¿e Koœció³. A nie jest. Tru-
dno mi tak¿e wyobraziæ sobie ¿ycie w
kraju, w którym s¹ transparenty “za-
kaz peda³owania”...

Nie boisz siê, ¿e po publikacji tej
rozmowy, okrzykniêta zostaniesz po
raz kolejny “zdrajczyni¹”?
— Œwietnie! Tak naprawdê jeszcze
nikt ze “znajomych” mi na Facebooku
tak porz¹dnie nie przy³o¿y³...

Grubymi
niæmi
Niedawno minister Antoni
Macierewicz strofowa³
Amerykanów, by nie
oœmielali siê uczyæ
Polaków demokracji. 13
kwietnia uczy³em siê jej
przed ekranem telewi-
zyjnym, na przyk³adzie
sejmowej komisji spra-
wiedliwoœci i praw
cz³owieka, przes³uchuj¹cej
kandydata Prawa i Spra-
wiedliwoœci na sêdziego
Trybuna³u Konstytucyj-
nego, specjalisty prawa
karnego (nomen omen)
profesora Zbigniewa
Jêdrzejewskiego.

Powiedzieæ – oburzaj¹ce, to roz-
min¹æ siê z rzeczywistoœci¹. Gdyby
nie powaga stanowiska, o jakie ubiega³
siê kandydat, bli¿ej prawdy by³oby
powiedzieæ, ¿e to by³a farsa, wodewil.
Kandydat siedzia³ ciasno flankowany
przez dwóch, stale szepcz¹cych mu do
ucha instrukcje, polityków PiS-u. Pro-
wadz¹cy posiedzenie prokurator z
PRL i PZPR, obecnie PiS, Stanis³aw
Piotrowicz, zupe³nie siê nie krêpuj¹c,
dawa³ kandydatowi znaki, jak ten ma
traktowaæ kolejne pytania.

Sam kandydat – elegancko roz-
party ³okciami na stole – okazywa³
wyrazem twarzy g³osem i jêzykiem
cia³a, arogancjê, wrêcz pogardê, pos³om
zadaj¹cym mu pytania (notabene ze
strony PiS nie pad³o ani jedno pyta-
nie), i w zasadzie nie odpowiedzia³ na
¿adne tak, aby okreœliæ swoje stanowi-
sko.

Powiem jedno, tak zachowuj¹cy
siê kandydat na sêdziego s¹du najwy¿-
szego Stanów Zjednoczonych, zosta³-
by zdmuchniêty wraz z krzes³em na
wieki wieków amen, w ci¹gu trzech
minut!

Przes³uchanie przez S¹dem Naj-
wy¿szym w Ameryce trwa godzinami,
pytania bywaj¹ bezlitoœnie wnikliwe i
przenikliwe, oraz wymagaj¹ natych-
miastowej precyzyjnej odpowiedzi.
Trudno sobie nawet wyobraziæ przed
amerykañsk¹ komisj¹ scenê, jak¹ za-
fundowa³ Jêdrzejewski. Na pytanie
pos³anki Nowoczesnej, kandydat od-
mówi³ odpowiedzi i odes³a³ j¹ do
swoich wyk³adów w Wy¿szej Szkole
w Ostro³êce /sic!/.

¯enuj¹ce widowisko, budz¹ce
wstyd, smutek, niepokój, oraz z szer-
szej nieco perspektywy coraz wiêksze
zdumienie. Jak naród, doœwiadczony
brutalnym stalinizmem oraz przaœn¹
rodzim¹ odmian¹ socjalizmu, mo¿e byæ
tak naiwny, aby nie zorientowaæ siê
wczeœniej (maj¹c ju¿ to towarzystwo
przez dwa lata, 2005-2007, na karku!),
¿e poddawany jest identycznej prymi-
tywnej propagandzie i indoktrynacji?
Jak mo¿emy, przepraszam za s³owo,
byæ tacy g³upi! (asz)
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Nieznany Ch³opak
i Nieznana Staruszka

Ta Historia-Historyja zaczê³a siê
prawdopodobnie gdzieœ przed Wigilj¹
Bo¿ego Narodzenia, roku powojenne-
go... I tutaj pojawia siê pierwsza nie-
wiadoma, bo osoby, które siê ni¹ zajmo-
wa³y i mia³y zamiar opowiedzieæ j¹ sobie
albo komuœ innemu, nie by³y nigdy zgo-
dne co do punktu wyjœcia. On zaci¹gn¹³
siê do pracy mierniczego, co niektórym
siê nie podoba³o, gdy¿ twierdzili, ¿e w
dalszej perspektywie zaczn¹ powstawaæ
w okolicy ko³chozy na wzór Bia³orusi
czy Ukrainy. I wtedy pojawi³a siê kartka
na drzewie: Zdrajca Narodu Polskiego –
Budowniczy Ko³chozów! Jedni mówili,
¿e to dotyczy³o jego, a niektórzy, ¿e ko-
goœ innego.

Ch³opak by³ ma³y a ró¿nice co do
daty jego pojawienia siê przed starym
ogrodem, siêga³y nawet kilku miesiêcy. I
by³a to kolejna przeszkoda w zrozumie-
niu tego, co póŸniej nast¹pi³o. A tym
wiêksza w wyjaœnieniu wczeœniejszej
tragedii.

Zima tamtego roku by³a inna ni¿
poprzednie i bardziej przypomina³a s³otê
jesienn¹ ni¿ mroŸny, œnie¿ny grudzieñ.
Gruba Kobieta, która tê historyjkê opo-
wiada³a sobie a nieraz i komuœ innemu,
mówi³a: we wg³êbieniach sta³a woda i
widaæ by³o jak jej spokojne oblicze mar-
szczy³ przebiegaj¹cy wiatr lub pokry-
wa³ tysi¹cami krêgów drobny, przelotny
deszcze, on musia³ staæ na chodniku d³ugi
czas, bo by³ bardzo zziêbniêty a ona mo-
¿e siedzia³a jeszcze d³u¿ej w swoim
starym fotelu, bo Oficer podsuwa³ w jej
stronê naftow¹ lampê, ¿eby ogrzewa³a
od niej d³onie.

Gruby Mê¿czyzna odegra³ w
tym wszystkim tak¹ rolê, jak¹ móg³ ode-
graæ ktoœ, kto ustawicznie spóŸnia³ siê

Pamiêci Juliana Czury³o
z Marysina, zastrzelonego
przez ¯o³nierza Wyklêtego

Ta historia nie powinna mieæ
pocz¹tku a tym bardziej koñ-
ca. Wtedy by³aby pe³niejsza
i bardziej konkretna a przede
wszystkim oddawa³aby do-
g³êbniej sens tej niemej relacji
miêdzy tymi dwiema osobami,
które nigdy nie stanê³y twarz¹
w twarz. I nigdy te¿ nie zamie-
ni³y ze sob¹ s³owa, chocia¿
tak wiele ich ³¹czy³o. Ka¿dy
bowiem, kto by chcia³ tê
historiê bli¿ej poznaæ,
musia³by sam sobie du¿o
dopowiedzieæ.

do pracy a nastêpnie wymyœla³ tysi¹ce
powodów, których zadaniem by³o two-
rzenie pozytywnej opinii o nim. W której
on by³by cz³owiekiem obowi¹zkowym
i punktualnym. Mówi³ to, co mówi³ i z
czasem rozwija³ zakres tematyczny, jed-
nak by³o mu coraz trudniej i trudniej zna-
leŸæ chêtnych do s³uchania i gotowych
w to wszystko wierzyæ bez zastrze¿eñ.

Gruby Mê¿czyzna przed wyjœ-
ciem do pracy jad³ œniadanie. Jego pierw-
szy posi³ek by³ zawsze bardzo obfity,
wiêc jad³ go d³ugo. ¯ona w tym czasie
szykowa³a mu kanapki do pracy, które
zawija³a w gazety. On po posi³ku wk³ada³
drugie œniadanie do teczki i szybko wy-
chodzi³ z mieszkania. Na klatce schodo-
wej, piêtro ni¿ej, wyci¹ga³ to co by³o za-
winiête w gazety i szybko zjada³. Po
wyjœciu z bloku, zamiast iœæ do pracy,
to kierowa³ siê do sklepu spo¿ywczego,
by kupiæ coœ dla zaspokojenia g³odu.
SpóŸnienia Grubego Mê¿czyzny nie by-
³y nadmierne, ale bardzo systematyczne,
bo dotyczy³y co drugiego dnia pracy.

Jego spotkania z Kiki-Keke by³y
dosyæ czêste, ale ten drugi odegra³ w tej
historii rolê drugoplanow¹ albo i trzecio-
planow¹. Chocia¿ gdyby chcia³, to jego
rola w tym wszystkim, by³aby z pewno-
œci¹ znaczniejsza. Gruby Mê¿czyzna
lubi³ na pewno s³uchaæ opowiadañ Kiki-
Keke, bo one by³y interesuj¹ce, a dla niego
te¿ i inspiruj¹ce. Opowieœci Kiki-Keke
by³y tak dobre, bo on w nie wierzy³; da-

³em jednemu w mordê, ¿e mu dwa zêby
wylecia³y, potem poprawi³em mu z le-
wej, ¿e mu te dwa zêby wesz³y z pow-
rotem na poprzednie miejsca i dobrze
ugrzêz³y, tak, ¿e jak on poszed³ do den-
tysty, ¿eby mu wstawi³ mostek, to den-
tysta porusza³ nimi i powiedzia³, dawno
nie widzia³em tak zdrowych siekaczy i
tak dobrze umocowanych na koœci szczê-
kowej. Inne te¿ nie by³y gorsze: móg³bym
z zemsty pobiæ tego czy innego albo tê i
inn¹, ale to ju¿ nie mia³oby sensu, bo by
tylko przynios³o s³awê i wytchnienie po-
bitym.

Opowieœæ o kobiecie stoj¹cej w
sukni balowej, na przystanku autobuso-
wym poza miastem w noc sylwestrow¹,
prawdopodobnie by³a autentyczna i nie
pochodzi³a pocz¹tkowo od Kiki-Keke.
I by³o to z pewnoœci¹ tak, jak on w bez-
senne noce sobie opowiada³; w taki ch³o-
dny mrok ostatniego dnia grudnia  rzadko
padaj¹cym œniegiem, nieraz przeplata-
nym zimnym deszczem, na przystanku
autobusowym, przy w¹skiej wiejskiej
drodze, sta³a kobieta w eleganckiej sukni
balowej, szpilkach z posrebrzanymi,
w¹skimi paskami i narzuconym na ra-
miona krótkim futerkiem z norek, w-
oko³o by³o pusto, a z daleka dobiega³y
wybuchy noworocznych szampanów i
przedzieraj¹ca siê poprzez brzozowy
lasek muzyka z oœrodka wczasowego.
Ona sta³a, trochê drepta³a w miejscu,
nieraz przytyka³a zziêbniête d³onie do
ust i chucha³a w nie i ci¹gle patrzy³a w
tym kierunku z którego autobusy przy-
je¿d¿a³y, ale ostatni autobus ju¿ odszed³
a nastêpny by³ dopiero rankiem w Nowy
Rok, ona zapala³a zapa³kê co jakiœ czas,
przytyka³a do rozk³adu jazdy i wtedy
porusza³y siê jej wargi, jakby coœ mówi³a,
jakby przeklina³a albo modli³a siê, ¿eby
podjecha³ nawet ten autobus, którego nie
ma na rozk³adzie i zawióz³ j¹ na jakiœ
bal, gdzie ona mog³aby tañczyæ i przy
lampce szampana przywitaæ Nowy Rok
a w tym w¹t³ym œwiate³ku zapa³ki zau-
wa¿yæ mo¿na by³o ozdobn¹, z³ot¹ koljê
na jej szyi i kilka z³otych pierœcionków
na palcach lewej d³oni w której trzyma³a
zapa³ki.

Ta ozdobna, grubo kuta w z³ocie
kolia i pos³ugiwanie siê lew¹ rêk¹ wska-
zywa³y na Nieznajom¹ Staruszkê, ale nie
dawa³y ca³kowitej pewnoœci. Kiki-Keke
w swoich póŸniejszych opowieœciach o
workach z cementem czy kartoflami, te¿
to podkreœla³, mimo, ¿e nie mia³o to
wiêkszego zwi¹zku z histori¹ i by³o g³ó-
wnie relacj¹ z jego ucieczek, których
wiêkszoœæ siê chyba nigdy nie odby³a:
goni³o mnie dwóch milicjantów, ale ju¿
po drugim p³ocie z szeregiem drutów
kolczastych u góry jeden zosta³ w tyle,
ten drugi szed³ za mn¹ niczym burza i
gdyby nie to, ¿e mia³em na plecach dwa
worki pe³ne kartofli, z których jeden by³
dziurawy, to by mnie nie z³apa³ na czwar-
tym p³ocie, jednak z dziury wylatywa³y
drobne kartofle i musia³em przystawaæ
czêsto, nachylaæ siê i je zbieraæ, co wy-
tr¹ca³o mnie z rytmu, wiêc by³em trochê
niezdarny w koordynowaniu przesko-
ków nad wysokimi p³otami, trochê tak
jak ta elegantka w noc sylwestrow¹ na
pustym przystanku autobusowym, któ-
ra trzyma³a gasn¹ce zapa³ki w lewej rêce
a praw¹ przytrzymywa³a w³osy, ¿eby
nie rozrzuca³ jej fryzury wiatr nasilaj¹cy
siê po pó³nocy, bo zapewne chcia³a mieæ
powodzenie u mê¿czyzn na balu.

Gruby Mê¿czyzna te¿ zwraca³
uwagê na ten zimny wiatr grudniowo-
styczniowy, który nasila³ siê i nasila³
póŸnym wieczorem i nad ranem mocno
targa³ do³ami balowych sukien dam wra-
caj¹cych z sylwestrowych balów. I to
ka¿dego, powojennego roku.

Te sylwestrowe wieczory nie mia-
³y praktycznie zakoñczenia. Ona co pra-
wda ju¿ rano nie sta³a na tym przystan-
ku i byæ mo¿e sz³a do domu lub jakiegoœ
innego miejsca, ale pozostawia³a po sobie
zapach perfum i wiele niedopowiedzeñ.

Ch³opak te¿ musia³ widzieæ jakiœ
zwi¹zek miêdzy Nieznajom¹ Staruszk¹

a po¿egnaniem starego roku i powitaniem
nowego, bo po pó³nocy podchodzi³ pod
stary ogród i rozgarnia³ ¿ywop³ot, po-
kryty szronem, by zajrzeæ do œrodka. A
póŸniej szybko odchodzi³.

Milczenie o czymœ powszechnie
znanym jest trudne. Zw³aszcza, gdy te-
mat jest interesuj¹cy, a krzywda ludzka
wyraŸna. Gruba Kobieta chyba pierwsza
przerwa³a milczenie i w rok albo dwa od
tego pamiêtnego sylwestra zaczê³a mó-
wiæ to, czego inni nie chcieli wypowia-
daæ; to oni s¹ odpowiedzialni za œmieræ
tego mê¿czyzny z Marysina, który by³
ojcem ch³opca stoj¹cego czêsto na ulicy.
Ona na pocz¹tku mówi³a to tylko sobie,
ale w koñcu ta jej skrywana wypowiedŸ
znana by³a i innym.

Sylwester mija³ za Sylwestrem i
wygl¹da³o na to, ¿e czas nie zatrzyma³
siê, tylko toczy³ i kroczy³. Po dwóch,
czy trzech latach, Kiki-Keke przyszed³
na mszê do koœcio³a, ale zaraz wyszed³ i
szybko zacz¹³ biec w stronê ³¹ki nad rze-
k¹. Potem znikn¹³ w brzozowym lasku i
pokaza³ siê na wiejskiej drodze. Gruby
Mê¿czyzna po wyjœciu z koœcio³a pod-
szed³ do stoj¹cych w grupce mê¿czyzn i
powiedzia³: ta kobieta znowu sta³a ca³¹
noc na przystanku autobusowym, pode-
sz³a kilka minut po odjeŸdzie ostatniego
autobusu i zaczê³a wpatrywaæ siê w roz-
k³ad jazdy, mia³a na sobie drog¹ sukniê
balow¹, z³ot¹ koliê z brylantem i kilka
pierœcionków na palcach lewej d³oni, tak
jak kilka lat wstecz, gdy pierwszy raz
zobaczy... Wtedy przerwa³ mu jeden z
mê¿czyzn i powiedzia³: ona tam stoi od
kilku lat, przychodzi kiedy autobusy ju¿
nie id¹ w stronê miasta i odchodzi zaw-
sze na kilka minut przed pojawieniem
siê pierwszego, ma na sobie suknie ba-
lowe, ale ona nie mo¿e tañczyæ, bo ma
chor¹ nogê po postrzale i porusza siê z
trudem.

Gruby Mê¿czyzna popatrzy³ na
mówi¹cego, a póŸniej nic nie mówi¹c od-
szed³ na bok i zacz¹³ jeœæ kanapkê.

Noc nie przykryje wszystkiego.
To musia³o byæ tak, jak ludzie na ten te-
mat milcz¹. A mo¿e by³o trochê inaczej,
ale to opowie kiedyœ dok³adnie legenda.
Ona weŸmie siê za bary z krzywd¹ i za-
czn¹ siê szamotaæ. PóŸniej, gdy bêdzie
wiadomo, ¿e legenda nie zwyciê¿y krzy-
wdy a krzywda nadal jest sierot¹, to pój-
d¹ w orszaku ¿a³obnym tam, gdzie wtedy
po³owa wsi odprowadzi³a ojca Nieznajo-
mego Ch³opca. Po drodze mo¿e opowie-
dz¹ sobie tê historiê: on zaci¹gn¹³ siê do
pracy mierniczego we Lwówku Œl¹skim,
rozdzielali poniemieck¹ ziemiê ch³opom
i póŸnym popo³udniem widziano go na
stacji kolejowej w Dêbowym Gaju, bra³
rower od kolejarza Jana Lipiñskiego i po-
przez Sobotê pojecha³ do Marysina,
gdzie mieszka³... oni podeszli póŸnym
wieczorem, kobieta sta³a na czatach, a
mê¿czyzna podszed³ pod dom, zaszcze-
ka³ pies raz i drugi a póŸniej siê uspokoi³,
mówili, ¿e on musia³ staæ nieruchomo
albo pies rozpozna³ go wêchem i dlatego
wiêcej nie szczeka³, za sto³em siedzia³
mierniczy z ¿on¹, córk¹ i ma³ym synem,
jedli kolacjê, wtedy pad³ strza³ i mierni-
czy upad³ twarz¹ na stó³, a z g³owy wy-
ciek³a mu krew zmieszana z bia³ym móz-
giem, pies zaskowycza³ z przestarchu,
zaszczeka³ raz i drugi a gdy oni odeszli,
to zacz¹³ przeci¹gle wyæ.

Kiki-Keke mówi³ po latach o tam-
tym wieczorze: we wczesnych czasach
PRL-u czczony by³ ten zastrzelony, ale
wœród niektórych polityków by³o od-
wrotnie, zaczêto go w czambu³ potêpiaæ
a wychwalaæ pod niebiosa tego, co za-
strzeli³ oraz tê kobietê, która sta³a na
czatach i ob³askawia³a psa. Z czasem do
tej wypowiedzi doda³ nastêpn¹: jakbym
by³ wykolejony i z³y cz³owiek, to mo¿e
te¿ bym zastrzeli³ kilku, wiêc politycy
demokratycznej Europy, mieliby nastêp-
nego do wychwalania i nadawania mu
odznaczeñ pañstwowych.

Relacja Nieznajomego Ch³opca i
Nieznanej-Nieznajomej Staruszki by³a

Retable de l'Agneau mystique. Wikipedia
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trudna do opowiedzenia. I to nawet wte-
dy, gdy ona jeszcze ¿y³a. A póŸniej sta³a
siê jeszcze bardziej zagmatwana. Zosta³
po niej ten du¿y, stary ogród, nazywany
przez wielu parkiem, który mierniczy
mia³ obmierzyæ. I jej niewielki domek z
osypuj¹cym siê tynkiem i starym, wytar-
tym progiem, nad którym wisia³a du¿a
lampa, pal¹ca siê ju¿ od wczesnego
zmierzchu a¿ po jasnoœæ dnia. Niezna-
joma Staruszka nie zostawi³a ¿adnego
listu po¿egnalnego ani nikomu nie po-
dyktowa³a swoich zwierzeñ, czy ostat-
niej woli. Oficer te¿ ca³y czas milcza³.
Niewykluczone, ¿e do poszukiwañ cze-
goœ wyjaœniaj¹cego tê historiê, zniechê-
ca³y otwarte drzwi. Nieznajoma Staru-
szka odesz³a cicho. Nawet nie wiadomo
by³o kiedy. Ci co mieszkali niedaleko niej
zauwa¿yli, ¿e obok sto³u sta³ ca³e dnie
Oficer, a jej nie by³o. Po kilku tygodniach
zg³osili to milicji i wtedy znanym sta³o
siê to, czego okoliczni mieszkañcy siê
domyœlali.

Nieznany Ch³opak przez jakiœ
czas przychodzi³ pod p³ot z ¿ywop³o-
tem i zagl¹da³ do œrodka. Musia³ wiedzieæ
co sta³o siê ze staruszk¹, bo podobno
patrzy³ tylko na Oficera i opuszcza³
wzrokiem pusty fotel po niej.

Gruba Kobieta mia³a chyba intui-
cjê kobiec¹ albo nawet musia³a j¹ mieæ,
skoro nie by³a mê¿czyzn¹. I kieruj¹c siê
swoim wêchem, jak okreœla³ to Gruby
Mê¿czyzna, stara³a siê opowiadaæ praw-
dê, która byæ mo¿e nie by³a do koñca
rzeczywista, ale z drugiej strony, na pew-
no nie by³a fa³szywa. Mówi³a przy tym
wolno, jakby wypowiada³a tylko co
drugie czy trzecie zdanie. A te niewypo-
wiedziane, zamyka³a g³êboko w sobie;
te jej wieczory sylwestrowe na pustym
przystanku, to takie proste... wystarczy
pomyœleæ i zrozumie siê to, co ja wtedy
widzia³am... oni byli zakochan¹ par¹ i
ona czeka³a na niego, ale on nie przy-
szed³, tylko poszed³ na bal z inn¹ kobie-
t¹... póŸniej da³a Oficerowi karabin, który
by³ ukryty w lesie obok du¿ego dêbu...
Oficer wiedzia³, ¿e pies j¹ zna³ i nie bêdzie
szczeka³... ona nadal przychodzi³a na
przystanek i na niego czeka³a, jakby on
dla niej w dalszym ci¹gu istnia³.

Kiki-Keke krêci³ siê woko³o domu
Nieznanej vel Nieznajomej Staruszki, ale
do œrodka nie wchodzi³. Mia³ kilka razy
podobno powiedzieæ: Oficer powinien
podejœæ do niego i powiedzieæ, twój ojciec
nie zrobi³ mi nic z³ego a mimo to ja go...
a póŸniej odejœæ od niego, ¿eby wiêcej
nie spojrzeæ ch³opakowi w oczy, bo na
to nie zas³ugiwa³.

Oficer chcia³ chyba zwierzyæ siê
komuœ, ¿eby wyrzuciæ w koñcu z siebie
to, co nagromadzi³o siê w nim przez tyle
lat milczenia. Tym bardziej, ¿e przez
ostatnie lata praktycznie nie rozmawia³
ju¿ nawet i z Nieznan¹ Staruszk¹. Kon-
taktowali siê tylko spojrzeniami i z rzad-
ka gestami. S³owa nie by³y im chyba po-
trzebne, bo to co mieli sobie do powie-
dzenia, to wypowiedzia³ za nich ch³opak
swoim milczeniem.

I któregoœ wieczora podszed³ do
Kiki-Keke, ale ten ubieg³ go i zacz¹³ mó-
wiæ pierwszy: ona mia³a tak¹ ³adn¹ twarz
i ujmuj¹ce spojrzenie, któregoœ dnia po-
desz³a do mnie i grzecznie powiedzia³a,
poca³uj mnie w dupê!... ucieszy³em siê,
bo to wygl¹da³o obiecuj¹co, ¿e bêdê mia³
kontakt z jej nagim cia³em, a po drugie,
pomyœla³em, zacznê od do³u a póŸniej
mo¿e przesunê siê trochê ku górze, by
po jakimœ czasie spotkaæ ustami jej ra-
miona czy brodê, sk¹d ju¿ tylko trochê
do ust... Oficer nic nie mówi¹c odszed³.

Sumienia nie mo¿na oszukaæ. Mo-
¿na tylko siê ³udziæ, ¿e to siê uda³o, ale
u³uda jak z³uda i ob³uda nigdy nie stan¹
siê prawd¹. Oficer jakby zacz¹³ traciæ
poczucie czasu albo jakby stawa³o siê
dla niego coraz bardziej oczywiste, ¿e
d³u¿ej czekaæ nie mo¿e. I zacz¹³ chodziæ
tymi œcie¿kami, na które wczeœniej nie
odwa¿a³ siê postawiæ stopy. Teraz ¿³obi³
w nich koleiny. Jednak do sedna sprawy

nadal nie mia³ odwagi siê zbli¿yæ.
W takie pogodne jasne œwity

wczesnego lata, Oficer by³ ju¿ przewa¿-
nie na ³¹ce. Sta³ i czeka³. a gdy oko³o po-
³udnia ju¿ by³o oczywiste dla niego, ¿e
nie spotka tego na kogo czeka³, to od-
chodzi³ z ³¹ki i szed³ nad strumyk. Pa-
trzy³ na jego spokojny nurt, pokryte zie-
lonym mchem stare kamienie i rosn¹ce
na brzegach ³opiany. Nieraz wpatrywa³
siê godzinami w stare, nadbrze¿ne wierz-
by p³aczki i ich zwisaj¹ce witki porusza-
ne ³agodnym wiatrem. Niektórzy mówili,
¿e szepta³ wtedy coœ sam do siebie.

Gruba Kobieta kilka razy mówi³a
o tych jego szeptach Grubemu Mê¿-
czyŸnie. I wygl¹da³o na to, ¿e ona dobrze
zna³a ich treœæ, chocia¿ nigdy nie s³ysza³a
wypowiadanych przez Oficera s³ów.
Mówi³a: to mu nie pomo¿e zakoñczyæ
tej historii z Nieznanym Ch³opakiem,
bo nie mo¿na w prosty sposób dopro-
wadziæ do koñca czegoœ, co by³o tylko
z³em, które jak i przestrzeñ nie ma wy-
miarów, wiêc nie wiadomo gdzie siê za-
czyna i który jego brzeg nie bêd¹c koñcem
staje siê zakoñczeniem.

Kiki-Keke nie chcia³ anga¿owaæ
siê w realizacjê rzeczy wygl¹daj¹cych
na bardzo proste, ale które by³y w rze-
czywistoœci niemo¿liwe do wykonania,
w³aœnie z uwagi na ich oczywistoœæ. Tak
wynika³o z jego s³ów skierowanych do
Grubego Mê¿czyzny; za du¿o zrobili
z³a, powsta³y PGR-y w Sobocie i Dêbo-
wym Gaju, ale w Marysinie nie powsta³
ko³choz, wszystk¹ ziemiê dostali ch³opi
wysiedleni zza Buga, wiêc nawet wszel-
kie dobro Œwiata nie zdo³a tego wyrów-
naæ, mo¿na go powiesiæ na suchej ga³êzi
za fajfusa, ale to nic nie da, bo Oficer na-
wet bólu by chyba nie poczu³.

Gruby Mê¿czyzna dokoñczy³ ka-
napkê, popatrzy³ na Kiki-Keke i odszed³
w milczeniu. Po chwili jednak wróci³ i
powiedzia³: ta Historyja jest jak piosen-
ka, z której odszed³ œpiewak, wiêc zosta-
³a tylko melodia... grana przez konary
starego dêbu.

Z³o nigdy nie przeistoczy siê w
dobro. W taki pogodny poranek Niezna-
ny Ch³opak bieg³ przez ³¹kê a póŸniej
skrêci³ w stronê strumyka, gdzie kiedyœ
jego ojciec ³owi³ pstr¹gi na wêdkê. Oficer
wyj¹³ z kieszeni z³ot¹, grubo kut¹ koljê,
i zacz¹³ biec za nim. On to mo¿e widzia³,
a byæ mo¿e jedynie siê tego domyœla³,
bo pobieg³ dalej brzegiem a póŸniej skrê-
ci³ na tê œcie¿kê, która prowadzi³a do
starego dêbu, gdzie by³ ukryty karabin.
Oficer nie mog¹c dotrzymaæ kroku stan¹³
i patrzy³ za oddalaj¹c¹ siê postaci¹.

Wieczorem widziano go w Sobo-
cie. Obok wejœcia do parku sta³a Gruba
Kobieta i Gruby Mê¿czyzna. Oficer ob-
ci¹gn¹³ marynarkê ku do³owi, zaczesa³
w³osy z czo³a i chyba chcia³ podejœæ do
nich. Oni jednak szybko przeszli parko-
w¹ bramê i zniknêli w którejœ z alejek.

Nad ranem Kiki-Keke wraca³
podpity do domu. Oficer sta³ w oparach
mgie³ naganianych przez wiatr od strony
Bobru. Twarz obejmowa³ rozwartymi
d³oñmi spod których dolatywa³y jakieœ
niewyraŸne odg³osy. Kiki-Keke wymin¹³
go i poszed³ dalej. Wieczorem powiedzia³
do Grubej Kobiety i Grubego Mê¿czyz-
ny, ¿e Oficer albo p³aka³ albo siê œmia³.
Gruba Kobieta przytaknê³a g³ow¹ Kiki-
Keke a Gruby Mê¿czyzna prze³kn¹³ os-
tatni kês kanapki i nic nie mówi¹c od-
szed³.

Gruba Kobieta i Kiki-Keke stali
jeszcze jakiœ czas i patrzyli w milczeniu
na siebie. A póŸniej w œwietle dalekiej
latarni zobaczyli id¹cego w ich stronê
Oficera i te¿ odeszli.

Jerzy Marciniak

Bo Widerberg

Dorobek Widerberga z dekady
1963-74 nie stanowi
monolitu. Tu znajdujemy
jednak jego najlepsze i
spo³ecznie najbardziej
zaanga¿owane filmy. Tego
samego nie mo¿na powiedzieæ
o kolejnych dwóch dekadach
1975-1995.

Spór o
postrzeganie
rzeczywistoœci

Kariera Bo Widerberga podlega³a
bowiem od po³owy lat 1970. ró¿nym
wachniêciom. Jego dwa zrealizowane z
rozmachem filmy kryminalne zanotowa-
³y sukces finansowy, szczególnie pierw-
szy - “Cz³owiek na dachu” (1976, Mann-
en pa taket) wed³ug powieœci pary Sjö-
wall-Wahlöö. Drugi, mniej udany “Cz³o-
wiek z Majorki” (Mannen  fran Mallorca,
1984) mia³ natomiast odniesienia do za-
miecionej pod dywan afery ministra
sprawiedliwoœci w socjaldemokratycz-
nym rz¹dzie Olofa Palmego – Lennarta
Geijera, wpl¹tanego w pozama³¿eñski
stosunek z prostytutk¹. Ten sam prob-
lem o¿ywiono w niedawnym filmie Mi-
kaela Marcimaina “Call girl” (2012).

Z kolei adaptacja powieœci Ham-
suna “Victoria” (1979), zrealizowana w
norweskich plenerach w koprodukcji
szwedzko-niemieckiej, nie odnios³a suk-
cesu w Cannes. PóŸniej twórca przerabia³
(g³ównie przemontowywa³) film, ale rów-
nie¿ ta nowa wersja pokazana w dziewiêæ
lat po pokazie w Cannes i premierze w
Niemczech, nie spotka³a siê w Szwecji z
pozytywnym przyjêciem. Niemniej jed-
nak jest to wersja poprawna wobec ory-
ginalu, mówi¹ca o przypadkowoœci u-
czuæ i kapryœnoœci postaci niezale¿nie
od ró¿nic maj¹tkowo-klasowych, okazu-
j¹cych siê w koñcu iluzorycznymi.

Bardziej udana by³a adaptacja o-
sadzonej w prowincjonalnej scenerii dru-
giej po³owy XIX wieku powieœci Torgny
Lindgrena “Droga wê¿a” (Ormens väg
pa hälleberget, 1986), w której z dawnego
Widerberga pozostaje przede wszystkim
akcent solidarnoœci z prostymi ludŸmi.

W tym samym okresie wzros³a
aktywnoœæ Widerberga w szwedzkim
teatrze telewizji. Metodami w du¿ym
stopniu filmowymi, choæ przy u¿yciu
wielokamerowej inscenizacji telewizyj-
nej, zrealizowa³ on tam szereg wartoœ-
ciowych adaptacji klasyki, jak “Smieræ
komiwoja¿era (1979) Arthura Millera,
“Tramwaj zwany po¿¹daniem” (1981)
Tennessee Williamsa, “Ojciec” (1988, En
far) Strindberga czy “Dzika kaczka
(1989) Ibsena.

U wêzg³owia rodz¹cej siê szwe-
dzkiej reformy kultury filmowej i twór-
czej odnowy kry³ siê w pocz¹tku lat 60.
doœæ zasadniczy spór miêdzy dwoma
sposobami filmowego opowiadania, fil-
mowego postrzegania rzeczywistoœci.
Po przeciwnych stronach umownej ba-
rykady stawali wówczas w szrankach
tradycjonaliœci, twórcy o okreœlonym
dorobku, jak Alf Sjöberg i Ingmar Berg-

man oraz m³odzi debiutanci, zwiastuj¹cy
nowe s³owo w estetyce i praktyce filmu,
na czele z Bo Widerbergiem.

Ferment intelektualny, jaki wy-
wo³a³a ksi¹¿ka Widerberga, odbi³ siê w-
krótce na kszta³cie filmów m³odych rea-
lizatorów. Ale nie mo¿na nowego poko-
lenia – wkraczaj¹cego w ¿ycie artystycz-
ne Szwecji pod wyraŸnym wp³ywem
pr¹dów zagranicznych, takich jak fran-
cuska i angielska “nowa fala” czy szko³a
polska i czechos³owacka – uznaæ za for-
macjê jednolit¹, zrodzon¹ tylko z “anty-
bergmanowskiej” reakcji. G³oœna mono-
grafia Jörna Donnera “Twarz diab³a”
(1962) jest w gruncie rzeczy pe³n¹ atencji
pochwa³¹ dzie³a Bergmana, a nie obrazo-
burcz¹ krytyk¹. Vilgot Sjöman uczest-
niczy³ w realizacji “Goœci Wieczerzy
Pañskiej”, której poœwiêci³ osobn¹ ksi¹¿-
kê – L136 – i dokument “Ingmar Bergman
gör en film”.

Postulat zbli¿enia do rzeczywi-
stoœci i dokumentalnej surowoœci spe³ni³
siê dobitnie w dwóch pierwszych fil-
mach Widerberga – “Wózek dzieciêcy” i
“Dzielnica Kruków”. PóŸniej by³o ró¿nie
i nawet rekonstrukcjom interesuj¹cych
epizodów szwedzkich i amerykañskich
ruchów spo³ecznych (Adalen 31, Joe
Hill) zarzucano póŸniej poetyck¹ in-
terpretacjê rzeczywistoœci, Ÿle przysta-
j¹c¹ do prawdopodobieñstwa i moty-
wacji ludzkich czynów,  nie mówi¹c ju¿
o tak uduchowionym filmie romanty-
cznym jak “Mi³oœæ Elwiry Madigan”.
Pastelowe barwy tych filmów (zdjêcia
Jörgena Perssona, sta³ego wspó³pra-
cownika Widerberga) w po³¹czeniu ze
œwiadomie dobran¹ ilustracj¹ muzyczn¹
Mozarta i Vivaldiego, decydowa³y o wy-
sokim poziomie artystycznym jego dzie³
ale dystans wobec przyjêtych uprzednio
postulatów zwiêksza³ siê niebezpiecznie,
zaœ stopieñ kreacyjnoœci okaza³ siê w
nich w praktyce nie mniejszy ni¿ w mi-
stycyzuj¹cych dzie³ach Bergmana.

Ostatni film Bo Widerberga “Zy-
cie jest piêkne” (1995, Lust och fägring
stor) ujawnia pozornie te same rysy sty-
listyczne co poprzednie. Siêgaj¹c jednak
nieco g³êbiej dostrzec mo¿na nie tylko
zamiar polemiki zogniskowanej tema-
tycznie z pierwszym zrealizowanym
(przez Alfa Sjöberga) scenariuszem Berg-
mana w filmie “Skandal” (Hets,1944),
ale tak¿e w p³aszczyŸnie porównañ sty-
listycznych, niejako wci¹gaj¹cych twór-
cê “Dzielnicy Kruków” w orbitê przy-
ci¹gania wielkiego Szweda. Przyci¹ganie
to ma charakter pokrewny (w tym wy¿ej
wymienionym) ci¹gotom bergmanow-
skim, które mo¿na by³o dostrzec w nie-
których posuniêciach twórczych innych
przedstawicieli heterogenicznej opozycji
antybergmanowskiej.

Aleksander Kwiatkowski
cdn

czêœæ 4

Fragment ksi¹¿ki przygotowywanej do
druku. Jerzy Marciniak (1950) mieszka
w w Szwecji (Lund) od 1984 roku.
Jest autorem powieœci: m.in. “Piêkna
Gra¿yna” i “Druga noc Walpurgii”.
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Szukasz pracy w ksiêgowoœci?
Masz odpowiednie wykszta³cenie?

Skontaktuj siê z nami.
Telefon

08-777 85 80
Mail: kontakt@maroni.se

PRACA

ARTYKU£ SPONSOROWANY

Maroni AB.
Tu przysz³oœæ jest
ju¿ codziennoœci¹
Nowoczesne technologie, digitalizacja, ochrona
œrodowiska. To z pewnoœci¹ nie s¹ okreœlenia, które
w pierwszej kolejnoœci ktoœ by przypisa³ do firmy
ksiêgowej i rewizorskiej. A jednak. Firma Maroni
Redovisningsbyra szczyci siê tymi okreœleniami,
zdobywaj¹c presti¿owe wyró¿nienia.

– To wszystko zaczê³o siê w 2015 roku – mówi w³aœcicielka rodzinnej firmy Marzena
Blomqvist. W Szwecji mieszka od 1984 roku. – Najpierw zainteresowa³a siê nami Visma, firma
specjalizuj¹ca siê w programach do prowadzenia rachunkowoœci. Na jednym z seminariów
opowiadaliœmy o meto-dach naszej pracy, bardzo to ich zainteresowa³o, zw³aszcza, ¿e niemal ca³¹
nasz¹ pracê wykonujemy bez papierowych kopii. Teraz artyku³ o nas ukaza³ siê w bran¿owym
piœmie Balans. Firma zosta³a doceniona za nowoczesne rozwi¹zania i zawsze stara siê byæ o krok
do przodu w wykorzystywaniu nowych technik pracy.

– W naszej firmie wszystko odbywa siê digitalnie – t³umaczy Max Blomqvist, szef biura, syn
Marzeny. – Mam w³asny system pracy, który powoduje, ¿e ka¿dy nasz pracownik stosuje tê sam¹
technik ksiêgowania. Oznacza to miêdzy innymi, ¿e gdy ktoœ jest chory, to ka¿dy inny pracownik
mo¿e wejœæ w ksiêgowoœæ klienta i poprowadziæ j¹ dalej.

Ju¿ w 2008 roku firma Maroni zaczê³a pracowaæ tak, by chroniæ œrodowisko naturalne.
Miêdzy innymi wprowadzaj¹c do swoich rutyn specjalny program komputerowy umo¿liwij¹cy
automatyczne zczytywanie papierowych dokumentów i rachunków oraz wprowadzanie ich bez-
poœrednio do ksiêgowoœci. System ten dzia³a³ tak¿e w drug¹ stronê: klienci firmy mogli zobaczyæ
swoj¹ ksiêgowoœæ digitalnie, loguj¹c siê do programu. W ten sposób firma tak¿e wysy³a swoim
klientom wszystkie raporty.

To oczywiœcie przyczyni³o siê do ograniczenia
zu¿ycia papieru i jednoczeœnie przyspieszy³o proces
pracy.

– Ka¿dy klient naszej firmy ma dostêp do swojej
ksiêgowoœci w realnym czasie – mówi Marzena Blom-
qvist. – Gdy przychodzi czas rozliczeñ podatkowych to z
ka¿dym klientem, bezwzglêdu czy to jest ma³y czy du¿y
klient, mamy tak zwane bokslutsmöte, ¿eby wyjaœniæ mu
wszystkie zawi³oœci. To bardzo wa¿ne by nasz klient mia³
rozeznanie we w³asnej rachunkowoœci.

Firma Maroni ma dzisiaj 10 pracowników. Us³ugi
oferuje nie tylko du¿ym firmom, ale tak¿e ma³ym. – Pod-
staw¹ naszej dzia³alnoœci s¹ ma³e firmy – wyjaœnia Ma-
rzena. – Nie mo¿na zwi¹zaæ siê, na przyk³ad, tylko dzie-
siêæ du¿ych firm. Gdyby dwie z nich zbankrutowa³y, to
równie¿ i nasza egzystencja by ucierpia³a. Dlatego tak
wa¿ne jest by klientami by³o wiele, nawet mniejszych
przedsiêbiorstw. Najmniejsza firma sprz¹taj¹ca jest dla
nas lepszym klientem ni¿ olbrzymia firma IT.

– Bardzo wa¿na jest tak¿e wspó³praca miêdzy na-
mi a klientami – mówi Max. – Oferujemy naszym klien-
tom przeszkolenie w obs³udze programów komputero-
wych do, na przyk³ad, samodzielnego wystawiania faktur.
my specjalnie te programy przygotowujemy dla ka¿dego
klienta, wiêc nawet osoby nie posiadaj¹ce du¿ych umiejêt-
noœci, daj¹ sobie radê. To w³aœnie jest ta digitalizacja.
Nasi klienci sami skanuj¹ swoje rachunki i przesy³aj¹ je
do nas elektronicznie, a nasze programy potrafi¹ to
czytaæ i wprowadzaæ do ksiêgowoœci.

Firma Maroni ju¿ zyska³a renomê w swojej bran-
¿y. Jakie stawia sobie zatem nowe cele? – Najwa¿niejsze
to nie myœleæ tylko o sobie. Wa¿ne jest dla nas poznaæ me-
tody pracy naszych klientów. Dziêki temu ³atwiejsza jest
wspó³praca, z korzyœci¹ dla dwóch stron – mówi Marze-
na Blomqvist.

– Warto zadaæ sobie pytanie, dlaczego tak postêpu-
jemy? – kontynuuje Max. – Otó¿ nasza bran¿a zmieni siê
za mniej wiêcej piêæ-dziesiêæ lat, gdy¿ wiêkszoœæ tradycyj-
nego ksiêgowania bêdzie odbywa³a siê w³aœnie na zasa-
dzie elektronicznej. Wiele osób nie zdaje sobie jeszcze z
tego sprawy. Ten proces ci¹gle siê zmienia i idzie do przo-
du: klient wypisuje fakturê elektronicznie, kopia elektroni-
czna idzie do jego zleceniodawcy, digitalnie wchodzi do
systemu i automatycznie siê ksiêguje. Za jakiœ czas bêdzie
to te¿ w tej formie sz³o do urzêdu podatkowego... Ten
proces digitalizacji jest nieuchronny.

To co dla wielu jeszcze firm rachunkowych i rewi-
zorskich jest jeszcze przysz³oœci¹, dla Maroni sta³o siê
ju¿ codziennoœci¹.

Bo Maroni to przyk³ad polskiej firmy, która nie
tylko doskonale radzi sobie na szwedzkim rynku, ale tak-
¿e – w wielu przypadkach – mo¿e byæ przyk³adem dla
szwedzkich konkurentów.
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Na krótko przed naszym definitywnym opusz-
czeniem Polski postanowi³am pojechaæ do Lublina z
panem Józefem i Madame, która pochodzi³a z lubel-
skiego. Nie pamiêtam ju¿ dok³adnego celu tej wizyty.

Lublin sprawi³ na mnie sympatyczne wra¿enie.
Madame by³a moim przewodnikiem. Du¿o wiedzia³a o
mieœcie. Razem powêdrowa³yœmy na plac Unii Lubel-
skiej i podziwia³yœmy obelisk upamiêtniaj¹cy zawarte
tu 1 lipca 1569  porozumienie pomiêdzy stanami  Ko-
rony Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksiêstwa Litew-
skiego, co – wed³ug Madame – da³o podwaliny potêgi
Polski zwanej od tej chwili Rzeczpospolit¹ Obojga Na-
rodów. Na placu tym sta³ jeszcze jeden pomnik wysta-
wiony przez komunistyczne w³adze na chwa³ê ¿o³nie-
rzy radzieckich.  Madame powiedzia³a, ¿e takie pomniki
stawia siê obowi¹zkowo w ka¿dym wiêkszym mieœcie.
Pomyœla³am, ¿e tylko szpeci piêkny plac Unii Lubel-
skiej.

Dalej posz³yœmy traktem królewskim zwanym
Krakowskie Przedmieœcie i przez przysadzist¹ Bram¹
Krakowsk¹ dosta³yœmy siê na Starówkê, której powsta-
nie po wielkim po¿arze, który strawi³ drewniane bu-
dynki, datuje siê na siedemnasty wiek. Stare miasto
„pachnia³o” farb¹, fasady budynków zosta³y piêknie
odnowione na dziesiêciolecie PRL. Œwiadomie podkreœ-
lam te odnowione fasady, bo wejœcie na podwórka poka-
zywa³o prawdê o autentycznym Starym Mieœcie.

Ulic¹ Grodzk¹ dosz³yœmy w kierunku Zamku
Królewskiego pochodz¹cego z dwunastego wieku. Jak
powiedzia³a Madame w³aœnie w jego murach obradowa³
sejm, na którym podpisano wy¿ej wspomniany akt Unii
Polsko-Litewskiej.

W czasie zaborów Rosjanie przekszta³cili zamek
w koszary, a potem w wiêzienie i w jego kazamatach
wiêziono uczestników walk o niepodleg³oœæ, m.in. pow-
stañców styczniowych z 1863 roku.

Podczas okupacji hitlerowcy wiêzili w zamku
g³ównie cz³onków ruchu oporu. Podobno by³o tam
przetrzymywanych a¿ oko³o 40 tysiêcy osób! Niestety
po odzyskaniu niepodleg³oœci, w latach 1944-1954, za-
mek lubelski nadal pe³ni³ rolê wiêzienn¹.  By³o to jedno
z najciê¿szych wiêzieñ  prowadzonych przez Urz¹d
Bezpieczeñstwa (os³awione UB). Katowano tam prze-
ciwników Polski Ludowej. W sumie budynek zamku
pe³ni³ funkcje wiêzienne przez 128 lat! Od 1957 roku
znajduje siê w nim g³ówna siedziba Muzeum Lubel-
skiego.

Nie zwiedza³yœmy zamku. Nie starczy³oby cza-
su. Tym bardziej, ¿e jeszcze w trakcie podró¿y dowie-
dzia³am siê, ¿e niedaleko Lublina le¿y Majdanek, ko-
lejny niemiecki obóz zag³ady. Pomyœla³am sobie, ¿e
jednak muszê zobaczyæ go na w³asne oczy.

Pan Józef powiedzia³, ¿e w czasie, gdy my zwie-
dza³yœmy Starówkê, on kupi³ napisany po angielsku
prospekt o historii Obozu na Majdanku i na najbli¿szym
postoju bêdê mog³a siê z nim zapoznaæ.

By³a póŸna jesieñ. M¿y³o. Niebo zasnute chmu-
rami nie przepuszcza³o œwiat³a. Próbowaliœmy znaleŸæ
jakiœ parking, w koñcu stanêliœmy przy skraju szosy,
w szczerym polu. Popija³am herbatê z termosu i g³oœno
czyta³am: „ Obóz powsta³ w 1941 roku. Mia³ 144 baraki
wiêŸniarskie, warsztaty, magazyny, mieszkania eses-

Ambasadorowa
CZÊŒÆ II. WIZYTA NA MAJDANKU

Fragment opowiadania “Ambasadorowa”
o Susannie Bagge (jej m¹¿, Ragnvald
Bagge,  by³ ambasadorem szwedzkim
w Polsce w latach 1959-1963).
³umaczy³am jej szwedzkie wspomnienia
dotycz¹ce tego kresu i spotyka³yœmy siê
na d³ugich seansach, podczas których
opowiada³a mi o tym okresie. Zachêca³a
bym kiedyœ po swojemu to opracowa³a
i opublikowa³a. 

Anna Winner

manów, komendanturê, koszary i komory gazowe. Tylko
czêœæ tych zabudowañ dotrwa³a do naszych czasów:
kilka baraków, oryginalne komory gazowe i krema-
torium. Pierwszymi wiêŸniami byli jeñcy sowieccy
skierowani pod koniec 1941 roku. Na prze³omie 1941 i
1942 zaczêto do Majdanka zwoziæ ludnoœæ ¿ydowsk¹
z ziemi lubelskiej. Trzeci¹ du¿¹ grupê wiêŸniów – nada-
j¹c¹ specyfikê obozowi na Majdanku – stanowili polscy
ch³opi, ofiary pacyfikacji wiosek i wysiedleñ, które
mia³y na celu kolonizacjê niemieck¹ na ZamojszczyŸnie.
Od wiosny 1943 osadzano tu te¿ ch³opsk¹ ludnoœæ
bia³orusk¹ (zw³aszcza kobiety i dzieci) za „dzia³alnoœæ
partyzanck¹”, a pocz¹wszy od 1943 roku przywo¿ono
wiêŸniów politycznych z przepe³nionych wiêzieñ Ge-
stapo – g³ównie Polaków. Ostatnimi by³y tak zwane
„transporty œmierci” z wiêzienia na Zamku Lubelskim,
dotyczy³y one wiêŸniów politycznych”.

Pod zdjêciem przedstawiaj¹cym magazyn ubrañ
dzieciêcych, przeczyta³am: Majdanek mia³ najwy¿szy
z wszystkich obozów koncentracyjnych odsetek dzieci i
m³odzie¿y, w tym dzieci do lat piêtnastu stanowi³y a¿
6%, a by³y i te¿ niemowlêta. Westchnê³am ciê¿ko. – Jak
ja to zniosê? Mo¿e rzeczywiœcie nie powinnam by³a tu
jechaæ? Ale byæ tak blisko i nie zobaczyæ tego?

Dojechaliœmy do ogrodzonego drutem kolcza-
stym terenu dawnego obozu. Tu¿ przy nim, przy samej
bramie wejœciowej, sta³a wie¿a wartownicza do z³udze-
nia przypominaj¹ca mi szwedzkie dzwonnice stawiane
przy drewnianych koœció³kach. Inne, mniejsze rozsta-
wione w odstêpach, wygl¹da³y jak tak zwane „ambony”,
na których myœliwi wypatruj¹ zdobyczy.

Za du¿¹, czarn¹ bram¹, sta³y w szeregach nie-
wielkie, baraki zbite z desek. Wiêkszy od nich by³ je-
dynie budynek krematorium z murowanym kominem
dominuj¹cym nad ca³oœci¹.

Samotny, zziêbniêty stra¿nik, umiej¹cy mówiæ
wy³¹cznie po polsku, prowadzi³ nas do kolejnych bara-
ków. Po otwarciu drzwi uderza³ zaduch dawno niewiet-
rzonych pomieszczeñ, po³¹czony z – jak siê domyœli³am
– œrodkami konserwuj¹cymi. Dusi³, wyciska³ ³zy z oczu.
W barakach sta³y drewniane wielopiêtrowe prycze z
go³ych desek, na pod³odze wala³y siê jakieœ szmaty.
Wszystko wygl¹da³o tak, jakby ludzie opuœcili barak
przed chwil¹.

Pomieszczenie, w którym zagazowywano ludzi,
przypomina³o gigantyczn¹ ³aŸniê z prysznicami u-
mieszczonymi na suficie. Wszêdzie gdzie siê nie ruszy-
³am przeœladowa³ mnie gryz¹cy smród. Myœla³am o
tysi¹cach zagazowanych tu ludzi  i przera¿aj¹cej proce-
durze wywo¿enia ich na taczkach i palenia zw³ok.

Wewn¹trz krematorium zobaczy³am piece z ot-
wartymi, zardzewia³ymi drzwiami. Na rusztach nadal
znajdowa³y siê œlady popio³u z ludzkich cia³. By³y au-
tentyczne!

Coraz bardziej przygnêbiona przesz³am do maga-
zynów odzie¿y. Wisia³y tu setki, a mo¿e tysi¹ce ubrañ
zabranych pomordowanym ludziom. Du¿¹ ich czêœæ
stanowi³a odzie¿ i buty dzieciêce. Ogromne iloœci bu-
tów doros³ych by³y eksponowane w wielkich, wype³-
nionych a¿ po sufit jakby “koszach” z drucianej siatki.
Lalki i inne zabawki le¿a³y w szklanych gablotach.
Obok w szufladach, u³o¿one z pedanteri¹ znajdowa³y
siê setki, sztucznych szczêk, w innych – okulary, port-
fele, aparaty s³uchowe.

Po wizycie w krematorium eksponaty te nie by³y
ju¿ dla mnie a¿ tak szokuj¹ce, jak spodziewa³ siê mój
m¹¿. Zna³am film dokumentalny z oswobodzenia hit-
lerowskiego obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu.
Wtedy ogl¹daj¹c go prze¿y³am szok. Widzia³am te¿
wystawy fotograficzne z innych obozów, kiedy jednak
weszliœmy do bia³ego budynku biura obozu zmartwia-
³am z wra¿enia. Znajdowa³a siê tu dobrze zachowana

dokumentacja: rachunki  i kwity za Cyklon B i stalowe
butle z CO – tlenkiem wêgla. W wiêkszoœci pochodzi³y
one z fabryk chemicznych Hamburga. Pouk³adane z
niemieck¹ dok³adnoœci¹ – któr¹ tak bardzo szczyc¹ siê
Niemcy – le¿a³y te dowody zbrodni wyeksponowane
w oszklonych gablotach stoj¹cych przy œcianie budyn-
ku. By³o to dla mnie przera¿aj¹ce odkrycie. To by³a ta
kropla, która przepe³ni³a czarê. Dosta³am md³oœci.

Poczu³am siê jeszcze gorzej, gdy pomyœla³am o
ludziach produkuj¹cych te gazy i wysy³aj¹cych je wraz
z kwitami. Musieli dobrze wiedzieæ, do czego siê ich
u¿ywa. Jak mogli spaæ spokojnie, jeœli poprzedniego
dnia wyekspediowali kolejne dostawy trucizny? To
by³o jawne ludobójstwo, któremu poddani zostali Po-
lacy, Cyganie i ¯ydzi.

Potrzebowa³am œwie¿ego powietrza. Wysz³am
z baraku i swoim niedoskona³ym polskim jêzykiem za-
pyta³am wartownika jak mo¿e wytrzymaæ pilnuj¹c obo-
zu i zgromadzonego w nich œwiadectwa zbrodni pope³-
nionej przez Niemców. Odpowiedzia³ zwiêŸle:

– Ktoœ przecie¿ musi tego pilnowaæ, inaczej za-
bior¹ i powiedz¹, ¿e to wszystko by³a nieprawda…

Zapach Majdanka przesi¹k³ moje ubranie i w³osy.
Czu³am go jeszcze d³ugo, nawet po powrocie do War-
szawy.

W drodze powrotnej rozmyœla³am o dziwnych
kolejach historii. Polaków ciê¿ko doœwiadczy³a woj-
na. Masowo wysy³ani byli do niewolniczej pracy w
Niemczech, tysi¹cami ginêli w obozach koncentracyj-
nych Oœwiêcimia, Majdanka, KoŸla, Brzezinki, a œwiat
o tym tak ma³o wiedzia³. Gdy po wojnie jakiœ Polak
mówi³, ¿e prze¿y³ obóz koncentracyjny, to stereotyp
myœlenia ludzi z Zachodu natychmiast podpowiada³,
¿e na pewno rozmawia z ¯ydem. Tak bardzo zaw³asz-
czyli sobie oni obraz najwiêkszej ofiary wojny. Globalna
sytuacja polityczna po wojnie sprawi³a, ¿e Polacy mi-
mo licznych starañ nie znaleŸli niestety nale¿ytego po-
s³uchu u miêdzynarodowej  opinii.

– Tak, spotka³am siê z tym. Moja znajoma Polka,
która z obozu koncentracyjnego dosta³a siê do Szwecji
w tak zwanych Bia³ych Autobusach, ca³y czas musia³a
ludziom t³umaczyæ, ¿e nie jest ¯ydówk¹.

Nie wiem czy wiesz, ¿e na samym pocz¹tku
Drugiej Wojny Œwiatowej Polska liczy³a 35 milionów
mieszkañców, z czego ¯ydzi stanowili oko³o 10%
ludnoœci. Po Wojnie liczba Polaków spad³a do 29 mil-
ionów, a ¯ydzi zostali niemal dokumentnie wynisz-
czeni. Ginêli oni w licznych w licznych hitlerowskich
obozach zag³ady. By³o to planowane przez Hitlera to-
talne wyniszczenie ¯ydów i nie tylko polskich. To by³
mord dokonany na ¿ydowskim narodzie.

– Tak, wiem o tym. I w³aœnie dlatego do dziœ nie
mogê zrozumieæ jak podczas naszych ostatnich dni spê-
dzonych w Polsce, pewna wysoko postawiona dama,
¿ona cz³onka komunistycznego rz¹du polskiego mog³a
powiedzieæ:

– Jaka to szkoda, ¿e Hitler nie zd¹¿y³ wymordo-
waæ wiêcej ¯ydów zanim skoñczy³a siê wojna!

– Przecie¿ wymordowa³ oko³o czterech milio-
nów – powiedzia³am wzburzona.

– Móg³ wymordowaæ wszystkich i mielibyœmy
spokój – odpowiedzia³a.

Postanowi³am nigdy ju¿ wiêcej z ni¹ nie roz-
mawiaæ i s³owa dotrzyma³am. Pewnie siê zastanawia³a,
dlaczego jej unikam, ale nigdy siê nie domyœli³a.

Anna Winner
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SZWECJA NA WEEKEND

Kraina
nierzeczywista
Mi³oœnikom historii miasto
kojarzy siê z Uni¹ Kalmarsk¹.
Mi³oœnikom militarii z jedn¹
z najciekawszych twierdz w
Szwecji. Mojemu znajomemu
Szwedowi z – ponoæ –
najpiêkniejszymi Szwedkami.
Kalmar. Miasto na wschodnim
wybrze¿u, wa¿ny pœrodek
przemys³owy i kulturalny.
W tym roku, 28 sierpnia,
obchodziæ bêdzie dwusten¹
rocznicê nadania praw
miejskich.

Kalmar to jedno z wiêkszych
miast w Smalandii, bogate w ciekawe
obiekty architektoniczne m.in.: fortecê
graniczn¹, drewnian¹ starówkê, katedrê
oraz unikaln¹ miejsk¹ drewnian¹ pralniê
z lat 20-tych XX wieku. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje zamek kalmarski. Zosta³
on wybudowany w XII wieku. PóŸniej
budowla zosta³a wzmocniona i zyska³a
s³awê najbardziej niedostêpnego zamku
w Królestwie. To w³aœnie tutaj, na zamku
w 1397 roku zawarto uniê kalmarsk¹ po-
miêdzy Dani¹, Szwecj¹ i Norwegi¹,
przez co miasto sta³o siê jednym z naj-
wa¿niejszych w Szwecji. W 1523 roku
królem Szwecji zosta³ Gustaw Waza,
który przebudowa³ zamek, dziêki czemu
dziœ mo¿emy podziwiaæ jego piêkny re-
nesansowy charakter w najdrobniej-
szych detalach. Posiada on wie¿yczki,
wa³y, fosê, lochy oraz drewniany, zwo-
dzony most. Ale najwiêksze wra¿enie
wywiera bogato zdobiona komnata kró-
lewska z drzwiami ukrytymi w œcianie.
W swojej historii zamek przetrwa³ kil-
kanaœcie wielkich oblê¿eñ. Bronili go
m.in. Szwedzi, Duñczycy, a raz nawet
i Polacy. Mia³o to miejsce podczas woj-
ny o sukcesje króla Zygmunta III Wa-
zy (1566-1632), który stara³ siê odzys-
kaæ nale¿n¹ mu koronê Szwecji. Ka¿dego
roku w lipcu w murach twierdzy organi-
zowany jest Festiwal Renesansu (Renä-
ssansdagarna), w czasie którego podzi-
wiaæ mo¿na m.in. pokazy walk rycer-
skich, turnieje czy wystêpy trubadurów.

Pozosta³e wa¿ne zabytki Kalma-
ru to m.in. wybudowana w latach 1660-
1700 barokowa Katedra (Kalmar dom-
kyrka), budynek ratusza miejskiego
(Kalmar radhus), Teatr miejski, wznie-
siona w 1658 roku wie¿a Västerport,
Nordstjernan (Stary Browar), XIX wie-
czny Dom Krusenstiernska oraz usytuo-
wane w budynku dawnego m³yna paro-
wego Kalmarskie Muzeum Okrêtowe
(Kalmar läns museum), w którym obej-
rzeæ mo¿na m.in. ekspozycjê poœwiêcon¹
okrêtowi Kronan (Korona). Zaton¹³ on
w pobli¿u Olandii w 1676 roku w czasie
wojny skañskiej, jaka toczona by³a po-
miêdzy Dani¹ a Szwecj¹ w latach 1675-
1679.

Tereny, na których obecnie mieœci
siê Kalmar by³y zamieszkane ju¿ w
czasach prehistorycznych. Znaleziono
na nich œlady dzia³alnoœci cz³owieka z
epoki kamiennej. Najstarsze Ÿród³a pi-
sane wspominaj¹ce o mieœcie lub osadzie
pochodz¹ z XI wieku. Wed³ug starej le-
gendy ludowej patron Norwegii Olaf II
Haraldsson po wygnaniu z kraju pop³y-
n¹³ na swoich statkach do Cieœniny Kal-

marskiej. Najstarsza pieczêæ miasta po-
chodzi z okresu od 1255 do 1267, co
czyni j¹ najstarsz¹ pieczêci¹ w Skandy-
nawii.

Po podpisaniu Traktatu z Roskil-
de w roku 1658 miasto straci³o sw¹ po-
zycjê, gdy¿ przesta³o le¿eæ przy granicy.
Kiedy w roku 1689 flota szwedzka zo-
sta³a przeniesiona do Karlskrony, miasto
ca³kowicie straci³o sw¹ dotychczasow¹
pozycjê militarn¹. Tak¿e podczas wojny
skañskiej zamek zosta³ oblê¿ony, ale
nigdy nikomu nie uda³o siê go zdobyæ.

Na Du¿ym Rynku znajduje siê
zabytkowa katedra wybudowana w roku
1702 w stylu klasycystycznym. Mo¿e
niezbyt efektowana, ale warta zwiedze-
nia. Wraz z utrat¹ pozycji militarnej mia-
sto ubo¿a³o. Dopiero w XIX wieku, kie-
dy rozwój przemys³u pobudzi³ Kalmar
do ¿ycia, uda³o siê mu odzyskaæ dawn¹
œwietnoœæ.

Miasto ma bardzo kameralny cha-
rakter, zw³aszcza najstarsza czêœæ. W¹s-
kie uliczki z niewysok¹ zabudow¹
sprzyjaj¹ spacerom po mieœcie - zreszt¹
w³aœnie ta najstarsza czêœæ miasta to
dzisiaj równie¿ centrum handlowe. Spor¹
niespodziank¹ dla turystów bêdzie iloœæ
restauracji, kafejek i barów, które skupi³y
siê na kalmarskiej Starówce. Godna po-
lecenia jest restauracja azjatycka przy
Stora Torget – w nowoczesnych wnêt-
rzach mo¿na zjeœæ i dobrze i tanio.

Kalmar stanowi tak¿e doskona³¹
bazê wypadow¹ na poblisk¹ wyspê Ola-
ndiê. Po³o¿ona w po³udniowo-wschod-
niej czêœci Szwecji Smalandia jest jednym
z najpiêkniejszych przyrodniczo
regionów kraju, a jej najwiêksz¹ atrakcj¹
jest druga co do wielkoœci szwedzka wy-
spa Öland. Jest jednym z najchêtniej
odwiedzanych miejsc, szczególnie latem.
Wielu Szwedów ma tutaj swoje domy
letnie (nawet para królewska) i przyje¿-
d¿a regularnie co roku.

Z l¹dem miasto ³¹czy most – wy-
budowany w 1972 roku s³ynny Most
Olandzki – jego d³ugoœæ wynosi przesz³o
6 km i jest to najd³u¿szy most w Szwecji
(nie licz¹c Öresundsbro) i jeden z naj-
d³u¿szych w ca³ej Europie.

Najciekawsze przyrodniczo miej-
sca na wyspie znajduj¹ siê na pó³nocnym
i po³udniowym jej krañcu. Na pó³nocy
znajduje siê Trollskogen, spory obszar
leœny, na którym stare dêby i sosny po-
wyginane s¹ w rozmaite kszta³ty. Po³ud-
niow¹ czêœæ wyspy zajmuje z kolei u-
mieszczony na liœcie œwiatowego dzie-
dzictwa UNESCO Stora Alvaret. Jest to
zespó³ kar³owatej roœlinnoœci stepowej,
niespotykanej nigdzie indziej na œwiecie.
Równoczeœnie mo¿na spotkaæ tutaj roœ-
linnoœæ alpejsk¹ i tundrow¹. Na tej uni-
katowej mozaice ³¹k, bagien i wrzoso-
wisk rosn¹ ró¿ne rzadkie gatunki roœlin.

Najwiêksz¹ miejscowoœci¹ na wys-
pie jest Borgholm. Warto w niej zobaczyæ

ruiny zamku. Borgholms slott zosta³ w-
zniesiony w XII wieku, do dnia dzisiej-
szego pozosta³ korpus zamkowy, teraz
zreszt¹ w trakcie remontu. W przesz³oœci
by³a to jedna z najwa¿niejszych fortec
Królestwa Szwedzkiego. Ruiny robi¹
nieco baœniowe wra¿enie. W czasach
œwietnoœci potê¿na budowla kontrolo-
waæ mia³a ¿eglugê statków w Cieœninie
Kalmarskiej. Zamek rozbudowa³ król Jan
III Waza, jednak po¿ar w 1806 roku ob-
róci³ budowlê w zgliszcza. Mury zamko-
we przypominaj¹ trochê polski Krzy¿-
topór.

Zaraz ko³o zamku znajduje siê
s³ynna letnia rezydencja królewska So-
lliden. Gdy nie przebywa tam rodzina
królewska, mo¿na j¹ zwiedzaæ. Sam pa-
³ac mo¿e nie jest per³¹ architektury, ale
godne uwagi s¹ ogrody. Wymyœlne ra-
baty, egzotyczne agawy, fontanny i po-
s¹gi. Warto to przyjechaæ 7 lipca, wtedy
jest szansa na spotkania koronowanych
g³ów. W parku znajduje siê sklepik z pa-
mi¹tkami z unikatowymi perfumami
produkowanymi wy³¹cznie na bazie roœ-
lin z Solliden.

W Borgholmie jest równie¿ znane
i warte odwiedzenia muzeum Himmels-
berga Museum. To prawdziwy skansen
dawnych gospodarstw, domów, ich wy-
posa¿eñ oraz przedmiotów mówi¹cych
o dawnym ¿yciu na Olandii, po³¹czony
z galeriami sztuki i ogrodem.

Najlepiej zwiedzaæ Öland albo sa-
mochodem albo na rowerze. Samocho-
dem ³atwiej i szybciej – bo wyspa nie
nie jest ma³a: ma 137 kilometrów d³ugoœci
i od 4 do 16 kilometrów szerokoœci.
Szczególnie ciekawa jest podró¿ zewnêt-
rzn¹ stron¹ wyspy (od morza) na przy-
k³ad od Borgholm a¿ do po³udniowego
krañca. Tutaj dotrzemy do najstarszej
budowli mieszcz¹cej siê na Öland – to
Eketorps borg, stary fort budowany w
trzech fazach miêdzy I a XIII wiekiem.
Prawdopodobnie by³o to osiedle lokalnej
spo³ecznoœci, wzniesione w celach o-
bronnych. Jest to “¿ywe muzeum” od-
twarzaj¹ce warunki ¿ycia z epoki ¿elaza
i czasów œredniowiecza. “Mieszkañcy”
s¹ ubrani w odzie¿ z epoki. Mo¿na tam
zaobserwowaæ codzienne ¿ycie grodzi-
ska.

Öland s³ynie tak¿e z wiatraków –
to swego rodzaju wizytówka wyspy.
Ponoæ kiedyœ by³o ich tutaj niemal 3000,
dzisiaj zosta³o oko³o 300. Wiêkszoœæ
wiatraków wygl¹da podobnie, jest drew-
niana, pomalowana na szaro lub czerwieñ
faluñsk¹, ale mo¿na tak¿e spotkaæ inne:
zbudowane z kamieni, z blaszanymi da-
chami. Najwiêkszym, tak¿e skandynaw-
skim wiatrakiem, jest Sandviks Kvarn.
Poniewa¿ wiele z wiatraków nie impo-
nuje wielkoœci¹, zasadne jest pytanie dla-
czego jest ich tutaj tak wiele? Otó¿, jak
g³osz¹ mieszkañcy wyspy, wiatrak by³
znakiem, ¿e gospodarz jest bogaty,
obrotny i ¿e dobrze mu siê wiedzie. I

ka¿dy gospodarz, który móg³ finansowo
sobie pozwoliæ na wiatrak stawia³ go z
wielk¹ dum¹ na swoich w³oœciach.

Na po³udniowym cyplu, tu¿ nad
brzegiem morza, stoi natomiast latarnia
morska Lange Jan, najwy¿szy (46,1 m)
budynek na wyspie i najwy¿sza latarnia
w Szwecji. Statki widz¹ j¹ z odleg³oœci
18 mil morskich. Zbudowana zosta³a w
1785 roku si³ami rosyjskich jeñców wo-
jennych, z kamienia pochodz¹cego z
rozbiórki starej kaplicy. Latarnia usytu-
owana jest w kompleksie budynków
nale¿¹cych do stacji ornitologicznej re-
zerwatu Ottenby. W sezonie letnim, za
niewielk¹ op³at¹, udostêpniona jest do
zwiedzania, s³u¿¹c jednoczeœnie za dos-
kona³y punkt obserwacji migruj¹cych
ptaków. Wejœcie na latarniê jest œwietn¹
okazj¹ przekonania siê na w³asne oczy
jak naprawdê wygl¹da Olandia, która z
tej perspektywy wydaje siê by g³adk¹
jak stó³ ³¹k¹, rzucon¹ na b³êkitn¹ po-
wierzchniê morza.

Nie doœæ, ¿e krajobrazy Olandii
nale¿¹ do naj³adniejszych w Szwecji, to
jeszcze na czêœci wyspy mieœci siê Re-
zerwat Ottenby – znakomite miejsce do
obserwacji ptaków. Jest to równie¿ jeden
z najstarszych parków narodowych w
Szwecji, jego historia siêga a¿ XVI wieku.
Po³udniowa czêœæ wyspy nale¿a³a wtedy
do Karola X, który mia³ tu swoje tereny
³owieckie. Dawne posiad³oœci królewskie
oddziela od reszty wyspy zachowany
do dziœ kamienny mur, który Karol X
kaza³ wybudowaæ w poprzek ca³ej Olan-
dii. Do dziœ spotyka siê tu wielkie stada
jeleni.

Podobno prawdziw¹ duszê Olan-
dii czuæ jednak w Puszczy Trolli, w lesie
powyginanych w najdziwniejsze kszta³-
ty drzew, który jako ¿ywo przypomina
tajemnicze zak¹tki nieznanych krain ze
skandynawskich sag i powieœci Tolkiena.
Jeszcze wiêkszej tajemniczoœci dodaj¹
wyspie kamienne krêgi i, pamiêtaj¹ce
czasy pogañskie, g³azy z runami z cmen-
tarza w Södra Sandby. Rozrzucone po
wyspie stare, wyp³owia³e od s³oñca i
s³onego wiatru, drewniane wiatraki, s¹
czêœciowo udostêpnione do zwiedzania.
Dwustuletnie „koŸlaki” w Resmo pachn¹
m¹k¹, zaœ w przy surowych, choæ piasz-
czystych pla¿ach koniecznie trzeba zaj-
rzeæ do sklepu i kupiæ popularne tu,
œwie¿o wêdzone ryby. Równie¿ maj¹
smak tradycji.

£agodny klimat, rozleg³e, zielone
³¹ki, prehistoryczne, kamienne krêgi,
tajemnicze g³azy pokryte runami i setki
starych drewnianych wiatraków spra-
wiaj¹, ¿e Olandia wydaje siê trochê nie-
rzeczywista. Zreszt¹ po³o¿ona w po³ud-
niowo-wschodniej czêœci Szwecji Sma-
landia jest jednym z najpiêkniejszych
przyrodniczo regionów kraju. A byæ
mo¿e jej najwiêksz¹ atrakcj¹ jest wyspa
Öland. (ngp)
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Wszystkie
winy Izraela
Od wielu lat nosi³em siê
z zamiarem napisania
ksi¹¿ki, nie o Izraelu,
a o stosunku œwiata do
Izraela. Dlaczego ten
maleñki kraj budzi tyle
uwagi i tyle emocji,
dlaczego „krytyka” Izraela
tak doskonale wypiera
krytykê ³amania praw
cz³owieka na œwiecie,
dlaczego analiza tej
„krytyki” pokazuje jak
czêsto jest ona zwyczajn¹
kontynuacj¹ d³ugiej tradycji
antysemityzmu?
O tym stosunku œwiata do
Izraela w ci¹gu ostatnich
dziesiêcioleci napisa³em
kilkaset artyku³ów, ta
ksi¹¿ka powsta³a jednak
przypadkiem jako efekt
œledzenia blogu Agnieszki
Zagner „Orient Express”.
Formu³a listów pozwala³a
przedstawiæ te problemy
w bardziej osobisty i bardziej
przystêpny sposób.

Antysyjonizm to wynalazek Mo-
skwy po klêsce arabskich sojuszników
ZSRR w 1967 roku; antysyjonizm to
równie¿ g³ówny filar islamizmu, nowej
totalitarnej ideologii zmierzaj¹cej do
podboju œwiata. Dlatego w tej ksi¹¿ce
czytelnik znajdzie nie tylko krytyczny
ogl¹d stosunku zachodniego œwiata do
Izraela, ale równie¿ g³osy muzu³mañ-
skich dysydentów, widz¹cych jak bardzo
antyjudaistyczna obsesja blokuje mo¿li-
woœæ wyjœcia muzu³mañskiego œwiata z
b³êdnego ko³a cywilizacyjnego zacofania.

 
Dlaczego sprawa stosunku do Iz-

raela jest dziœ papierkiem lakmusowym
pokazuj¹cym stosunek do kwestii praw
cz³owieka, wojny, islamu, demokracji?
Dlaczego Organizacja Narodów Zjedno-
czonych wyda³a wiêcej rezolucji potê-
piaj¹cych Izrael ni¿ wszystkie inne kraje
³¹cznie? Dlaczego dopiero Jan Pawe³ II
uzna³, ¿e Watykan jednak powinien u-
znaæ, ¿e Izrael istnieje, dlaczego Ameryka
do dziœ nie pozwala, ¿eby ludzie urodze-
ni w Jerozolimie mieli w paszporcie po-
dan¹ nazwê kraju – Izrael, dlaczego œwiat
konsekwentnie ¿¹da proporcjonalnoœci
– ma gin¹æ tyle samo ¯ydów, ilu ludzi,
którzy próbuj¹ ich zabiæ? Dlaczego za-
bicie izraelskiego dziecka nie jest w o-
czach zachodniej prasy aktem terrory-
stycznym? Dlaczego dziennikarz BBC i
pracownica ONZ rozpowszechniaj¹
zdjêcia dzieci zabitych w Syrii jako zdjê-
cia ofiar izraelskich?

Odpowiedzi na te pytania nie s¹
³atwe. Nie jest równie¿ prawd¹, ¿e ta
ksi¹¿ka na te wszystkie pytania odpo-
wiada.

 
Po jej napisaniu z ogromnym po-

czuciem niepewnoœci wys³a³em maszy-

Andrzej Koraszewski

nopis do kilku osób. Mieszkaj¹cy w
Egipcie polski muzu³manin, dziennikarz
i pisarz, Piotr Ibrahim Kalwas napisa³:

Przeczyta³em. Ksi¹¿ka znakomita.
Oj, bêd¹ na Pana niektórzy nieŸle pom-
stowaæ :) Czyta³em z ogromnym zainte-
resowaniem, momentami pesymistyczny
obraz œwiata Pan przedstawia, ale w
wiêkszoœci przypadków zgadzam siê z
Panem. Przedstawia Pan bez ogródek
obraz wspó³czesnego mainstreamowego
œwiata islamu, to siê nie bêdzie podobaæ
tym “poprawnym”, którzy zazwyczaj te-
go œwiata nie znaj¹, albo go idealizuj¹.
Obraz antysemityzmu arabskiego jest do-
k³adnie taki, jak Pan pisze. Ja to dobrze
znam, bo ja w œwiecie arabskim od sied-
miu lat mieszkam i go badam. Dobrze,
¿e pisze Pan ca³y czas o muzu³manach i
muzu³mankach-libera³ach i demokra-
tach, muzu³manach otwartych, oœwieco-
nych, ich jest ma³o, ale ca³y czas wiêcej.
To s¹ si³y, które bezwzglêdnie trzeba w-
spieraæ, a wolny œwiat tego nie robi. To
s¹ ludzie na pierwszej linii frontu walki z
islamizmem, tradycjonalizmem, funda-
mentalizmem i – tak, tak – samym isla-
mem jako takim, tym islamem zaskoru-
pia³ym, zastyg³ym, archaicznym, niszcz¹-
cym. Niszcz¹cym przede wszystkim swo-
ich wyznawców. Ksi¹¿ka bardzo potrze-
bna i bardzo cieszê siê, ¿e uka¿e siê na
rynku.

Wys³a³em równie¿ maszynopis
do profesora Stanis³awa Obirka, który
odpisa³ ju¿ w formie recenzji dla wy-
dawcy:

Koraszewski nie jest publicyst¹
wdaj¹cym siê w dziennikarskie utarczki.
Jest moralist¹, któremu zdarza siê popa-
daæ w ponury i pesymistyczny ton. Mo¿na
siê z nim nie zgadzaæ, mo¿na mieæ do

niego pretensjê, ¿e siê czepia nadmiernie,
¿e przesadza. Ale to nie wystarcza by od-
rzuciæ jego przenikliwe i oparte na ¿mud-
nych lekturach tezy. Obawiam siê, ¿e ma
racjê gdy pisze: „Salonowy lekko w anty-
syjonizm udrapowany antysemityzm u-
dziela coraz wiêcej przyzwolenia temu
antysemityzmowi, który nie owija ju¿ ni-
czego w bawe³nê. Tysi¹ce drobnych wy-
darzeñ pokazuj¹ jak wzbieraj¹ce stru-
mienie zaczynaj¹ siê zlewaæ w potê¿n¹
rzekê”. To jest równie¿ powód by „Wszy-
stkie winy Izraela” nie tylko przeczytaæ,
ale i g³êboko przemyœleæ. Ta ksi¹¿ka nie
tylko prowokuje do myœlenia, ona zmie-
nia nasze spojrzenie na wspó³czesny
œwiat.

Mieszkaj¹cy w Pary¿u dzienni-
karz, Ludwik Lewin napisa³ krótko:

Wyœmienite, b³yskotliwe, potrzeb-
ne, nawet jeœli pozostanie g³osem wo³a-
j¹cego na puszczy. Mo¿e dlatego, ¿e do
spraw Izraela mnie nie trzeba przekony-
waæ, szczególnie ciekawe wyda³y mi siê
rozwa¿ania filozoficzne.

    
Publicystka „Gazety Wyborczej”

Teresa Bogucka:
Przeczyta³am jednym tchem. Dob-

rze, ¿e siê uka¿e w formie ksi¹¿kowej.

Te pozytywne g³osy ciesz¹, albo
raczej ³agodz¹ niepokój, przed oddaniem
ksi¹¿ki w rêce Czytelników.

 
Koñcz¹c tê ksi¹¿kê pisa³em m.in.:
„Siedzê w wygodnym fotelu,

przegl¹daj¹c wiadomoœci ze œwiata. Mo-
je s¹dy nie s¹ zakorzenione w religii, ale
s¹ tysiêcznymi niæmi powi¹zane z ludŸ-
mi, którzy porz¹dkowali swój obraz
œwiata, próbuj¹c po swojemu zrozumieæ
s³owa œwiêtych tekstów. Niektórzy bez
wielkiej filozofii mówili, ¿e warto byæ
przyzwoitym.”

Nie twierdzê, ¿e mam we wszy-
stkim racjê, próbujê w tej ksi¹¿ce przed-
stawiæ moje argumenty oparte na zna-
nych mi faktach. Centralnym problemem
jest zagro¿enie Izraela. Wielu ludzi twier-
dzi, ¿e jest ono wyolbrzymiane przez
izraelskich polityków i dziennikarzy.
Wymaga ono uwa¿nego zanalizowania.
Mój pierwszy list do Pani Z. zaczyna
siê od s³ów:

Mam dla Pani pewn¹ propozycjê:
Zagro¿enie. Niech go Pani nie traktuje w
odniesieniu do siebie osobiœcie. Wiem, ¿e
jest Pani bezpieczna, lubi Pani swój adres
i nie zamierza go zmieniaæ. Proponujê
Pani zagro¿enie jako pewne pojêcie, jako
czêœæ œwiadomoœci zagro¿onych i gro-
¿¹cych. Namawiam Pani¹ na przyjrzenie
siê pojêciu „zagro¿enie”.

Jest to oczywiœcie trawestacja po-
cz¹tku jednego z listów do Pani Z. Ka-
zimierza Brandysa. Ksi¹¿ka Brandysa
jest w tych rozwa¿aniach silnie obecna,
zaœ, jak pisa³ jeden z pierwszych czytel-
ników tej ksi¹¿ki  „Adresatka tych „In-
nych listów do innej Pani Z.” wydaje siê
byæ zaledwie pretekstem do podjêcia
wielu pytañ fundamentalnych dla dzi-
siejszego œwiata”.

 
Wydan¹ nak³adem wydawnictwa

„B³êkitna kropka” ksi¹¿kê oddajê teraz
w Wasze rêce. Mam nadziejê, ¿e ci z
Was, którzy j¹ kupi¹, przeczytaj¹ i uz-
naj¹, ¿e jest tego warta, zostan¹ równie¿
jej ambasadorami. Bez Waszej pomocy
bowiem ta ksi¹¿ka wpadnie w  studniê,
z Wasz¹ pomoc¹ mo¿e jednak dotrzeæ
równie¿ do tych, dla których oka¿e siê
inspiracj¹ do dalszych poszukiwañ i kry-
tycznego sprawdzania jej treœci.  

POLSKA
NA WAKACJE

Modrzewiowy
Dworek w Mircu
Modrzewiowy Dworek, wybudowany
zosta³ w XIX wieku, a stanowi³ on
wówczas wa¿ny oœrodek dzia³añ
podczas Powstania Styczniowego,
tocz¹cego siê na ziemiach polskich
w 1863 roku. Pocz¹tkowo dworek
ten nale¿a³ do Jadwigi i  Józefa
Prendowskich. W 1880 roku zosta³
przebudowany przez rosyjskiego
w³aœciciela. Od 1945 roku mieœci³
siê tu Pañstwowy Dom Dziecka. Na
terenie przydworskiego parku,
znajduje siê najgrubszy wi¹z
szypu³kowy w Polsce.

W 1827 roku, dzier¿awc¹ folwar-
ku Mirzec, zosta³ Ludwik Prendowski,
który w 1839 roku, wybudowa³ dworek
polski. Dalsz¹ dzier¿awê maj¹tku przej¹³
jego syn Józef. Przed powstaniem stycz-
niowym mirzecki dworek sta³ siê oœrod-
kiem ruchu konspiracyjnego. Tu znajdo-
wali pomoc i schronienie kurierzy, rozno-
sz¹cy korespondencjê i rozkazy, na trasie
Warszawa-Kraków. Józef Prendowski
czynnie anga¿owa³ siê we wsparcie pow-
stania styczniowego, zorganizowa³ on
bowiem pomoc dla powstañczych od-
dzia³ów i zosta³ mianowany Komisa-
rzem Wojskowym województwa sando-
mierskiego. Po upadku powstania, zosta³
aresztowany i zes³any na Syberiê.

Do prac powstañczych  przy³¹-
czy³a siê ¿ona Józefa, pani Jadwiga z
Woyciechowskich, która zosta³a kurie-
rem Rz¹du Narodowego oraz mianowa-
na zosta³a g³ówn¹ organizatork¹ pomocy
rannym i poszkodowanym. Po u³aska-
wieniu jej wraz z mê¿em, powróci³a do
kraju z zes³ania na Syberii w 1867 roku.
W mirzeckim dworku kilkakrotnie prze-
bywali: Naczelnik Wojskowy i Cywilny
województwa krakowskiego i sandomier-
skiego genera³ Marian Langiewicz, pisarz
i dzia³acz polityczny Ignacy Maciejew-
ski, a tak¿e ks. K. Kotowski, W. Tom-
czyñski.

Po upadku powstania stycznio-
wego, mirzecki dwór i ziemie przej¹³ za
zas³ugi rosyjski genera³ Konstanty Eg-
gier. Wyburzy³ on dworek polski i na je-
go fundamentach wybudowa³ modrze-
wiowy dworek w stylu alpejskim, który
zachowa³ siê do dzisiaj. W okresie pierw-
szej wojny œwiatowej, w dworku urzêdo-
wa³ komendant austriackich wojsk oku-
pacyjnych. W wyniku dzia³añ wojen-
nych i epidemii, w kraju pozosta³y setki
sierot szukaj¹cych schronienia. W zwi¹z-
ku z tym I³¿ecki Powiatowy Zwi¹zek
Samorz¹dowy postanowi³ powo³aæ tu
do istnienia, Zak³ad Wychowawczy dla
Sierot.

Po II wojnie œwiatowej, sieroci-
niec zosta³ przekszta³cony w Pañstwo-
wy Dom Dziecka w Mircu. W Domu
Dziecka, stale przebywa³o oko³o 60
dzieci. Dom funkcjonowa³ a¿ do 1981
roku. Wspó³czeœnie Modrzewiowy
Dworek zosta³ nabyty przez prywat-
nego w³aœciciela, który urz¹dzi³ w nim
salê bankietow¹. Ale zawsze odczuwa
siê cudowny klimat, nawi¹zuj¹cy do
dawnych lat.

Tekst i foto:
Ewa Micha³owska-Walkiewicz
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Co? Gdzie? Kiedy?

LISTY DO REDAKCJI

Witam Pañstwa. 
Jako, ¿e oprócz dzia³alnoœci spo³ecznej jestem zawodowym literatem,

proszê poprawnie pisaæ moje nazwisko w Waszych publikacjach. POCOS jest
faktycznie podzielony na dwie czêœci, a prezesem Pocos II jestem ja, Janusz
Szkwarek, co nie jest powodem do dumy.

Dzia³ania sportowe POCOS i s¹ nijakie i ograniczaj¹ siê do badmintona,
nota bene sekcji za³o¿onej 15 lat temu przeze mnie. Celem dzia³ania nie jest dzia-
³alnoœæ sportowa, lecz próba doprowadzenia do procesu o straty wynikaj¹ce z
zak³ócenia dzia³alnoœci polonijnej. Szar¹ eminencj¹ jest Elisabeth Blania Kacp-
rzyk, która przegra³a proces z Polk¹ IKF o prawo do nazwy (...).

Za³o¿y³em now¹ organizacjæ SPKOL, aby unikn¹æ sporów. Target to ludzie
m³odzi i ich dzieci. Zabawa, nauka, spacery bez nutki polityki. Administrujê stro-
n¹ ‘Polacy w Skane’, czyli ponad 3000 osób, chc¹cych dzia³aæ i uczestniczyæ.

Widzicie aktorów czasami, a nie widzicie sztuki. Szkoda jakby.
Zapraszam na You Tube do moich tworków artystycznych ró¿nego formatu.

Znajdziecie je pod moim imieniem i nazwiskiem: Janusz Szkwarek
 
civ. ing. Janusz Szkwarek, Malmö

Co nie jest powodem do dumy?!

Nie daæ siê zwariowaæ
(...) Kilkanaœcie lat temu Wasza gazeta zorganizowa³a plebiscyt na naj-

wybitniejszego "Polaka" ubieg³ego wieku w Szwecji. Na liœcie kandydatów znalaz³
siê niez³omny patriota œp. Norbert ¯aba, jak równie¿ na przyk³ad niejaki Adam
Bromberg.

Kombinacja ¯aba-Bromberg nie bardzo mi siê podoba³a, wiêc wys³a³em do
Waszej redakcji emaliê z nastêpuj¹c¹ proœb¹. Cytujê: "Uprzejmie proszê o usuniê-
cie Norberta z listy, ¿eby siê biedak w grobie nie przewraca³."

Pan Redaktor odpowiedzia³ by³ mi wtedy: "Jeœli Norbert siê przewraca, to
tylko ze œmiechu."

M¹dre s³owa Pana Redaktora zapad³y mi w pamiêæ i powracaj¹, gdy przy-
chodzi mi byæ œwiadkiem/uczestnikiem naszej polskiej schizofrenii. Przewracaj¹cy
siê w grobie w spazmach œmiechu Norbert ¯aba pomaga mi zachowaæ dystans do
ci¹gle nowych przejawów tej nieuleczalnej choroby.

Czego równie¿ Panu Redaktorowi i ca³ej Redakcji ¿yczy

Adam £apiñski, Vällingby

Og³oszenia drobne,
prywatne (niekomercyjne)

publikujemy bezp³atnie
(do 80 znaków).

Zadzwoñ, wyœlij smsa:
073 98 53 615

E-mail:
polonica@polonica.se

Marsz Miliona?

Nie da³o siê ustaliæ, kto wymyœli³ to has³o – Marsz Miliona. Wszyscy ci,
którzy je g³osili, mówili póŸniej, ¿e powtórzyli to za kimœ (?), ewentualnie prze-
czytali o tym w prasie. Te 30- do 40 tysiêcy to znacznie mniej ni¿ liczy³y aran-
¿owane przez PiS marsze niepodleg³oœci i zgromadzenia w czasie dochodzenia do
w³adzy. Wiêc o Marszu Miliona du¿o post factum nie mówiono. Opozycja trochê
siê poœmia³a z tych autobusów, którymi dowo¿ono do Stolicy demonstrantów. A
w³adza wziê³a wodê w usta.

Natomiast g³oœno by³o, w mediach opozycyjnych, z okazji innego marszu.
Marszu ONR w Bia³ymstoku. Marsz po³¹czony, z nabo¿eñstwem w koœciele i
nieodpowiedzialnym kazaniem ksiêdza Jacka Miêdlara. Wywo³a³o to oburzenie do
tego stopnia, ¿e Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski abp Stanis³aw
G¹decki zabra³ g³os w tej sprawie, a Kuria Archidiecezjalna w Bia³ymstoku prze-
prosi³a za tego ksiêdza, zaœ macierzysty zakon zabroni³ mu wystêpowania publi-
cznie.

A prokuratura (po czasie) postanowi³a sprawdziæ, czy aby na wspomnia-
nym marszu nie propagowano ideologi faszystowskiej. (Jakby nie zna³a prona-
zistowskiej ideologii przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego).

Niby wszystko w porz¹dku. Media nie pokaza³y marsz i symbole m.in.
przedwojennej Falangi – organizacji znanej z wyst¹pieñ antysemickich, której
bojówki rozbija³y sklepiki ¿ydowskie i pilnowa³y na wy¿szych uczelniach, by
studenci Polacy pochodzenia ¿ydowskiego siedzieli na wyznaczonych im przez
ONR miejscach w tzw. getcie ³awkowym. Ten marsz siê uda³. Uczestnicy œpiewali
sparafrazowan¹ przyœpiewkê z okresu stanu wojennego. W nowej wersji to
brzmia³o: „A na drzewach zamiast liœci, bêd¹ wisieæ dziœ syjoniœci”... (LGG)

Marsz Miliona (10 kwietnia b.r.) okaza³ siê
niewypa³em. To znana prawda, ¿e sukces ma wielu
ojców, a niepowodzenie jest sierot¹.




