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Patriotyczne
wzmożenie, czyli
“wrócę, ale z nożem”
Strona 2
TRZEBA BYĆ
CZŁOWIEKIEM
Pani Halina, od jedenastu lat szyje posłania do
schronisk dla zwierząt w
Koszalinie i Białogardzie.
Robi to charytatywnie. Z
dobroci serca, z miłości
do zwierząt i z potrzeby bycia człowiekiem
użytecznym, bo wyznaje filozofię, że tylko to,
co możemy dać z siebie
innym, jest miarą naszego
człowieczeństwa.
Reportaż Magdy
Omiljanowicz s. 11

O Norbercie Żabie
NGP rozmawia
z Krzysztofem Romatowski:
Norbert mi ciągle mówił: “Tylko
panoczku, nie rób mi bałaganu”.
No comments... Zaprzyjaźniliśmy
się, więc traktował mnie jak rodzinę. Tam zawsze było ciekawie.
Przychodzili ciekawi ludzie, tam
pielgrzymowała cała śmietanka
polskiego Sztokholmu. s. 6-7

Patriotyczne wzmożenie,
czyli “wrócę, ale z nożem”
Polska, która jeszcze niedawno
była zieloną wyspą, stała się
brunatna. I bynajmniej nie
chodzi o zanieczyszczenie
środowiska naturalnego...
Stockholm 09/02-18. Till samtliga skribenter och
chefredaktören på Aftonbladet. Under det gångna
året har man i svenska tidningar kunnat läsa en hel
rad halvsanningar och politiskt vinklade påståenden
om Polen och majoriteten av polens invånare.
Aftonbladet och särskilt dess ledarskribenter har varit
mycket frispråkiga i sina kritiska texter.
Den 4e december 2017 har Polens ambasadör
i Sverige Wieslaw Tarka skickat ett brev till DN:s
chefredaktör. I brevet har ambasadören uttryckt
sitt missnöje med hur ensidigt Polen framställs i en
av sveriges största dagstidningar. Vi vill följa herr
Tarkas exempel och uttrycka vår bestörtning över den
frispråkigheten Aftonbladet har tillåtit bland sina medarbetare för att svartmåla Polen.
Tak zaczyna się manifest, który 9 lutego br w redakcji „Aftonbladet” złożyła grupa Polaków pod
przewodnictwem Kamila Ryby, znanego ze swoich
rasistowskich poglądów. W manifeście skrytykowano krytyczny ton artykułów, które w ostatnim okresie ukazały się w gezecie, podając kilka przykładów,
m.in. odnośnie katastrofy smoleńskiej. Manifest podpisany był: Polacy w Szwecji. Wszystko w duchu obowiązującej teraz w Polsce „walki o dobre imię”...
34-letni Kamil Ryba zasłynął w Szwecji jako lider skrajnie prawicowej Swedish Defence League,
która za cel obrała sobie walkę z islamem. Jego nazwisko trafiło na czołówki gazet, gdy przed paru laty
wtargnął do siedziby innej redakcji – „Expressen” i
wygrażał dziennikarzom. Jak opisywała prasa, Ryba
zażądał rozmowy z redaktorem naczelnym lub z inną
osobę odpowiedzialną za publikację artykułów, z których wynikało, że kilku polityków pod pseudonimami
pisało teksty życzące imigrantom śmierci i popierające Breivika. “Jesteście komunistami” – krzyczał.
Kiedy poproszono, by opuścił budynek, wyjął trzy jajka i jedno z nich rozbił o szklaną ścianę. “Następnym
razem nie będę rzucał jajkami. Jeśli będziecie dalej
o tym pisać, wrócę, ale z nożem” – powiedział na
odchodne. Był również skazany za groźby pod adresem muzułmanów. Na profilu Facebookowym pisał:
“Wasze muzułmańskie ryje będą obijane na każdym
kroku świńskie skur****”.
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Dzisiaj na fali “patriotycznego pobudzenia”, poza
rasistowską retoryką, Ryba próbuje zaistnieć również jako “reprezentant” skrajnej prawicy polskiej w
Szwecji, stając rzekomo w obronie “dobrego imienia”
Polaków w Szwecji. Istnieje podejrzenie, że to właśnie
on jest także administratorem profilu Facebookowego
Polacker i Sverige (ok. 2.500 użytkowników), na którym propaguje swoją ideologię. Działalność Ryby reklamowana i wspierana jest przez kilka innych skrajnych środowisk, zarówno szwedzkich jak i polskich.
Ostatni protest przed „Aftonbladet”, “inspirowany” wcześniejszym listem ambasadora RP w Szwecji
Wiesława Tarki do redakcji „Dagens Nyheter”, wpisuje się w “patriotyczne wzmożenie” które obserwujemy w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości.
Jak ktoś napisał: cała ta koszmarna narracja wybudza najbardziej tępe antysemickie demony. Widać to
także na emigracji.
Hołubiony przez środowiska nacjonalistyczne
Paweł Cwynar (mieszkający obecnie w Szwecji, cudownie nawrócony przestępca; czytamy na stronie internetowej Kongresu Polaków w Szwecji - która promuje Cwynara i była organizatorem spotkania z nim w
Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych
w Sztokholmie: Przez około 20 lat swojego życia był
znanym gangsterem, który przesiedział w zakładach
karnych około 15 lat) tak napisał na profilu FB: W
duchu wypełniania patriotycznego obowiązku w dniu
dzisiejszym wraz z przyjaciółmi wziąłem udział w proteście pod siedzibą Aftonbladet – szwedzki szmatławiec (odpowiednik polskiej wyborczej). Która nazwała uczestników Marszu Niepodległości - faszystami!
Dodajmy, że Cwynar prowadzi na FB profil Katolicy
Sztokholm, na którym zamieszcza głównie rasistowskie i antymułmańskie wpisy. Wszystko okraszone
świętymi obrazkami.
Poza Cwynarem w proteście pod “Aftonbladet”
wzięli udział także przedstawiciele organizacji Semper Fidelis Stowarzyszenia Patriotów Polskich
w Szwecji wspieranej przez Kongres Polaków w
Szwecji i Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie,
który również zbliżony jest ideologicznie do Kongresu. Jednym z uczestników (widocznym na zdjęciach)
był Tomasz Strzyżewski (o którym już pisaliśmy
wielokrotnie na łamach NGP), były cenzor, który wywiózł w latach 70-tych z Polski zapisy cenzury. Jak
widać dzisiaj, chciałby nałożyć kaganiec cenzury na
szwedzkie media. Sytuacja wręcz absurdalna, zważywszy na rolę jaką odegrał ujawniając mechanizmy
cenzury w PRL-u.
Akcję pod redakcją “Aftonbladet” relacjonował i
nagłaśniał portal internetowy Fria Tider, skrajnie
prawicowa gazeta internetowa powiązane ze Szwedzkimi Demokratami, określana przez medioznawców
jako rasistowska i islamofobiczna. Jeden ze współwłaścicieli Fria Tider oskarżany był o to, że jest odpowiedzialny za prowadzenie tak zwanej Fabryki Trolli
internetowych, których działalność wymierzona była
przeciwko mediom szwedzkim. Dodajmy jeszcze, że
istnieje także podejrzenie, że za utrzymaniem Fria
Tider stoją rosyjskie służby...

Informacje z Fria Tider rozpowszechniane są na
stronach Semper Fidelis i Klubu Gazety Polskiej w
Sztokholmie.
O Semper Fidelis pisaliśmy też parokrotnie, wskazując na powiązania członków organizacji ze skrajnymi ugrupowaniami szwedzkich rasistów i nacjonalistów. Również Klub GP ma te same powiązania (co
widać w publikowanych wpisach na FB, oraz gronie
osób, które “lubią” te środowiska), chociaż nie formułuje publicznie antyemigranckich opinii.
Ostatnim “nabytkiem” tych skrajnych środowisk jest formacja “Szturmowców” – wywodzi
się ona z osób związanych wcześniej z Młodzieżą
Wszechpolską, która miała swoje przedstawicielstwo w Sztokholmie. Jak informowało w zeszłym
roku Niezależne Centrum Analiz Ruchów Neofaszystowskich i Ksenofobicznych, Szturmowcy to
nowa tendencja na polskim prawicowym podwórku. Jego pojawienie się związane jest z radykalizacją tychże środowisk, gdyż każda kolejna inicjatywa skrajnej prawicy okazuje się zbyt “łagodna” dla
części uczestników. Warto wspomnieć, że w Polsce
Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) podzielił się i pojawiły się różne odłamy: m.in. Radykalne Południe, a
w 2014 roku powstało pismo “Szturm” nawiązujące
tytułem do hitlerowskiego tygodnika politycznego
związanego z NSDAP, “Der Stürmer”.
Pismo zostało założone przez Bogusława Koniucha
(byłego lidera Narodowego Odrodzenia Polski w
Białymstoku) oraz grupę wszechpolaków na czele z
Konradem Bonisławskim i Jakubem Siemiątkowskim
udzielającym się też w Polityce Narodowej i tygodniku Polska Niepodległa. (...) Wraz z nimi do pisma
weszli młodsi działacze grup skupionych wokół Ruchu
Narodowego. Środowisko cechował ciepły stosunek do ukraińskiego pułku Azov oraz młodzieżówki
Niemieckiej Partii Narodowodemokratycznej (NPD),
które redakcja pisma odwiedzała na ich zlotach lub
demonstracjach.
Zarówno Azov jak i partia NPD to ugrupowania
narodowo-socjalistyczne, a Szturmowcy deklarują się
jako narodowi radykałowie. W rzeczywistości są to
zakamuflowani neonaziści i zwolennicy morderców z
Waffen SS co de facto sami przyznają na łamach swojego czasopisma. Witold Dobrowolski, szturmowiec,
były członek ONR Podhale i student Studium Europy
Wschodniej UW tak pisze o 33 Dywizji Grenadierów
SS Charlemagne (francuskiej): „Nie można zarzucić
tym rycerzom, którzy do ostatka bronili swoistego
Sacrum Europa, że nie działali w interesie swojego
narodu, bo to zwycięscy doprowadzili do takiego
stanu najstarszą Córkę Kościoła jaki zaobserwować
możemy dzisiaj”. Zapomina tylko, że żołnierze tej jednostki nie bronili Francji od zachodu tylko okupowanych ziem Polskich pokrytych obozami śmierci, a później stolicy III Rzeszy. To jednak jeszcze nic, ponieważ łotewscy SS-mani są wspierani nie słowem lecz
czynem, na fanpage Magazynu Szturm dnia 19 marca
2017 czytamy: „Członkowie redakcji „SZTURM”,
oraz nacjonaliści utożsamiający się z ideą pisma
wybrali się do bałtyckiej stolicy Łotwy, gdzie wzięli
udział w marszu z okazji Dnia Pamięci Łotewskich
Legionistów. Tragiczna historia łotewskich legionistów przypomina nam tragizm polskich żołnierzy armii Berlinga uwięzionych między dwoma gigantami
niezainteresowanymi losem pomniejszych narodów
stojących na drodze w imperialistycznej ekspansji”.
Chłopaki z Magazynu Szturm zapomnieli jedynie dopisać, że wśród weteranów łotewskiego legionu Waffen SS mogli spotkać sprawców zbrodni
w Podgajach, gdzie podczas walk o Wał Pomorski
broniący go SS-mani (Niemcy, Holendrzy i Łotysze)
spalili żywcem 32 żołnierzy Berlinga. Warto przy tym
wszystkim zaznaczyć, że w redakcji pisma udziela się
czterech studentów lub absolwentów historii: Jakub
Siemiątkowski, Adam Busse, Grzegorz Ćwik, Paweł
Płokita i Miłosz Jezierski.
Ten ostatni jest szczególnie ciekawy. Według strony magazynu Szturm, pochodzi z Białegostoku i jest
byłym członkiem MW zatrudnionym jako asystent
w kancelarii prawnej w Sztokholmie. Nie wiemy
czy pracodawcy wiedzą (wiedzieli! – dop. NGP), że
był on zatrzymywany z członkami lokalnej Młodzieży
Nordyckiej (Nordisk Ungdom – dop. NGP) podczas

próby blokady parady gejów oraz, że pisuje w piśmie
o tematyce faszystowskiej oraz prowadzi konferencje
z udziałem pogańskiego stowarzyszenia Niklot, Azova
czy włoskiego ruchu CasaPound. Miłosz Jezierski jest
jednocześnie tak zafascynowany ukraińskim neonazizmem, że pojawił się w Warszawie z flagą przedstawiającą symbol czarnego słońca używanego podczas
II wojny światowej przez SS, a obecnie przez ukraiński pułk Azov. Żeby było śmieszniej towarzyszył mu
kolega z flagą z krzyżem celtyckim oraz koleżanka z
tatuażem przedstawiającym runę Odali, starogermański symbol życia używany także przez nazistów
i neonazistów. A wszystko w związku z obchodami
rocznicy powstania warszawskiego.
Panowie związani z czasopismem nie kryją się ze
swoimi poglądami, twierdząc jednocześnie że z nazizmem i faszyzmem nie mają nic wspólnego. Są jedynie patriotami względnie polskimi nacjonalistami.
Trudno jednak uznać ich za polskich nacjonalistów
biorąc pod uwagę ilość obcych wątków w propagowanych poglądach. Pisma takie jak Szturm czy Polityka
Narodowa, starsze pismo wszechpolaków odgrywają
jeszcze jedną rolę. (za: Niezależne Centrum Analiz
Ruchów Neofaszystowskich i Ksenofobicznych).

Szturmowy Sztokholm lubi Towarzystwo Ogniwo...

Całkiem niedawno grupa ta (wydaje się skupiona
w Sztokholmie wokół Miłosza Jezierskiego) na FB
otworzyła profil “Szturmowy Sztokholm” gdzie
propagowane są treści antyemigranckie, a w duchu
“patriotycznego wzmożenia” publikowane informacje o akcjach mających za zadanie dbanie o “dobre
imię Polski”. Zapewne “w takim duchu” 21 lutego
2018 roku znalazł się na profilu wpis (po kontrowersyjnym filmiku na YouTube o rzekomym Polskim
Holokauście): Żydzi nie ustają w swojej bucie i zakłamaniu. Granice przyzwoitości przekroczono juz dawno. Brakuje więc nam słów na skomentowanie, z pewnością w ramach możliwości odpowiemy na ten cyrk.
Polscy Szturmowcy ze Sztokholmu i Nordisk
Ungdom nie kryją swojej współpracy. Pod wpisami na profilu “Szturmowy Sztokholm” znaleźć
można “lajki” reprezentantów Nordisk Ungdom
(m.in. Christiana Mattssona) i przedstawicieli
Stowarzyszenia Polskich Patriotów (m.in. Patryka
Szachewicza). To nie dziwi. Dziwi natomiast, że
„Szturmowy Sztokholm” lubi także Towarzystwo
Polaków „Ogniwo”...
Nordisk Ungdom to organizacji o skrajnych poglądach, oskarżana o antysemityzm i rasizm (w zeszłym
roku pisaliśmy w NGP o powiązaniu Semper Fidelis
i Kongresu Polaków w Szwecji z tą organizacją).
NU, który był swego rodzaju zapleczem Szwedzkich
Demokratów, dzisiaj uznał Sd za partię zbyt “liberalną” i zapowiedział, że nie udzieli jej swojego poparcia podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych
w Szwecji.
NU powiązany jest z kolei z Nordisk Motståndsrörelsen, które jest administratorem strony internetowej Nordfront. Znaleźć tam można ostatnio sporo
informacji o Polsce, gdyż szwedzcy i polscy neonaziści od dłuższego czasu znajdują wspólny język. Ale
też nie brakuje tam takich perełek jak artykuł z 14
grudnia 2017 roku zatytułowany: Żydowski bankier
będzie nowym premierem Polski. Co na to Reduta
Dobrego Imienia???
Dodajmy jeszcze do tego obrazka “brunatnego
polskiego Sztokholmu” informację o działalności na
terenie Szwecji oddziału Narodowego Odrodzenia
Polski (NOP), narodowo-radykalnej i nacjonalistycznej partii politycznej. Liderem NOP w Polsce jest
Adam Gmurczyk. Oficjalnym organem prasowym
jest pismo „Szczerbiec”. Jako symbolu NOP używa
„Falangi” – stylizowanego rysunku ręki trzymającej
miecz (nawiązującego do symbolu używanego przez
przedwojennych narodowych-radykałów) oraz dwukolorowego, biało-czerwonego „Płomienia” przypominającego logo takich formacji, jak francuski Front
Narodowy (Front national) czy włoski Trójkolorowy
Płomień (Fiamma Tricolore). Ugrupowanie wypowiada się przeciwko członkostwu Polski w Unii
Europejskiej (argumentując, że prowadzi ono do
utraty przez Polskę niepodległości i suwerenności
gospodarczo-politycznej), a także NATO (jako uzależnieniu militarnemu, jednocześnie będąc zobowiązanym do uczestnictwa w obcych nam konfliktach)
(informacje za Wikipedią).

Informacje o Polsce na stronie Nordfront

NOP prowadzi także kampanię „Zakaz pedałowania” (takie ulotki pojawiły się także swego
czasu w lokalu Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych!). Ponad to opowiada się przeciwko aborcji i eutanazji oraz za przywróceniem kary śmierci (za czyny takie, jak morderstwa, gwałty,
handel narkotykami, udział w przestępczości zorganizowanej czy ”działanie na rzecz likwidacji państwa polskiego”) i wysokich wyroków za korupcje.
Ugrupowanie głosi poglądy antysyjonistyczne (lub,
jak twierdzą jej przeciwnicy, antysemickie).
Przedstawicielem NOP-u na Skandynawię był
Jerzy Kleban. To postać znana w środowisku

emigracyjnym jeszcze z dawnych czasów, był m.in.
redaktorem “Wiadomości Polskich” wydawanych
przez Radę Uchodźstwa Polskiego w Szwecji.
Oddział Skandynawski NOP miał swoją siedzibę w
Lund, gdzie mieszkał Kleban, który parę lat temu
wrócił do Polski. W Lund najpierw związany był z
Szwedzkimi Demokratami, później ze Skånepartiet.
Po powrcoie do Polski, do Lubilna, próbował swoich
sił w m.in. w Prawie i Sprawiedliwości. (O Klebanie
napiszemy w osobnym artykule)
To wzajemne przenikanie się polskich nacjonalistycznych środowisk w Szwecji wynika prawdopodobnie z faktu, że dotyczy dość ograniczonej
grupy ludzi. Stąd te same nazwiska pojawiają się i
w Semper Fidelis, i Młodzieży Wszechpolskiej, i w
Szturmowcach. Nie wiadomo dokładnie, ilu ich jest.
Ale są wystarczająco głośni, by stworzyć wrażenie
swojej siły. Wiadomo jednak, że wiele z tych osób
posługuje się np na Facebooku kilkoma profilami,
co stwarza wrażenie, że jest ich więcej, niż jest ich
naprawdę.
Najbardziej niepokojące jest jednak to, że atmosfera polityczna w Polsce i “zapotrzebowanie” na “gorliwych patriotów” usprawiedliwiają ich działania i
poglądy. Od ich działalności nie odcięła się żadna
polska organizacja w Szwecji (nie licząc nieformalnych grup Komitetu Obrony Demokracji). To
kiedyś, w przyszłości, odbije się wszystkim czkawką.
(NGP)

HOMO POLACUS
C

zytając papierowe i elektroniczne newsy, łatwo
zauważyć coraz więcej
materiałów szeroko i dosadnie wypowiadających się na temat Polski.
Można się złapać za głowę czytając, jakiego języka używają zagraniczni politycy i dziennikarze,
opisując wydarzenia zachodzące w
Polsce – niesłychane, horrendalne, paranoiczne, kraj specjalnej
troski, Polska pierwszym chorym
Europy... A na koniec pada pytanie: Co się dzieje z Polską?
A dzieje się pokrótce tak, iż PiS
podzielił świat na homo sapiens,
do którego trudno mieć zaufanie,
oraz homo polacus – dobry, uczynny, nieomylny, prawy, walczący
w obronie narodów uciśnionych
(ostatnio szczególnie Żydów), oraz
wolności waszej i naszej.
Homo polacus ma stanowcze i
sprecyzowane poglądy. Oczekuje
od Ukraińców, by uderzyli się w
piersi za popełnione winy, natomiast we własne bić się nie zamierza. Bo po pierwsze niema
powodów, a po drugie gdyby nawet były, to przyznawanie się do
własnych przewinień jest niepatriotyczne. Homo polacus pędzi
szlachetne życie i modli się do
Przenajświętszej Panienki, Jezusa, Jana Pawła Drugiego, ojca

Rydzyka, a zanim zaśnie odkurza
portret prezesa.
Strategia prezesa Jarosława Kaczyńskiego prosta jest jak.. (doskonale wiecie co mam na myśli)
i poucza: w razie kłopotów jeszcze
silniejszy atak. Kaczyński pisze:
Wiemy, że jesteśmy w pozycji słabszej, bo nasi przeciwnicy są bardzo
mocni. Ci, którzy nas atakują fałszują historię w sposób niebywale
drastyczny. Nam odmówiono prawa do obrony własnej godności.
Niestety, prawda nie obroni się sama, i mija się z prawdą w każdym
z tych czterech zdań.
Przypominają się słowa Ludwika Wittgensteina: Granice mojego
języka wyznaczają granice mojego
świata. PiS wali obuchem, a do
czego taka postawa prowadzi, mamy wiele przykładów zaczerpniętych z losów dyktatur.

W PRL-u lansowano bohaterów ze spiżu Armii Ludowej i
Batalionów Chłopskich. Dziś pisowskimi bohaterami ze spiżu są
żołnierze wyklęci, przedstawiani
w charakterze rycerzy bez skazy i
zmazy, a takie postacie występujące jedynie w bajkach dla dzieci.
Bez przerwy powtarzane słowo-kod suwerenność, to kolejny
humbug. Suwerenność, nie tylko
we współczesnym świecie – ale w
ogóle – jest fikcją. Liczy się tylko
wspólnota. W pojedynkę nie przetrwamy, żaden naród nie przetrwa.
Polityka rządu PiS prowadzi do
tego, iż nadejdzie chwila, że będziemy rzeczywiście samotni i
otoczeni niechęcią. Jest to skrajna
nieodpowiedzialność, która dyskredytuje rządzącą partię.
isowskie media zaklinają
rzeczywistość. A jest źle
i niestety będzie gorzej.
Przypomina się dowcip rodem
z PRL-u, jakże dziś aktualny:
Stewardesa wychodzi z kabiny pilotów i pyta: Czy może jest wśród
pasażerów lekarz? Ktoś podnosi
rękę i znikają oboje w kabinie pilotów. Mija dłuższa chwila, znowu
pojawia się stewardesa, i pyta: Czy
może jest wśród państwa pilot?
Andrzej Szmilichowski

P

KONKURS POETYCKI
Miło nam jest zaprosić Państwa do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu literackiego pn. Małopolska
Nagroda Poetycka „Źródło”, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Małopolskiego.
Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz
debiutantów. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy. Organizatorami są, podobnie jak w poprzednim roku, Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa
Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
Prace konkursowe oceni Jury Konkursu Poetyckiego w składzie: Józef Baran, prof. ndzw. UP dr hab. Marek
Karwala, Beata Paluch oraz Adam Ziemianin. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych. Dodatkowo zostanie przyznanych 10 wyróżnień
honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.
Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udzielają koordynatorzy Konkursu:
a) ze strony Centrum Sztuki Mościce: Anna Sadowska – tel. 14 633 46 11, mail: a.sadowska@csm.tarnow.pl
b) ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie – Piotr Kania, tel. 14 68 46 013, mail: gok@borzecin.pl
Dział Promocji Centrum Sztuki Mościce www.csm.tarnow.pl
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Tylko panocku,
nie rób bałaganu...
O Norbercie Żabie
inaczej.
NGP rozmawia z
Krzysztofem
Romatowskim
Kim był Norbert Żaba?
Krzysztof Romatowski: – Był przedwojennym dyplomatą, który w czasie wojny znalazł się w Szwecji.
Pochodził z rodziny kurlandzkiej – często żartował,
że jego przodek uciekł od Iwana Groźnego, więc
jemu przysługiwał tytuł książęcy. Był liberałem, ale
związanym nieco z lewym skrzydłem piłsudczyków,
bo kiedyś z Jerzym Giedroyciem najpierw pracował
w “Myśli Mocarstwowej”, a później w “Polityce”...
... również był dziennikarzem, przedstawicielem
paryskiej “Kultury” w Szwecji, postacią bardzo
znaną w tutejszym środowisku emigracji niepodległościowej. Jak poznałeś Norberta?
— Norberta Żabę poznałem w 1977 roku, bo do
Szwecji przyjechałem rok wcześniej. Byłem w
tamtym czasie na studiach doktoranckich w Polskiej
Akademii Nauk. Któryś z moich kolegów, chyba na
katedrze historiozofii profesora Litwina, dowiedział
się, że jadę do Szwecji, więc dał mi adres do Norberta Żaby. I z takim listem polecającym spotkałem
Norberta.
Ja przypominam sobie moją pierwszą wizytę u
Norberta w domu, chyba przed Bożym Narodzeniem. Jak otwierał drzwi, to w ręku trzymał za
ogon ociekającą wodą rybę, którą przygotowywał
na kolację...
— Takich anegdot o Żabie są setki. Bo Norbert poza
tym, że był dyplomatą, świetnym dziennikarzem i
jednym z twórców biura Nyman & Schultz, czyli
masowej turystyki szwedzkiej – to on “otworzył” dla
Szwedów Maderę i Rhodos – był także kolorową po-

Na Maderze. W koszu, pierwszy po lewej, Norbert Żaba. Po prawej: Krzysztof Romatowski.

stacią, wokół której narodziło się mnóstwo anegdot.
Nieraz wychodził z domu w dwóch różnych butach.
A takim znakiem szczególnym były “długospisy”,
czyli długopisy, które trzymał w kieszonce marynarki, najczęściej zgniecione, więc marynarka była
wiecznie zaplamiona...

kach” dla “Kultury”. Norbert mi ciągle mówił:
“Tylko panoczku, nie rób mi bałaganu”. No comments... Zaprzyjaźniliśmy się, więc traktował mnie
jak rodzinę. Tam zawsze było ciekawie. Przychodzili
ciekawi ludzie, tam pielgrzymowała cała śmietanka
polskiego Sztokholmu.

Przypominam sobie, że te marynarki były w taką
angielską kratkę...
— ...Tak. Najzabawniejsze jest to, że on te wszystkie
zaplamione tuszem marynarki wkładał do walizki jak
jechaliśmy na Rodos, to tam miał zaprzyjaźnionego
Greka, który prał te marynarki. Norbert miał taką
duszę hippisa.

Ludzie przychodzili tam też po książki.
— Tak, tam było rozdawnictwo książek emigracyjnych. Ale to był także punkt zborny dla tutejszej
Polonii. Jak ktoś przyszedł, to Norbert coś upichcił,
bo doskonale gotował, częstował czerwonym winem.
Mówił: Panoczku, Grecy zawsze piją czerwone wino
do posiłku. Bywali tam także ludzie przyjeżdżający z
Polski – naukowcy, studenci, dziennikarze. Domyślam się, że bywali także towarzysze z Bezpieczeństwa.

A jak to Twoje pierwsze spotkanie z Nim
wyglądało?
— Mając ten list polecający umówiłem się z nim na
spotkanie. Dużo o Nim słyszałem, wiedziałem, że
jest związany z “Kulturą” paryską, że jest przedwojennym dyplomatą. Więc sobie wyobraziłem dystyngowanego pana w dystyngowanym mieszkaniu.
Norbert mieszkał na Östermalmie. Jak tam wszedłem
to okazało się, że to malutka jednoizbowa klitka,
misz-masz totalny, wszędzie kupa gazet, kuchnia
zawalona rzeczami... Mieszkanie hippisa. Byłem
więc lekko zaszokowany. Obraz, który zobaczyłem,
nie zgadzał się z tym, co sobie wyobraziłem.
Mieszkanie było maleńkie, a czasami mieściło się
tam na spotkaniach po 30 osób... To nawet nie
był pokój, a pokoik. Norbert spał na rozkładanej
kanapie, a w kanapie były książki.
— I książki i gazety. Wyciągał je i później pisał do
Kultury tę swoją “Kronikę szwedzką”. Norbert był
człowiekiem ciepłym, bezpośrednim, serdecznym,
więc od razu nawiązaliśmy świetny kontakt. Więc już
po pół godzinie przeszliśmy na “ty”.

Krzysztof Romatowski
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Miałeś później bardzo bliski kontakt
z Norbertem...
— Może nie codziennie, ale byłem u niego parę razy
w tygodniu. Pomagałem mu w tych jego “prasów-

Wspominasz, że był człowiekiem serdecznym,
ale też był człowiekiem zdecydowanym,
o zdecydowanych poglądach.
— Oczywiście. Potrafił ostro ochrzanić kogoś, gdy z
czymś nieodpowiednim wyskoczył. To nie był miękki brat-łata. Potrafił bardzo ostro zareagować. Był
bezkompromisowy politycznie, nawet bywał lekko
uszczypliwy wobec Giedroycia. Potrafił powiedzieć:
“Jerzy to z tą swoją lewicowością przesadza”. Był
bezkompromisowy a’la Herling-Grudziński, którego
nota bene poznałem właśnie u Norberta.
Ale Giedroyć był dla niego jak guru...
— Bez wątpienia. To był jego idol, jego bóg. To co
uszczypliwie mówił, miało charakter prywatny, w
sensie: co tam temu Jerzemu do głowy znowu strzeliło? Giedroyć imponował Norbertowi, i swoje życie
związał właśnie z “Kulturą”.
Był także postacią bardzo opiniotwórczą
w polskim środowisku w Szwecji.
— Dzisiaj mamy cały wachlarz poglądów, różnych
opcji. Wtedy była albo opcja, nazwijmy ją – niepodległościowa, i Norbert był opoką tego wszystkiego;
albo opcja proreżimowa, jak ją nazywał. Mówię to

Jak Żaba trafił do Szwecji?
— Był przed wojną korespondentem PAT, czyli
Polskiej Agencji Telegraficznej. Nie wiem, czy jest
to prawda, ale podobno tuż przed wojną, gdy był
korespondentem w Berlinie, przeprowadził wywiad
z Hitlerem. Ale nie ukazał się on w prasie polskiej.
Nie ręczę, że jest to informacja prawdziwa. Później
trafił do Danii, był attache prasowym w ambasadzie
polskiej w Kopenhadze, a jak Niemcy zajęli Danię,
to przedostał się przez Öresund do Szwecji.
Z tego co opowiadał, uciekli w jednej łodzi razem
z Jarosławem i Anielą Pieniężnymi...
— Jarosław też pracował w poselstwie. Bardzo się
przyjaźnili. Ja również przyjaźniłem się z nimi.
Wspaniali ludzie. Jedni z najsympatyczniejszych,
jakich spotkałem. Aniela była wspaniałą kobietą.
Norbert był natomiast bardzo złośliwy wobec Wiesława Patka, który też był przedwojennym dyplomatą, pracował w poselstwie w Sztokholmie i później
bardzo znaną tutaj postacią. Ale był przyjacielsko
złośliwy. Często na spotkaniach mówił kąśliwie:
Ciekawe, co dzisiaj minister powie?
Wyjaśnijmy, że Patek miał tytuł ministra, był
później przedstawicielem rządu londyńskiego
na Szwecję. Przypominam sobie anegdotę, jak
Norbert gonił z pistoletem Patka po ambasadzie,
bo Patek miał opinię służbistą i nie chciał szybko
załatwić jakiejś sprawy.
— Mówi się, że w każdej plotce i anegdocie jest
jakieś “zdrowe jądro prawdy”. W Sztokholmie
Norbert pracował nadal jako attache prasowy, a także
pracował dla polskiego wywiadu. Podobnie zresztą
jak Jarosław Pieniężny. Norbert miał świetne kontakty ze szwedzką socjaldemokracją, znał bardzo dobrze
Bruno Kreisky’ego. Darzył olbrzymim szacunkiem
Gustafa Mannerheima, w ogóle miał taki atawistyczny stosunek do krajów bałtyckich, a Finlandię
uwielbiał. Bardzo często tam jeździł.
Gdy zostało po wojnie cofnięte uznanie dla rządu
londyńskiego, pozostał w Szwecji.
— Pracował między innymi jako korespondent Reutersa, przez pewien czas dostawał nadal jakąś pensję
od rządu londyńskiego. Norbert znał perfekcyjnie
kilka języków, miał wiele kontaktów, między innymi
wśród arystokracji szwedzkiej. I tak trafił do branży
turystycznej. To był koniec lat 50-tych. Jak wspomniałem, maczał palce w legendarnym szwedzkim
biurze podróży Nyman & Schultz. Przyjaźnił się z
Magnusem Edgrenem z AtlasResor. Właśnie Norbert
jako pierwszy “odkrył” dla Szwedów Maderę.
Dlaczego tam? Bo był zaprzyjaźniony z Jolantą
Lubomirską, która tam mieszkała i do której należało
“pół” Madery. Tu taka anegdota: jak tam przyjechał
pierwszy raz, w takim płóciennym garniturze, i nie
chcieli go wpuścić do tego słynnego hotelu Savoy, to
odpowiedział, że on jest przedstawicielem największego biura turystycznego w Szwecji i dodał: –
Będziecie jeszcze nas prosili, by do was przyjeżdżać.
On był pierwszą osobą ze Szwecji, która rozwinęła
masową turystykę na Maderę ze Szwecji. Potem
zaczął “odkrywać” dla Szwedów Grecję. Jeździł na
Rhodos jako przewodnik.
I wciągnął później również ciebie
w tę działalność?
— Tak, jeździłem jako reprezentant biura podróży,
najpierw na Maderę, później na Rhodos i Kos. Dzięki
temu poznałem masę ciekawych ludzi. To był bardzo
fascynujący okres w moim życiu. Dużo jeździłem,
często z Norbertem, a on miał wszędzie świetne
kontakty. Między innymi we Wiedniu, bo studiował
tam przed wojną w Akademii Handlowej. Stąd też
jego świetna znajomość niemieckiego. Jednocześnie
Norbert prosił mnie bym pisał recenzje książek, które
przychodziły do niego z Kultury i innych wydawnictw, które później pakowaliśmy i wysyłaliśmy do
dwóch uniwersytetów w Polsce.
Jaki był Żaba jako towarzysz podróży?
— Cudownie uroczy i cudownie ciężki. Wiecznie się
spóźniający, wiecznie mylący autobusy, samochody,
pociągi... To niemal poezja... Jakby to zaśpiewali Beatlesi: Magical mystery tour. Był hojny, lubił dobrze
zjeść, uwielbiał Grecję, chodził na tańce i mówił:
Tam panocku tańczą marynarze... Ale marynarzy nie

Norbert Żaba. Lata 40-te

dzisiaj bez oskarżenia i próby skrzywdzenia kogoś.
To była taka opcja oportunistyczna. Były więc pewne
granice, których przekraczanie Norbert nie akceptował. I tą granicą było dążenie do niepodległej Polski.
I totalny antykomunizm.

było. Był przeuroczy. I wyboraź
sobie: skoro tutaj
nie radził sobie z
marynarkami, to co
dopiero w Grecji???!!! A przebieranie się Norberta
na plaży.... Tego się
nie da opisać! Te
nasze podróże były
niemal podróżami
naukowymi, Norbert świetnie znał
historię, więc to
chłonąłem. Przyjaźń
z Norbertem była
dla mnie bardzo
ważna. Był jedną z
niewielu osób, które
mnie ukształtowały.
Dodatkowo, u niego nie było bariery między człowiekiem starszym a młodszym.
To było dla niego bardzo charakterystyczne.
Ale większość tej starszej emigracji, którą wtedy
spotkałem, była mu podobna. I państwo Pieniężni,
i Przyjałkowscy....
— I wspaniała pani Kazimiera Lenkszewicz i inni.
Ale ja przyjechałem z Polski, gdzie te bariery były
nie do przeskoczenia. Zwłaszcza ten szacunek do
starszych. Nie mam nic przeciwko temu, ale uważam, że też należy mieć szacunek do młodszych.
Spotykaliśmy w Sztokholmie, w tym czasie, tych
samych ludzi. Mnie imponowali swoją postawą,
patriotyzmem i, właśnie, wiedzą.
— Historię znał Norbert świetnie. Byliśmy kiedyś w
Izraelu, więc cała podróż była jedną wielką opowieścią historyczną. Wiedział o tej części świata dużo,
przed wojną był służbowo w Bejrucie – tam nabawił
się strasznego zapalenia płuc, mało nie umarł i później unikał hoteli z klimatyzacją. Dla mnie, młodego
wówczas człowieka, był kapitalnym źródłem wiedzy.
I dodatkowo miał olbrzymi dystans do siebie.
Zbierał zresztą figurki żab...
— Oczywiście. Podkreślał, że ma stare bojarskie
nazwisko “Żaba”. Tych żab miał setki. Potrafił śmiać
się z samego siebie. Miał genialne poczucie humoru.
Mówił do mnie: Panocku, jaki ty jesteś zalkoholizowany. Wiecznie pijesz. Nie było to prawdą, zwłaszcza, że on zawsze uważał, że posiłek bez wina, to nie
posiłek. Więc kiedyś mu się odgryzłem i powiedziałem, że on już w południe pije wino. Wtedy odpowiadał: W Grecji tak się robi. To był jego koronny
argument.
Jaki był w takich codziennych sprawach
życiowych?
— Był totalnie “nietechniczny”, miał problem ze
wszystkim. Nie było jeszcze wtedy komputerów, i
całe szczęście, bo to by była dla niego tragedia. Nie
miał prawa jazdy. Totalnie niepraktyczny. Wyjazdy
z nim to osobna historia. Szukanie połączeń to była
gehenna. Ale to wszystko dodawało mu uroku.
Spośród tych najbardziej zasłużonych i znanych
postaci emigracji, doczekał wolnej Polski...
Jak to przyjął?
— Doczekał podobnie jak Giedroyć, Czapski,
Herling-Grudziński, Hertz – by tylko wymienić to
środowisko “Kultury” paryskiej. Jak dostał w 1991
roku Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta
od prezydenta Lecha Wałęsy, to pierwszy raz widziałem go tak wzruszonego. Popłakał się.
Ja byłem świadkiem jak pierwszy raz po 46 latach
przekroczył próg Ambasady RP w Sztokholmie,
gdzie w czasie wojny pracował. Też to przeżywał.
To była niezwykła chwila. Był to też rok 1991 i
pierwsza wizyta premiera Wolnej Polski w Szwecji, a premierem był wtedy Krzysztof Bielecki.
— To było dla Norberta i dla innych osób z jego pokolenia, tej przedwojennej elity, spełnienie marzeń.
I utwierdzenie ich w przekonaniu, że mieli rację,
że historia przyznała im rację. I że ich wysiłek nie
poszedł na marne. A przecież wiemy, że wielu z tego
pokolenia żyło na emigracji w skromnych warunkach. By wspomnieć tylko o Lechoniu. Jaki tragizm
przebija z jego Dzienników!

szych tutaj postaci, ale też jako przedstawiciel
Kultury, stał nieco z boku i był obserwatorem.
— Zbytnio się nie angażował, starał się by nie wciągano go w te emigracyjne swary. Bo każda emigracja się kłóci. I to nie jest żadna polska specjalność.
Przecież wiemy, że zwłaszcza wśród tej emigracji z
krajów komunistycznych, było pełno prowokatorów
i agentów. Ale oczywiście wiele “frakcji” emigracyjnych starało się go przyciągnąć i użyć jako karty
atutowej w różnych rozgrywkach, bo Norbert cieszył
się autorytetem. On doskonale zdawał sobie z tego
sprawę. To był stary dyplomata, stary wywiadowca. Więc nawet jak się angażował, to starał się być
gdzieś w tle.
Dzisiaj na emigracji ciężko znaleźć takie osoby.
Z jednej strony wielki oryginał, z drugiej osoba
o dużym autorytecie.
— Z pewnością oryginał. Norbert mówił mi: Panocku, jak umrę, to masz chodzić na mój grób z butelką
madery. Uwielbiał bowiem maderę. Dzięki niemu
poznałem zresztą rodzinę Blandy, która kontroluje
produkcję tego wina w Funchal. Bo te wyższe sfery
na Maderze są opanowane przez Szkotów. Po wojnach napoleońskich wyspę zajęli Brytyjczycy. Więc
chodzę teraz na cmentarz na Solnej na grób Norberta
z buteką madery. Jeszcze jedna anegdota: słynne
były w Sztokholmie coroczne przyrządzanie nalewek
przez Norberta. Najpierw jeździliśmy i zbieraliśmy
owoce, później dodawało się rodzynki i zalewało
się wódką. Norbert mówił, że dostał ten przepis od
pułkownika Szymaniaka...
Też oficera przedwojennej Dwójki, który był na
placówce w Sztokholmie w czasie wojny.
— Tak. Szymaniak uważał, że nie można zalewać
nalewki spirytusem, bo “spirytus zważa owoc”. Tu
dygresja: to pokolenie Żaby, Pieniężnych, Patka,
Szymaniaka, mówiło innym językiem. Pięknym
językiem polskim, gdzie zwroty kresowe były bardzo
wtopione w wypowiedzi. Wracając do nalewek. W
tym procesie przygotowywania ich, była zaangażowana tylko zaufana gwardia. Jak domyślasz się,
kończyło się zawsze na pijaństwie. Po paru dniach
trzeba było zlewać te nalewki, bo ten sok był słaby,
więc trzeba było go mieszać ze spirytusem. Przez
cały dzień nie potrafiliśmy ustalić, czy ta nalewka
jest mocna, czy wciąż słaba. I wciąż dolewaliśmy
ten spirytus... Cały proces trwał wiele tygodni. Ale
nalewki zawsze były gotowe na święta Bożego
Narodzenia.
Ta powojenna emigracja była zupełnie inna...
— To był niewątpliwie produkt pewnego pokolenia.
A każde pokolenie jest inne, stoi przed innymi zadaniami. Dzisiaj są nowe czasy, nowe środki przekazu,
nowa wrażliwość... Dlatego uważam, że miałem
szczęście, że ludzi tamtego pokolenia poznałem i że
wpłynęli na moje myślenie. Mam do nich olbrzymi
sentyment. Moja przyjaźń z Norbertem trwała niemal
20 lat, zmarł w Sztokholmie w lipcu 1994 roku
doczekawszy wolnej Polski.
Ty w Szwecji znalazłeś się w 1976 roku...
— Pochodzę z Warszawy, gdzie ukończyłem studia
prawnicze, studiowałem też na SGPiSie. Pracę magisterską pisałem z filozofii, wylądowałem później na
studiach doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk.
W 1976 roku przyjechałem do Szwecji i zostałem
tu dość przypadkowo, bo raczej wybierałem się do
Australii, gdzie mam rodzinę. Pracowałem jako
prawnik. Studiowałem też w Sztokholmie ekonomię.
Byłem zatrudniony na poczcie, działałem w związkach zawodowych, byłem nawet wiceprzewodniczącym SECO w Sztokholmie. Dzisiaj na emeryturze.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Tadeusz Nowakowski

Jak w rozmowach z tobą Żaba opisywał
emigrację? Bo, oczywiście, był jedną z ważniejNGP 6/2018 (413)
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Z artykułu “Zatrzaśnięci w biedzie” (Polityka,
nr 8/2018) o stereotypowym myśleniu o biedzie Polaków. Również o tym jak niemal połowa Polaków żyje w stanie “permanentnego niedostatku”. To okoliczności, w których trzeba wybierać między kupieniem
owoców a leków, przykręca się ogrzewanie i trwale
eliminuje ze słownika “wakacje”, “kino”, “wyjście
na lody”. Blisko 15,2 mln osób w Polsce tak żyje, co
miesiąc dokonując cudu spięcia budżetu. Rodziny, w
których są osoby z niepełnosprawnymi, renciści, ale
czasem też tzw. pracujący biedni - utrzymują się jakoś
na powierzchni, ale w ciągłym strachu przed podtopieniem. Na dnie jest 1,9 mln najuboższych. Bariery,
które utrudniają wypłynięcie na powierzchnię, na bezpieczne wody, są tak banalne, że niemal niewidzialne.
Weźmy jedną z najpospolitszych: barierę mieszkaniową. Jesteśmy suteryną Europy. Tłoczniej niż w Polsce
mieszka się tylko na Węgrzech, w Rumunii, Serbii,
Macedoni i europejskiej części Turcji. W rozumieniu
Eurostatu, który regularnie bada temat przeludnienia,
oznacza to brak osobnego pomieszczenia dla rodziców i dla każdego z dzieci, o ile jest ono dorosłe. W
polskiej, ekstremalnej praktyce – rodzina z czwórką
dzieci mieszkająca na 36 m kw. Nic więc dziwnego,
że program 500+ to atut wyborczy....
Zapewne artykuł cytowany wyżej czytał minister
nauki Jarosław Gowin, który w wywiadzie prasowym
miał powiedzieć, że jemu z pensji ministerialnej też
ciężko było wyżyć do pierwszego. Biedny Gowin
ma pensję ok. 17.000 PLN... Hmmm... Ktoś napisał:
Polska 2018. Dziwny kraj. Ministrowi nie starcza
do 1-szego, a bezdomni rozdają samochody. A na
Facebooku pojawiła się zapowiedź nowej serii telewizyjnej: Umrzeć z głodu z Gowinem.
Tatuś Muminka zawsze powtarzał: Mówienie
bardzo przeszkadza w myśleniu. Z kolei Lichtenberg,
niemiecki fizyk, już przed 250 laty napisał: Nie kłamstwa, lecz bardzo subtelne fałszywe uwagi wstrzymują pochód prawdy. Jakże aktualne jest to i dzisiaj!
Internetowe radia i YouTubowe blogi pełne są mówiących głów, gdzie wypowiadane słowa są szybsze niż
proces myślowy. Roi się tam od nowych specjalistów
od Szwecji – a raczej specjalistek, bo programy te zapełniają młodociane Polki. W radiu wRealu24 główną komentatorką ze Szwecji jest młodociana Natalia
(nazwiska nie podano), która opowiada o cenzurowaniu treści ws. nachodźców i inwigilacji obywateli (tak
w oryginale jest prezentowany jeden z programów,
gdzie występuje). Z kolei Emilia Łucja Pazur (lat
19) ze Sztokholmu na swoim videoblogu opowiada o
terrorze panującym w Szwecji, gdzie strach chodzić
po ulicach. Bo... Szwecja jest bombą multikulturową.
Kiedyś tak nie było, Szwedzi nie zamykali drzwi na noc.
Teraz mordują, gwałcą, rabują... Kto? No, oczywiście
– uchodźcy. Skąd? Z Kongo, Etiopii, Mongolii, Chin...
Stamtąd przyszło wszystko złe, ta część kryminalna.
Co jest ważne jeszcze? – pyta Emilia. Że w Szwecji
dużo osób umiera, jest mordowane.... Subtelne fałszywe uwagi wstrzymują pochód prawdy – powtórzmy
raz jeszcze. Więc specjalnie dla Emilii dedykujemy tę
informację: w 2016 roku zamordowanych zostało w
Szwecji 106 osób, o 6 mniej niż dziesięć lat wcześniej
– to dane BRÅ. Prawdą jest jednak, że wzrosła ilość
przestępstw z użyciem broni. Każdego roku w wyniku
zabójstw ginie na świecie 450.000 osób, z czego jedna
trzecia w Ameryce Centralnej, Ameryce Południowej
i na Karaibach. Tylko w Wenezueli zamordowano
w 2012 roku 16.072 osoby. Szwecja nie jest wcale
najniebezpieczniejszym krajem nordyckim – więcej
zabójstw notowanych jest w mniejszej Finlandii. W
2017 roku w Polsce zamordowano 519 osób czyli –
proporcjonalnie do ilości mieszkańców – 20% więcej
niż w Szwecji... Kto by się jednak zagłębiał w szczegóły, skoro efektowniej jest żonglować prawdą. Na
szczęście Emilia więcej czasu na swoim videoblogu
poświęca sprawom mody i pierwszych randek, niż polityce. I tak niech lepiej zostanie.
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Smultronställe to dobry szwedzki wynalazek. Lubimy miejsca „tam, gdzie rosną poziomki”.
Intymne, poniekąd przywłaszczone. Moje smultronställen to miasta, które lubię odwiedzać,
niewielkie ale misterne, same w sobie będące dziełem sztuki. Przywłaszczyłem je sobie.
Moje miasta poziomkowe.

LUKKA albo
podglądactwo
okrężne
Lukkę najszybciej się osiągnie lądując
w pobliskiej Pizie. Będąc tam, nie sposób
nie udać się na słynny Piazza dei Miracoli,
czyli Plac Cudów. Nazwa uzasadniona. Na
nim Duomo czyli katedra, Battistero, czyli
okrągły budynek baptysterium i Torre
Pendente, znana bardziej jako Krzywa
Wieża. Kompozycja placu i forma budowli
to dzieło geniuszu, który wyczarował
harmonię najbliższą tej, ku której się
zwraca – harmonii niebiańskiej.
Wrażenie estetycznej rozkoszy mogło by pozostać niczym nie zakłócone, gdyby nie zgrzyt w owej
kompozycji. Od czasu kiedy wieży pozwolono się
przekrzywiać, stała się dysonansem w misternej kompozycji placu. Jako krzywa wieża intryguje jednak
cały świat. I nabija kasę miastu. Gdyby nie ona, Placu
Cudów nie odwiedzałyby tabuny turystów, nasyconych pięknem włoskich budowli w innych miastach.
Gdyby stała prosto, mógłbym spokojnie się po placu
przechadzac, cieszyć się przykładem doskonałości w
świecie na wskroś niedoskonałym. Nie musiałbym
przeciskać się przez głośne grupy wycieczkowiczów
zafascynowanych krzywością wieży. W kulturalnych
warunkach mógłbym strzelić kolejne sto fotek w raz
po raz zmieniających się warunkach świetlnych.
Pora udać się do oddalonej o 20 kilometrów
Lukki, przez wielu uważanej za najpiękniesze miasto
Toskanii. I to przy morderczej konkurencji ze strony
innych piękności: Florencji, Sieny, San Giminiano,
Cortony…
Wkraczasz do miasta przez warowną bramę,
wchodzisz do pobliskiego hotelu, zajmujesz pokój
z widokiem na plac, wyglądasz przez okno i już
wiesz, że tak uroczego placu jeszcze nie widziałeś.
Piazza Napoleone, to największy z placów Lukki.
Obsadzony platanami, otoczony fasadami monumentalnych pałaców.
Wychodzisz z hotelu, idziesz wąskimi uliczkami na chybił trafił, natrafiasz na kościół. Jeszcze
tak pięknej fasady nie widziałeś. To katedra San
Martino z charakterystycznymi trzema „balkonami”

– loggiami, z rzędem smukłych kolumienek i misternymi zdobieniami.
Krążysz uliczkami i dziwisz sie, że nie ma tłoku,
który męczy w innych miastach Toskanii. Jedynie
główną ulicą handlową Via Filungo trudno przejść
bez potrącenia przechodniów. Stajesz przed kościołem San Michele in Foro. A myślałeś, że najlepsze już
widziałeś. Jego romańska fasada uchodzi za jedną z
najpiękniejszych w całej Italii. Zdobią ją cztery arkadowe loggie. Fasada kojarzy sie z renesansową attyką,
wyniesiona jest bowiem o kilkanaście metrów nad poziom dachu kościoła.
Stare miasto to nietknięty zębem czasu gąszcz domów, wież, kościołów średniowiecznych, jak i pałaców z okresu Odrodzenia. Domy są pomarańczowo
– czerwone i żółte. Uliczki brukowane, kręte, nie straszą zgiełkiem zmotoryzowanych. Ruch uliczny jest
zminimalizowany ze względu na obecność rzymskich
szańców.
Błądzisz uliczkami miasta będącego w świetnym
stanie i wszystko cieszy Twoje oko. Gubisz się w
pasażach, podcieniach, wychodzisz gdzie indziej, niż
myślałeś. Tak bywa w starej zabudowie miasta. Nie
wiesz gdzie jesteś, celowo nie otwierasz mapy, nie
używasz GPSu. Cieszy Cię niewiadoma, co też będzie za następnym rogiem. Przechodzisz przez bramę,
sądzisz że jesteś na dziedzińcu, a to plac. I to inny
od wszystkich, które dotąd widziałeś. Owalny plac:
Piazza dell’Anfiteatro. Powstał w miejscu dawnego
amfiteatru rzymskiego. Otoczony jest zwartą zabudową domów, tak że wyjść można z niego tylko łukowymi prześwitami między kamienicami.
Siadasz w ogródku kawiarnianym, bawi cię odmienność placu, jego kameralność. A to za sprawą
kolistego obramowania pastelowymi domami. Na
niektórych fasadach, można odczytać ślad dawnych
łuków rzymskich wypełnionych ścianami z kamienia
i cegły.
Nie ma drugiego miasta gdzie, będąc szlifibrukiem,
można uprawiać swój „flaneryzm” również na koronie miasta. Lukka jest drugim obok Ferrary miastem
Włoch, w którym zachowały się jeszcze w całości
mury miejskie. Nadaje jej to specjalny charakter i
sprawia, że życie skupia się w historycznym centrum.
Renesansowe masywne mury fortyfikcji opasając
miasto, pełnią dziś funkcję pieszej promenady i trasy
rowerowej. Wędrując po czerwono ceglastych murach
ma się całe miasto jak na dłoni. Trasa liczy pond 4 kilometry. Krążysz i podglądasz życie na dziedzińcach,
w ogrodach, na tarasach. Wspinasz się jeszcze wyżej,
na wieżę zwaną Torre Guinigi. Widzisz stamtąd czerwone dachówki, wąwozy uliczek, dostrzegasz rozłożone za miastem winnice, bujną roślinność, nieco
dalej wzgórza. W tle masyw Monte Serra. Toskania,
jak z obrazka.
Lukka, dla szlifibruka, to wyrafinowana w swym
wyborze galeria sztuki na wolnym powietrzu.
Zygmunt Barczyk

TRZEBA BYĆ
CZŁOWIEKIEM
Reporterzy z racji zawodu bywają
w wielu domach. Są takie,
w których po przekroczeniu
progu czuje się jasność, czuje się
światło i nie ma to absolutnie nic
wspólnego z liczbą włączonych
żarówek, bo światłem każdego
domu są gospodarze i aura jaką
wokół siebie roztaczają. Są
i takie cztery ściany, w których
bez względu na liczbę żyrandoli,
zawsze panuje półmrok.
Dom Haliny Grabowskiej jest miejscem niezwykle słonecznym, co może potwierdzić każdy, kto tam
gościł. Na progu szczekaniem wita nas Figa, pięcioletnia jamniczka przyjazna całemu światu i tak radosna, że kiedy kręci ogonem dziarskie piruety, boimy
się, że z tej radości ogon jej odpadnie. Po przejściu
progu potykamy się o stojące w korytarzu torby z
marchewką, ziemniakami i liśćmi kalarepy.
– Oj, przepraszam nie zdążyłam ich przestawić –
tłumaczy się gospodyni. – To catering dla sarenek,
zresztą zaraz wszystko opowiem.
„Catering dla sarenek” w Koszalinie? – zastanawiam się… Miałyśmy pogadać o psach, ale za chwilę
wszystkie moje wątpliwości zostaną rozwiane.
Pani Halina, od jedenastu lat szyje posłania do
schronisk dla zwierząt w Koszalinie i Białogardzie.
Robi to charytatywnie. Z dobroci serca, z miłości do
zwierząt i z potrzeby bycia człowiekiem użytecznym,
bo wyznaje filozofię, że tylko to, co możemy dać z
siebie innym, jest miarą naszego człowieczeństwa.
– Już nie pamiętam jak to się zaczęło, ale na pewno
jakieś dziesięć lat temu. Pojechałam z córką i kimś z
jej znajomych do schroniska po pieska. Pracujące tam
panie zapytały, czy ktoś nie uszyłby posłań dla psów,
bo dostały z hurtowni czyściwo, takie bawełniane
szmatki, którymi wypychały budy, ale nie było nikogo, kto mógłby uszyć posłania. To był ten pierwszy
impuls. Potem pojechałam ponownie do schroniska,
po „Dudka” takiego jamnikopodobnego pieska, którego adoptowałam po ogłoszeniu z gazety. I wtedy moja
stara maszyna do szycia ruszyła pełną parą, zaczęłam
systematycznie szyć posłania dla psów. I tak co roku,
od wczesnej jesieni do grudnia.
Przez lata pani Halina uszyła około tysiąca posłań
dla schroniskowych sierot.
Materiały przynoszą jej przyjaciele, sąsiedzi i córka. Wszyscy, którzy wiedzą o jej aktywności dostarczają stare kołdry, szlafroki, płaszcze, zasłony, swetry, ręczniki, dywany. Od lat posiadacze hurtowni tapicerskiej. Od nich dostaje stare pokrycia tapicerskie,
poduszki, próbniki, gąbki. Córka odwiedza szmateksy
w dni kiedy są wyprzedaże za grosze i można kupić
stare, grube jesionki po 3 złote. Dzięki temu kolejne psiny zostaną uszczęśliwione miękkimi, ciepłymi
posłaniami.
Pracy przy tym jest sporo, a ręce pani Haliny nie
są już takie sprawne jak kiedyś. Dokucza artretyzm,
przykurcz ścięgien, ale oprócz świadomości, że pomaga zwierzęta, wie również, że jedynym lekarstwem
na dolegliwości jest aktywność ruchowa.
– Łączę przyjemne z pożytecznym. Pomagając
sobie, pomagam innym, poza tym wolę to od oglądania seriali w telewizji – śmieje się pani Halina. –
Rzeczywiście jest przy tym trochę pracy. Materiały
tapicerskie muszę oczyścić z nitów, kawałków tektury, którymi są spinane. Z odzieży powypruwać zamki,
poodcinać guziki, bo psiaki mogły je połknąć. Potem
wycinam, zszywam i wypycham tym co mam, byle

nie pierzem, bo zjedzenie pierza przez psa może powodować choroby, a nawet może być dla niego zabójcze. Na końcu posłania pikuję, a potem pakujemy
je z córką do samochodu i zawozimy do schroniska.
Zawsze kupujemy kilka worków karmy i nią też obdarowujemy zwierzaki.
Maszyna do szycia towarzyszy pani Halinie od
dzieciństwa. Pamięta, że pierwszą sukienkę uszyła sobie mając dwanaście lat. Babcia wtedy na nią nakrzyczała, bo złamała kilka igieł, a w czasie wojny trudno
było je dostać, ale sukienka wyszła pięknie.
– Żeby utrzymać się w czasie wojny moja babcia
szyła dla Ukrainek, przerabiała stare rzeczy i my z
siostrą musiałyśmy pomagać, fastrygować, pruć, wyciągać nici. Moja mama haftowała, wyszywała, robiła
na szydełku dla Niemek, dla Ukrainek. Bo w Stryju,
miejscowości na pograniczu, w której mieszkałyśmy,
był tygiel kulturowy. Mieszkali tam Polacy, Żydzi,
Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy. I wszyscy żyli w zgodzie – wspomina.
Przed wojną, ich służąca chodziła w soboty rozpalać piece u Żydów, którzy mieli szabat i nie wolno im
było nic robić, a kiedy były święta ukraińskie to i u
nich w domu była wtedy lepsza kolacja i wszyscy zachowywali się odświętniej, z szacunku do sąsiadów.
Dorastanie w takim tyglu kulturowym jest kapitałem
na całe życie i nauką tolerancji.
– Pamiętam, kiedy musieliśmy uciekać, bo przechodził front, do domu przyjęła nas Ukrainka, a nie
Polacy. Do mojej mamy przyszedł Żyd i zapytał: „Czy
pani coś nie pomóc, bo została pani z dwójką dzieci?”

— Moja mama nigdy nie
miała depresji, bo nie ma
na nią czasu, jest
niezwykle czynna. Całe
życie bezinteresownie
obdarowuje tym czym
może i ludzi i zwierzęta.

Dlatego ja szanuję wszystkich ludzi. Wszystkich ras
i wyznań. To nie jest ważne, czy Rom czy Żyd, czy
Arab. Ważne, żeby być człowiekiem – mówi pani
Halina, a jej córka dodaje:
– Moja mama nigdy nie miała depresji, bo nie ma
na nią czasu, jest niezwykle czynna. Całe życie bezinteresownie obdarowuje tym czym może i ludzi i
zwierzęta.
Na pomocy schroniskowym biedakom pomoc pani
Haliny się nie kończy. Jej dom, leżący tuż przy lesie,
jest otoczony dużym ogrodem. Na wielu drzewach
wiszą słoninki dla sikorek, karmniki. Stare pojemniki
po śmietanie pani Halina napełnia smalcem i ziarnem.
Potem robi w pojemnikach dziurkę, przewleka drut i
rozwiesza smakołyki dla ptaków na drzewach.
– Przylatuje tu mnóstwo ptaków: wróbli, sikorek,
dzięciołów. Tu mam pełen worek słonecznika dla
nich, muszę potem dosypać. Przychodzą też wiewiórki na orzechy, no i sarenki, zaraz pokażę. Tam za furtką do ogrodu już jest las. Ustawiłam tam stolik i kładę
na nim marchew, jabłka, ziemniaki, liście kalarepy.
Nie zdążę dojść do furtki, a one już są. Przyzwyczaiły
się, że prowadzę tu catering dla saren. Sąsiedzi wiedzą o tym i też przynoszą mi marchew, obierki, suchy
chleb – śmieje się pani Halina.
Do sąsiadów pani Halina ma szczęście. Znają się
od lat, razem budowali to osiedle domków, jej nieżyjący mąż, inżynier prowadził te budowy. Teraz sąsiedzi są jak rodzina. Jak ktoś upiecze ciasto, dzieli
je na kilka części i zanosi sąsiadom. Ten przyniesie
miseczkę pierogów, tamtemu da się zupkę w słoiku.
Wiosną wymieniają się sadzonkami, a latem obdarowują kwiatami. To zupełnie inne miejsce niż dzisiejsze chronione osiedla z kratami w oknach, kamerami
i ochroniarzami. Bardziej ludzkie, bardziej życzliwe.
Odkąd pani Halina jest na emeryturze czas wiosny
i lata przeznacza na pracę w ogrodzie. To jej największa pasja. Potem przychodzi czas zbiorów i wekowania. Słoiczkami będzie uszczęśliwiać rodzinę, bliskich
i dalszych znajomych przez całą zimę. Późną jesienią
zaczyna szyć posłania dla schronisk i obszywać córki,
wnuczkę, przyjaciółki, sąsiadki. Intensywne szycie
trwa do szóstego grudnia, bo potem zaczyna się czas
pierniczków. Do świąt robi ich zwykle 600-700 sztuk,
bo przecież wszystkich trzeba obdarować.
– W czasie wojny mama przeszła wielką biedę,
niewyobrażalny głód. Do dzisiaj nie może patrzeć na
szczaw i lebiodę. Myślę, że takie doświadczenia są
nauką na całe życie, dlatego tak wielu ludziom mama
pomaga i stąd w niej ta chęć obdarowywania, dzielenia się tym co ma – mówi córka.
– Wie pani, niektórzy mi mówią, że jestem głupia,
że tyle szyję i pytają czy rąk mi nie szkoda. A mnie
byłoby żal spędzać czas przed telewizorem. Tak przynajmniej wiem, że robię coś dobrego, że spełniam
dobry uczynek. A teraz proszę poczekać, zapakuję
pani ciasteczka i słoiczki dam z zaprawami z mojego
ogródka, jeszcze jabłek kilka wrzucę. O i pierwiosnki
już kwitną, zrobię pani mały bukiecik.
Magda Omiljanowicz

Fot. GRETA GRABOWSKA
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KAM Redovisning – gwarancja kompetencji
Jakiego typu firmy są Państwa klientami?
Na dzień dzisiejszy obsługujemy ponad 300 klientów o różnorodnym profilu działalności i formie
prawnej. Oferta firmy skierowana jest do osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą,
małych i średnich przedsiębiorstw, a także do międzynarodowych korporacji.
Co jest najważniejsze dla Klienta przy wyborze biura księgowego i rewizora?
Samodzielne prowadzenie księgowości w Szwecji
nie jest prostym zadaniem, przede wszystkim ze
względu na złożoność zagadnień podatkowych i problemy z interpretacją wielu przepisów. Wybranie dobrego biura rachunkowego to spore wyzwanie, dlatego też powinniśmy sprawdzić, czy biuro posiada
odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by świadczyć
profesjonalne usługi. Biuro księgowe, które od lat
działa na rynku, powinno być na bieżąco z nowelizacjami prawnymi oraz pełnić funkcję doradcy biznesowego jednocześnie.
Wybierając biuro rachunkowe należy zorientować
się, czy posiada ono aktualne ubezpieczenie, jaki jest
jego zakres oraz wartość. Dobre biuro rachunkowe
to takie, które ma wdrożone wszystkie procedury,
pozwalające na skuteczną ochronę naszych danych
osobowych, zgodnie z najnowszymi regulacjami
prawnymi.
Warto też zwrócić uwagę na posiadane certyfikaty oraz przynależność do organizacji branżowych
takich jak Szwedzki Związek Księgowych (Srf
Konsulterna). To organizacja, która skupia przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z
rachunkowością i finansami. Stowarzyszenie dba o
to, aby jego członkowie byli wysokiej jakości specjalistami i, co równie ważne, postępowali zgodnie z
zasadami etyki. Przynależność do Srf konsulterna to
niewątpliwa zaleta i dowód tego, że biuro poważnie
podchodzi do swojej profesji.
Ale przede wszystkim biuro powinno być proaktywne, czyli na bieżąco kontrolować finanse firmy i
reagować, zanim nastąpi problem.

Rozmowa z Martinem
Krusem, właścicielem firmy
KAM Redovisning AB

Jaki zakres usług oferuje KAM Redovisning?
Podstawowym celem naszej firmy jest zapewnienie profesjonalnej obsługi w zakresie księgowości rachunkowej, finansów oraz administracji
przedsiębiorstwa.
Realizujemy zadania z zakresu kalkulacji wynagrodzeń i wybranych elementów administracji kadrowej. Zajmujemy się przygotowaniem wszelkich
deklaracji podatkowych dla przedsiębiorstw, jak i
dla osób prywatnych. Pomagamy w wypełnieniu niezbędnych formalności związanych z uruchomieniem
lub przekształceniem firmy.
Jednym z naszych najmocniejszych punktów jest
sprawozdawczość finansowa. Działamy w tej branży
już od wielu lat.
Oferujemy szeroki zakres doradztwa podatkowego, który dotyczy zaplanowanych działań biznesowych. Konsultacje mają na celu maksymalne
ograniczenie zobowiązań podatkowych w ramach
obowiązującego prawa. Zapewniamy podniesienie
efektywności procesów księgowych, wspomagających podstawową działalność.
Są Państwo autoryzowanym biurem, co to
oznacza?
Tytuł autoryzowanego biura księgowego jest gwarancją kompetencji, jakości i rozwoju. Nasi księgowi
posiadają nie tylko udokumentowaną wiedzę teoretyczną z zakresu usług księgowych oraz wieloletnie
doświadczenie w zawodzie, ale także działają zgodnie z systemem REX odpowiedzialnym za utrzymywanie wysokiej klasy standardów ekonomicznych
korzystnych dla przedsiębiorców według Nordyckiej
Federacji Księgowych oraz Szwedzkiego Związku
Księgowych. Oznacza to również, że jesteśmy stale poddawani szkoleniom z zakresu rachunkowości.
Tylko autoryzowany księgowy może sporządzić i
podpisać raport o sprawozdaniu finansowym.
Dziękuję za rozmowę.
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Nauczona przykrym
doświadczeniem przy zamawianiu
subwencjonowanej wycieczki do
Turcji, powinnam być ostrożniejsza,
ale za namową Małżonka dałam
się ponownie skusić, tym razem na
objazdową wycieczkę po północnym
Cyprze.

kontakty. Pozostały po Anglikach wraz z lewostronnym ruchem i umiejętnością przyrządzania jajecznicy. Zadzwoniłam do recepcji i po niecałej minucie
dostarczono mi odpowiedni adapter. Zaskoczyła mnie
sprawność obslugi, podobnie jak poprzedniego wieczoru przy dostarczeniu dodatkowego koca dla Małżonka, który marznie nawet w tropikach. Na śniadaniu zjawiliśmy się o godzinę za wcześnie ponieważ
pomyliliśmy się przestawiając zegarki. Zgodnie z
oczekiwaniami potrawy nie zaskoczyły nas. Tureckie
wędliny są niejadalne, ale sery – rodzaj fety i haloumi,
były smaczne, podobnie jak jajka, pomidory, ogórki i
oliwki. Tylko chleb, miękki i gąbczasty, nadający się

Szwedzkie biura podróży nie organizują wycieczek do Tureckiej Republiki Północnego Cypru.
Słyszeliśmy, że jest to ciekawa kraina, więc postanowiliśmy wykorzystać szansę. Cypr leżący w strategicznym punkcie między Europą i Azją przechodził
przez stulecia z rąk do rąk i był kolejno we władaniu
Hetytów, Asyryjczyków, Egipcjan, Rzymian, Bizancjum, Wenecji i Wielkiej Brytanii. Najbardziej jednak na jej dziejach zaważyły dwa narody: Grecy oraz
Turcy. Z takiej podróży można się wiele nauczyć.
Ponieważ odstraszają mnie loty o niewygodnych
porach włożyłam dużo wysiłku w odszukanie nazwy
linii i kontakt z przewoźnikiem. Zapewniono mnie, że
odlot ze Sztokholmu nie może odbyć się wcześniej
niż koło południa, ponieważ samolot musi najpierw
przylecieć z Cypru. Okazało się jednak, że może, ponieważ powrót zaplanowano na środek nocy. Ale o
tym dowiedzieliśmy się już po opłaceniu wycieczki.
Kości zostały rzucone.
Odlot ze Sztokholmu zaplanowano na godzinę 9 rano. Pora nie była aż tak bolesna, ponieważ był to akurat dzień zmiany czasu na zimowy i nasz zegar biologiczny wskazywał godzinę 10. Na lotnisku kolejka
do nadania bagażu była najdłuższa w jakiej kiedykolwiek przyszło nam stać. Mimo iż odlot miał nastąpić
za półtorej godziny, stanowiska odprawy były nadal
zamknięte. Tłumaczono się błędem w planowaniu,
brakiem personelu i, całkiem bezsensownie, zmianą
czasu. Na pół godziny przed odlotem byliśmy gotowi
z odprawą. Przez kontrolę bezpieczeństwa pozwolono
nam przejść poza kolejnością. Na pokład weszliśmy 5
minut przed odlotem.
Hotel leżał w okolicy, jaką po angielsku określa się
jako „in the middle of nowhere”. Nie miało to większego znaczenia, ponieważ i tak nie było czasu na indywidualne wycieczki. W barze, naprzeciwko recepcji, stały papierowe kubeczki z powitalnym drinkiem
o intensywnie różowej barwie. Jedna z pań dokonując
degustacji stwierdziła „Mdły ulepek”. Kiedy poprosiliśmy o niesłodki drink zastępczy, podano nam po
dużym kieliszku wytrawnego białego wina. Humory
natychmiast nam się poprawiły. Zabudowania hotelowe otaczały z trzech stron ogromny basen, niestety
niepodgrzewany. Dostaliśmy pokój na parterze z wejściem od strony basenu. Właściwie były to dwa pokoje, duża sypialnia i mniejszy salonik z wygodnymi
sofami i telewizorem: w luksusowej łazience znalazło
się miejsce na rozstawienie kosmetyków. Humory
stały się jeszcze lepsze. Ponieważ wszyscy byli zmęczeni i głodni, kolację podano wcześnie. Tam chwilowo straciliśmy humor, bo jedzenie było mizerne.
Nie jesteśmy miłośnikami tureckiej kuchni z jej meze,
zimnymi nieapetycznymi pastami i rozdrobnionymi
sałatkami. Ciepłe danie, ryba lub mięso i gotowane
jarzyny dały się zjeść, ale bez entuzjazmu. O deserze
lepiej nie wspominać. Tylko piwo Efez smakowało
wybornie i na nowo poprawiło nam humor.
Rankiem postanowiłam poprawić fryzurę elektryczną szczotką. Zapomniałam, że w Turcji są nietypowe

wyłącznie na grzanki był rozczarowaniem. Ale na naszą prośbę następnego dnia podano również bagietki a
dzień później dodatkowo normalny chleb.
O godz 8:30 autokar ruszył w drogę do oddalonej
o ponad 50 km Nikozji. Kiedy dotarliśmy do celu
uświadomiłam sobie, jak odwykłam od kolektywnego
zwiedzania świata, wsiadania i wysiadania na komendę i wysłuchiwania długich wyjaśnień przewodnika.
Oczytany Małżonek skrupulatnie przygotowuje się
się do każdej wyprawy, i jako architekt, przy pomocy mapy bez trudu odnajduje wszystko co warte
jest obejrzenia. Przewodnik nie jest nam potrzebny.
Czas dłużył się, gdy snuł on opowieść o nowej, stylizowanej na starą, dzielnicy białych domów mieszkalnych. Na ich obejrzenie zabrakło czasu. Potem
przyszła kolej na gotycką katedrę, przebudowaną na
meczet. Nieukończone wieże zastąpiono mineratami
a wnętrze zamalowano na biało, wyłożono dywanem
i dostosowano do potrzeb islamu. Dla chrześcijanina
jest to bolesny widok. Nie wchodziłam do wnętrza i
czekając na Małżonka przysiadłam na ławce przed
katedrą. Siedząca obok kobieta okazała się Polką.
Próbowała mnie pocieszyć mówiąc, że dzięki muzułmanom katedra nie stała się ruiną. Niechętnie przyznałam jej rację. Pokazano nam jeszcze karawanseraj,
dom zajezdny dla karawan, otwarty w stronę ogrodzonego dziedzińca z niszami dla podróżnych, poczym
dano nam parę godzin wolnego czasu. Dopiero wtedy
poczułam się na urlopie.
Nikozja jest miastem podzielonym między Turcją
a Grecją. Powędrowaliśmy pieszą uliczką w kierunku
przejścia granicznego. Przekroczenie granicy zajęło
parę minut. Po greckiej stronie było schludniej, bary i
restauracje bardziej eleganckie, ale ceny odpowiednio
wyższe. W drodze powrotnej zajrzeliśmy do mijanego kościoła Panagia Fanoromeni. Zbudowany w XIX
wieku, posiada imponującą ścianę z ikon, ikonostazis.
Tu, w przeciwieństwie do większości kościołów prawosławnych, umożliwiono zwiedzającym dostęp do
ikon. Podziwialiśmy z bliska obrazy w obramowaniu
misternych ram z drewna różanego i srebra. Ciekawe,
że w cerkwiach nie ma posągów czy figur, wyłącznie
obrazy.
Następnego dnia czekała nas wyprawa na półwysep Karpas w północno-wschodniej części Cypru.
Monotonny krajobraz, nieuprawiane pola i wyschnięte winnice, urozmaicały pojedyncze drzewa oliwek
i karobu, którego strąkowate owoce znane są pod
nazwą chleba świętojańskiego. Karob upodobały
sobie szczury ze względu na słodkawy smak kory.
Ogołocone partie drzew obumierają i schną, co nie dodaje im uroku. Cypr cierpi na brak wody, co szczególnie widoczne jest jesienią, po upalnym lecie. Podobno
jest w realizacji projekt dostarczania wody z Turcji
rurociągiem ciągniętym po dnie morza. Po krótkiej
przerwie, podczas której orzeźwiliśmy się sokiem z
jabłek granatu – popularnego owocu w tej okolicy,
autokar kontynuował jazdę przez niezamieszkały teren uznany jako rezerwat przyrody, gdzie żyją dzikie
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osły. W końcu dotarliśmy do celu podróży, klasztoru św. Andrzeja położonego na wierzchołku półwyspu. Zabudowania klasztorne wzniesione w miejscu,
gdzie św. Andrzej apostoł zatrzymał się w drodze
do Palestyny, pochodzą z XIV wieku. Trysnęło tam
cudowne źródło i jest ono celem wielu pielgrzymek.
Opłukałam ręce w źródle prosząc o to, co dla mnie jest
najważniejsze.
Następny punkt programu – plaża Golden Beach.
To jedna z najpiękniejszych plaż okolicy. Bez hoteli
i infrastuktury turystycznej zapewnia spokój i ciszę
nielicznym turystom jacy tam docierają. Aby dojść do
plaży trzeba pokonać kilkadziesiąt metrów piaszczystych wydm. Niestety, teren jest zaśmiecony, nie usunięto resztek pawilonu rozebranego dzięki staraniom
aktywistów ochrony środowiska. Belki, metalowe
części zbrojenia, rozpadający się drewniany pomost
i przepełnione pojemniki na śmieci, psuły wrażenie.
Sama plaża ze złotym piaskiem, otoczona bujną zielenią, była zachwycająca i nie całkiem dzika. Plastikowe
leżanki czekały na plażowiczów. Wiał silny wiatr, ale
gdy chmury rozstąpiły się, należało się wykąpać. Jeśli
przy przebieraniu musnęło się leżankę natychmiast
pojawiał się właściciel i żądał zapłaty. Były duże fale,
nieustraszony Małżonek przebił się przez nie i pływał
na spokojnej, nadspodziewanie ciepłej wodzie. Ja zadowoliłam kąpielą w falach przy brzegu.
Następnego dnia zmienialiśmy hotel, więc po
wczesnym śniadaniu, wraz z bagażami, wyruszyliśmy
autokarem w drogę do Famagusty. Zaskoczeniem była poranna wizyta w hurtowni dywanów, jednego ze
sponsorów wycieczki. Większość uczestników przekroczyła wiek emerytalny i zdążyła już sprawić sobie
dywany, ale wszyscy zmuszeni byli odsiedzieć, czy
odstać, dwie godziny podziwiając wytwory rękodzielników. W korytarzu zaczepił nas po polsku elegancki
mężczyzna. Mówił z lekkim akcentem, pochodził z
Czarnogóry i spędził kilka lat w Warszawie handlując
na Stadionie Dziesięciolecia. Teraz zajmował wysokie stanowisko w hurtowni. Pokazał nam niewielki
dywanik-makatkę będącą kopią Ostatniej Wieczerzy
z Mediolanu, stanowiącą – według niego – intratną
lokatę kapitału. Podobno niewielu tkaczy potrafi tkać
miniatury i robią to przez lupę. Nie chcę umniejszać
ich talentu, ale makatka przypominała mi kiczowate
jarmarczne obrazki. Kiedy umieszczono ją na podświetlonym stole fragmenty obrazu zacząły jarzyć się
światłem. Wykręciliśmy się od kupna motywując, że
nie inwestujemy już w przedmioty tylko w przeżycia,
głównie w podróże.
Famagustę odwiedziliśmy kiedyś przed laty i wtedy
po raz pierwszy widzieliśmy katedrę przerobioną na
meczet, co budzi we mnie politycznie niepoprawne
uczucia. Przykry był widok bezludnej dzielnicy-widma, porzuconej przez Greków w latach 70-tych, kiedy
miasto zajęli Turcy. Podupadłe hotele, puste domy
mieszkalne, szkielety niewykończonch budynków
czekają na swych prawowitych właścicieli. Według
wiążącej konwencji Turcy nie mają prawa do tego
terenu. Teraz zobaczyliśmy Famagustę po raz drugi.
Obwieziono nas po willowej dzielnicy, niegdyś zamieszkałej przez Anglików, gdzie domki i ogródki nadal były zadbane. Do katedry-meczetu nie weszłam,
czekałam na Małżonka na ławce pod ogromnym drzewem. Udaliśmy się potem w kierunku murów obronnych otaczających stare miasto. Strome schody wiodły na niewielki dziedziniec z niezbyt inspirującym
widokiem na port handlowy.
Salamis, antyczne rzymskie ruiny, były następnym,
może mniej imponującym niż Efez, ale i tak niezwykle interesującym punktem programu. Podziwialiśmy
grobowce, termy z basenami i ogrzewaniem w ścianach, kolumny, posągi, skanalizowane, kolektywne
toalety i świetnie zachowany amfiteatr. Toalety przeznaczone były głównie dla mężczyzn, załatwiali oni
tam nie tylko swe potrzeby, ale i interesy. Kobiety
miały dostęp do toalet od czasu do czasu. Teatr mieszczący około 15.000 widzów służył nie tylko do rozrywki – stanowił także punkt informacyjny. Liczono,
że rodzina składająca się przeciętnie z 10-ciu osób
przysyła jednego reprezentanta. Liczbę mieszkańców
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Trzecia
płeć?
W kraju gdzie mieszkam, Szwecji, z lewa i prawa
dobiegają głosy coraz żywiej rozwijającej się dyskusji, dotyczącej norm wynikających z gorsetu, jaki nałożyła na ludzi biologia, mianowicie dwupłciowości.
Wspólnym punktem wyjścia owych debat wydaje się
być przekonanie, że sprawą naczelną jest bezwzględna wolność w zakresie wyboru identyfikacji.
Większość dyskutantów uważa, że relatywizowanie dwupłciowości to błąd, że trzeba bezwzględnie
zachować dotychczasowe definicje kobiety i mężczyzny, i że należy odrzucić projekty wprowadzenia w
obieg ludzkiego bytu trzeciej płci.
To ostatnie – argumentują niektórzy – spowodowałoby nieuniknienie skasowanie obowiązujących
norm, wprowadziłoby zamieszanie na wielu płaszczyznach, oraz doprowadziłoby do groteskowych sytuacji. Przykładowo, wszelkie ruchy wokół poprawy
statusu kobiety utraciłyby sens. Jak poprawiać sytuację kobiet, gdy rozmazuje się dotychczas obowiązującą definicję płci? Trudno oczekiwać, aby uzyskano
tu poparcia społeczne, czy zainteresowanie ze strony
nauki.
Problem leży głębiej niż się początkowo wydawało, i pragmatyczne odniesienia daleko nie zaprowadzą, ponieważ praktycznie wszystkie drogi prowadzą
nieuchronnie w jednym kierunku – do zasadniczej
natury człowieka, do metafizyczności. Tu zaś, przed
optującymi za trzecią formą człowieka, pojawia się
nieoczekiwanie unia dwóch potężnych sił: obowiązującej normy i sakry.
Współczesna metafizyka stawia indywiduum w
centrum. Każdy człowiek jest unikalny, a jego zadaniem i losem - urzeczywistnienie w obszarach swojej
omnipotencji. Filozof Charles Taylor nazywa to etyką autentyczności, ale poeci ujmują sprawę prościej:
idź za głosem serca. Taylor i poeta właściwie mówią
to samo, jednocześnie ustalając poziom wartości: tak
długo jak samorealizacja nie czyni nikomu krzywdy,
prawo i ustawowe normy powinny powstrzymać się
od ingerencji.
Innymi słowy – poszerzenie pola tradycyjnej
dwupłciowości wymaga innej metafizyki, gdzie
centralnym punktem odniesienia nie będzie płeć, a
absolutna wolność indywiduum. Tu pojawia się zasadnicza przeszkoda, albowiem nie można mówić w
pierwszym zdaniu, że człowiek winien być wolny w
swych czynach i umyśle, a zaraz w drugim przyznać,
że biologia, materialna rzeczywistość (innymi słowy
płeć) stawia granice i należy poddać się biologicznemu porządkowi.

Nastąpiły pewne zmiany w programie wycieczki i następne dwa dni przeznaczono na rekreację.
Wprawdzie namawiano na wzięcie udziału w
nadprogramowych atrakcjach, wyprawie w góry
Pentadaktylos i folklorystycznym wieczorze, ale kąpiele morskie i plażowanie wydały się nam bardziej
kuszące. Jakież było nasze rozczarowanie, gdy następnego ranka niebo pokryte było ołowianymi chmurami, a z dala dochodził odgłos grzmotów. Zbliżała się
burza. W drugim hotelu należącym do tego samego
rekreacyjnego założenia, mieściła się siłownia, SPA
i jacuzzi, z których wszyscy goście mogli bezpłatnie
korzystać. Postanowiliśmy przeczekać burzę w jacuzzi. Po raz drugi spotkało nas rozczarowanie – jacuzzi
było ledwo letnie. Gorące jacuzzi i podgrzewane baseny są rzadkością w zachodniej Europie.
Koło południa zaczęło się przejaśniać. Natychmiast
udaliśmy się na plażę. Niewielką, lekko sfalowaną
zatoczkę otaczały malownicze skały. Dwukrotnie
zażyliśmy kąpieli w zadziwiająco ciepłej wodzie.
Słońce raz poraz wychylało się zza chmur, ale nie wystarczyło, aby nadać koloru naszym bladym ciałom.
Następnego dnia morze było spokojne ale zachmurzenie nasiliło się. Kąpaliśmy się tylko raz.
Teresa Urban
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Salamis szacuje się więc na 150.000. Wokół sceny w
lekkim wgłębieniu rozpalano podczas walk gladiatorów ogień, aby chronić publiczność przed ewentualnym atakiem rozjuszonych zawodników.
Następnie zawieziono nas do klasztoru św. Barnaby. Wprowadził on chrześciaństwo na Cyprze zakładając tam w pierwszym wieku naszej ery cypryjsko-ortodoksyjny kościół. Klasztor, prócz dwóch
oryginalnych fresków, posiadał ogromny zbiór ikon
i niewielkie muzeum z antyczną ceramiką. Ostatnim
punktem programu dnia był tzw. „Miniland”,
zbiór miniaturowych kopii historycznych budowli
Cypru. Obejrzeliśmy go bez większego entuzjazmu.
Najciekawszy element wizyty stanowiła roślina, amarant, występująca podobno endemicznie tylko w tamtej okolicy. Tę odmianę amarantu zdobiła zbita kula
aksamitnych kwiatów, wielkości główki kapusty, o
intensywnie amarantowej barwie.
Dzień miał się ku końcowi kiedy ruszyliśmy w
kierunku naszego nowego hotelu w pobliżu Kyrenii.
Prowadzi tam tylko jedna droga, gdzie w godzinach
szczytu tworzą się kilometrowe korki. Pokonanie
60-cio kilometrowego dystansu zajęło kierowcy ponad dwie godziny. Znużeni pasażerowie (głównie pary emerytów) drzemali. Zmęczeni i głodni dotarliśmy
do hotelu późnym wieczorem. W halu tłoczyli się nowoprzybyli goście, a do jedynej, niewielkiej windy,
mieszczącej dwie osoby i walizkę, ustawiła się długa
kolejka. Małżonek został na dole z bagażem, a ja weszłam po schodach na piętro taszcząc podręczną torbę.
Pokój był elegancki, ale niepraktycznie umeblowany.
Dostęp do tarasu blokował szklany stolik i dwa ciężkie fotele.
Następnego ranka nie było czasu na zapoznanie
się z otoczeniem. Po wczesnym śniadaniu wyruszyliśmy w drogę do leżącej w górach wioski Bellapaix
słynącej z malowniczych ruin gotyckiego klasztoru.
Klasztor przechodził z rąk do rąk, a budynki z czasem
popadły w ruinę. Częściowo zachował się krużganek,
refektarz oraz kaplica z ikonostazis. Klasztor służył
okresowo jako szpital i jest obecnie miejscem muzealnym, nie sakralnym. Kawiarnia na placyku leży w
cieniu wielkiej morwy zwanej Drzewem Lenistwa.
Pod tym drzewem angielski pisarz, Lawrence Durell,
pracował nad powieścią „Gorzkie cytryny Cypru”,
dowcipną, pełną ciepła opowieścią o wyspie i jej
mieszkańcach. Pisarz mieszkał tam przez trzy lata
jako przedstawiciel brytyjskiej administracji. Pobyt
nie był więc wyłącznie romantycznym widzimisiem
autora poszukującego urokliwego, inspirującego do
pisania zakątka na świecie. Mimo pozornie przyjaznego stosunku mieszkańców do Anglikow, powoli
nastąpiło zaognienie sytuacji, co doprowadziło do
skrytobójczych zabójstw.
Następnym punktem programu okazała się wizyta
w leżącym na uboczu centrum jubilerskim, czyli u
kolejnego sponsora naszej wycieczki. Logistyka dojazdów autokarem nieco szwankowała. Jechaliśmy
tymi samymi drogami, rozpoznawałam wielokrotnie
mijany meczet z czterema minaretami, budynki uniwersyteckie i inne punkty orientacyjne. Oglądanie
biżuterii trwało długo i było, przynajmniej dla mnie,
mało stymulujące. Nie należę do kobiet, u których kilkukaratowy brylant budzi dreszcz emocji.
Z centrum jubilerskiego zawieziono nas do fabryki wyrobów ze skóry, naszego następnego sponsora.
Wizytę rozpoczął pokaz mody, głównie skórzanych
kurtek, które dały się nosić na obie strony. Jakość wyrobów produkowanych dla markowych domów mody
była imponująca. W dziale sprzedaży zainteresowała

mnie ciemnobrązowa, niemal czarna kurteczka-kożuszek z miękkiej jak aksamit jagnięcej skóry.
Spojrzałam dyskretnie na cenę: 3 tysiące. „Może uda
mi się coś utargować” – pomyślałam i nagle dotarło
do mnie, że cena nie była w szwedzkich koronach.
tylko w euro. Żegnaj kurteczko!
Po dłuższym oczekiwaniu autokar zawiózł nas,
zniecierpliwionych i lekko głodnych, do Kyrenii – po
Nikozji i Famaguście trzeciego co do wielkości miasta Północnego Cypru. Kyrenia znana jest z bizantyjskiej twierdzy leżącej w porcie. Mury twierdzy kryły
w sobie dwa muzea – jedno z najstarszym na świecie
wrakiem łodzi i ładunkiem amfor, a drugie, muzeum
inkwizycji, prezentujące narzędzia tortur oraz gipsowe ofiary z umęczonymi ciałami i ustami rozwartymi w niemym krzyku. W głębokiej studni obnażony
mężczyzna wznosił ręce prosząc o litość czy przywołując pomoc. Przy studni z zamęczoną dziewicą o
alabastrowym ciele i nagim biuście, ustawiła się długa
kolejka.
Wreszcie nadszedł czas, aby się posilić. W restauracji z widokiem na port jachtowy zamówiliśmy ulubione calamares, piwo dla Małżonka i kieliszek białego
wina dla mnie. Zwiedzanie było w tym dniu zakończone. Nareszcie mogliśmy się odprężyć.

No dobrze, ale dlaczego należy mu się (biologicznemu porządkowi) koniecznie poddawać? Człowiek
bez przerwy ingeruje we florę, faunę, prawa natury,
nie uważając, że czyni coś nieetycznego. Dlaczego
jego własne ciało miałoby być wyjątkiem?
Czy istnieje w dzisiejszym świecie jakaś alternatywa? Papieże i teolodzy mówią o naturalnym porządku, o strukturze, której człowiek, ot tak sobie,
nie można odrzucić. Do tego porządku należą płeć
i prokreacja, co nie tylko jest podstawową strukturą
w odniesieniu tak do ludzi jak zwierząt, ale także zaznaczono ją wyraźnie w procesie tworzenia, o czym
wspomina Stary Testament słowami, jako mężczyznę
i kobietę ich stworzył.
W chrześcijańskiej metafizyce (być może w innych religiach również) jest coś specjalnego, co budzi nadzieję na wynegocjowanie wspólnej drogi.
Chrześcijaństwo ustanawia porządek, ale dopuszcza
też wyjątki. W procesie tworzenia istnieją obowiązujące szablony, ale także szczeliny.
Nie można zaprzeczyć, bowiem gołym okiem widać, że sprawy są skomplikowane i bardziej zagmatwane niż początkowo sądzono. Chociażby to, że są
wśród nas ludzie, którzy decydują się na cierpienia
związane z terapiami hormonalnymi czy operacjami
genitaliów, nie dla żartu, czy zademonstrowania swoich wyzwolonych poglądów.
Powtórzmy, człowiek musi mieć niczym niekrępowaną wolność wyboru swojej identyfikacji. Jeśli ma
ku temu wolę, może identyfikować się z szablonem,
ale także akceptować wyjątki, bowiem egzystuje w
świecie, któremu daleko do ideału. W świecie człowieka dwupłciowość jest normą, ale nie powinna być
narzędziem dyktatu, jest wspaniałą siłą, ale nie może
być tyranem.
Możliwe, że zatoczyliśmy koło i zbliżamy się do
samych podstaw opowieści o bycie, który niekoniecznie odnosi same sukcesy, ale nigdy się nie poddaje
– sagi o człowieku.
Na oddziałach porodowych szwedzkich szpitali, ale
i na łamach codziennej prasy, coraz częściej spotyka
się nową formę zaimka osobowego – hen. Jest to pochodna od han (on), i hon (ona).
Andrzej Szmilichowski
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