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Im bliżej wyborów
w Szwecji, tym więcej
niewiadomych. Różnica
między blokami jest
minimalna: lewica ma 39,8%
poparcia, prawica 39%.
Trzecią siłą są Szwedzcy
Demokraci (Sd). 5
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Kruszenie
barier.
O polskiej
literaturze
migracyjnej
w Szwecji
Średnio każdego roku wydawanych
jest w Polsce około 35 tysięcy
tytułów książek. Parę książek
wydawanych co roku przez polskich
autorów mieszkających w Szwecji,
to zaledwie malutka kropla polskiej
literatury. To, co kiedyś było nazywane literaturą emigracyjną, dzisiaj
określane jest jako literatura migracyjna. I choć emigrację i migrację
różni tylko obecność lub brak jednej
głoski, literackie dominanty ideowe
tych zjawisk różnią się zasadniczo.
Miałem olbrzymią satysfakcję czytając najnowsze opracowanie przygotowane przez profesor Ewę
Teodorowicz-Hellman i dr Janinę Gesche – “Polska
literatura migracyjna w Szwecji po roku 1989. Wybrane tematy i utwory”. I bynajmniej nie jako autor
jednego z tekstów (o prasie emigracyjnej w Szwecji),
ale jako właściciel Wydawnictwa Polonica. Spora
część autorów książek, omawianych w opracowaniu,
wydawała swoje książki w moim wydawnictwie. Ta
hermetyczna – nie łudźmy się: trudno dostępna dla
czytelnika krajowego – literatura, dzięki pracy literaturoznawców wreszcie znajduje swoje właściwe
miejsce.
Dorobek polskiej literatury emigracyjnej w XX wieku stworzyli głównie pisarze ukształtowani jeszcze w
Polsce, którzy jako osobowości twórcze okrzepli przed
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1939 rokiem. Oczekiwania, język i pojęcia wynieśli ze
sobą. Na polską literaturę migracyjną XXI wieku w
większości składa się twórczość ludzi, którzy debiutowali po wyjeździe. To doświadczenie przeniesienia
się, nie w obce, lecz w nowe środowisko, uczyniło z
nich pisarzy – pisała w “Tekstach drugich” Anna
Nasiełowska (nr 3/2016). Z kolei we wprowadzeniu
“Twórczość literacka polskiej diaspory w Szwecji
po roku 1989”, Ewa Teodorowicz-Hellman pisze, że
często można spotkać się z przekonaniem, że literatura migracyjna to twórczość pisarzy tworzących poza
granicami swojego kraju i powołuje się na fragment
artykułu Mariusza Płacheckiego, który twierdzi, że
o kwalifikowaniu dzieł do kanonu literatury émigré
rozstrzyga status samego pisarza. Byłoby to zatem
przyjęcie socjologicznego kryterium w definiowaniu
literatury (e)migracyjnej – kontynuuje TeodorowiczHellman – W parze z tą opinią idzie również często
przekonanie, że w centrum twórczości pisarzy tworzących poza granicami swojego kraju znajduje się problematyka e/i/migracyjna: wyjazd z kraju rodzinnego
i skomplikowany proces układania sobie życia za
granicą. (...) Faktem jest, że polscy pisarze żyjący w
Szwecji często podnoszą w swoich utworach tematy i
problemy związane z życiem migranta na styku dwóch
kultur. I dodaje: Zmiany natury politycznej i społecznej w Polsce po roku 1989 spowodowały, że pojęcie
literatury emigracyjnej przestało być adekwatne w
stosunku do polskich pisarzy żyjących poza granicami
kraju, zniknął bowiem ich emigrancki status, przestali
być emigrantami sensu stricto, jako że w każdej chwili mogli powrócić do rodzinnego kraju i swobodnie
publikować swoje utwory w polskich wydawnictwach.
(...) Czas pokaże, czy dalsze wydzielanie twórczości
literackiej polskich pisarzy z uwagi na miejsce ich zamieszkania będzie miało jakiekolwiek uzasadnienie.
Już dzisiaj widać, że fakt ewoluowania emigracyjności w migracyjność wcale nie przyczyniło się, by
literatura polska powstająca w Szwecji stała się bardziej dostępna dla czytelnika w Polsce. Można nawet
powiedzieć – wręcz przeciwnie. Ginie wśród tysięcy
tytułów. Zresztą, podobny los spotkał literaturę emigracyjną jeszcze sprzed 1989 roku. W świadomości
przeciętnego czytelnika w Polsce ostali się tylko
Miłosz i Gombrowicz.
A wspomniane na początku “literackie dominanty ideowe” jeszcze wyraźniej świadczą na niekorzyść literatury migracyjnej. Tak pisała o tym Anna
Nasiełowska: Literatura emigracyjna XIX wieku była
wizjonersko-mistyczna, a dwudziestowieczna – polityczna. Zajmowała się tematami, które postrzegała
jako swój obowiązek wobec kraju, zgłaszała żądania
o charakterze rewindykacji i wytwarzała silne więzi
z przeszłością. (...) Emigracja wspominała przeszłość
nie tylko z powodu trawiącej pisarzy nostalgii, ale był
to postulat polityczny, z biegiem lat coraz bardziej
utopijny. (...) Literatura migracyjna ma zupełnie inne
dominanty. Do jej tematyki należą przede wszystkim
relacje międzykulturowe, w tym konfrontacja bagażu
zachowań i stereotypów wyniesionych z miejsca urodzenia z nowym środowiskiem, odmiennym językowo i
kulturowo oraz problemy adaptacji w nowym miejscu,
próby ukształtowania nowego „ja” i dystans wobec

wszelkich trwałych określeń. Migranci często wyjechali nie dlatego, że musieli, ale dlatego, że mogli,
więc odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało, nie
jest prosta. (...) Na polską literaturę migracyjną XXI
wieku w większości składa się twórczość ludzi, którzy
debiutowali po wyjeździe. To doświadczenie przeniesienia się, nie w obce, lecz w nowe środowisko, uczyniło z nich pisarzy.
Ten opis dobrze oddaje charakter polskiego migracyjnego środowiska literackiego w Szwecji. Bo choć
często autorzy znaleźli się tutaj jeszcze przed rokiem
1989, to jednak nie zamknęli się tylko w nostalgicznej tonacji. Ani książki Andrzeja Szmilichowskiego,
ani Aleksandra Kwiatkowskiego, ani Zbigniewa
Kru-szyńskiego (i wielu innych) nie mają takiego
charakteru. Wyjaśniają to zresztą autorzy tekstów w
opracowaniu “Polska literatura migracyjna w Szwecji
po roku 1989”, gdzie – przykładowo – właśnie o twórczości wspomnianych autorów jest mowa. Z zawartych w książce analizy można raczej wysnuć wniosek,
że literatura tworzona tutaj po 1989 roku jest po prostu integralną częścią polskiej literatury: wielotematyczna, zróżnicowana w formie, uniwersalna.
Poza esejami na temat twórczości Szmilichowskiego,
Kwiatkowskiego i Kruszyńskiego znajdziemy rozdziały o twórczości Jacka Kubitsky’ego, Katarzyny
Tubylewicz, Krystyny Ylvy Johansson, Maliny
Stahre-Godyckiej i Piotra Cegielskiego. Także
“o prozie z pogranicza kulturowego” – tu o Emmie
Abrahamsson i Zbigniewie Kuklarzu (Kukulskim).
Dwa eseje poświęcono poezji – omówienia twórczości doczekali Elżbieta Ścibor-Achenbach, Eugeniusz Wiśniewski, Aleksander Zorkrot i Barbara
Kobos-Kamińska.
Autorki opracowania już w tytule zastrzegły, że
książka podejmuje tylko wybrane tematy i utwory. Zabrakło więc w tym opracowaniu omówienia
twórczości chociażby – zasługującej na to – Teresy
Järnström-Kurowskiej, Anny Winner (Wiśniewskiej), Teresy Urban czy Ewy Sandin, ograniczając
listę braków tylko do tych nazwisk. Zupełnie zniknęła twórczość (nawet nie ma ich w indeksie nazwisk)
Jerzego Marciniaka z Lund, Andrzeja (Niewinnego)
Dobrowolskiego i Romana Wysogląda z Göteborga.
Ponieważ autorki opracowania zapowiadają kontyuację serii wydawniczej i kolejną książkę chcą poświęcić poezji, to braki pewnych nazwisk tej formy
literackiej, zapewne zostaną uzupełnione. W omówieniu poezji polskich autorów ze Szwecji po 1989
roku nie może bowiem zabraknąć nazwisk świetnych
poetów Krzysztofa Blocha i Romana Zasowskiego,
a są jeszcze: i Teddy Trela, Jean-Pierre Paleński,
Janina Tropp-Gubler, Irena Vilneus...
Tak kompleksowe opracowaniu to potrzebna i...
odważna próba naszkicowania obrazu polskiej literatury migracyjnej w Szwecji. Chociażby z powodu
“braku dystansu czasowego”, o czym zresztą pisze we
wstępie prof. Ewa Teodorowicz-Hellman.
Tadeusz Nowakowski
Polska literatura migracyjna w Szwecji po roku 1989. Wybrane tematy
i utwory. Redakcja: Ewa Teodorowicz-Hellman i Janina Gesche. Sztokholm 2017. s.238

Wybory bliżej,
niepewności więcej
Im bliżej wyborów w Szwecji, tym
więcej niewiadomych. Różnica
między blokami jest minimalna:
lewica ma 39,8% poparcia, prawica 39%. Trzecią siłą są Szwedzcy
Demokraci (Sd).
Według kwietniowych badań sympatii politycznych Demoskopu tylko dwie partie zyskały na poparciu w ostatnich miesiącach: Szwedzcy Demokraci,
Vänsterpartiet i Centern. Pozostali tracą, w tym najwięcej So-cjaldemokraci – aż 5,1% głosów. Mają
obecnie poparcie 25,9% Szwedów, tuż za nimi
Moderaci (22,2%), którzy z kolei czują na sobie oddech Szwedzkich Demokratów –18,8%.
Dobrze sobie daję radę Centern – dla tej partii pod
charyzmatycznym przywództwem Anni Lööf, popracie stale rośnie – w kwietniu wyniosło 9,5%. Na progu
wyborczym są Zieloni (5,2%), a poniżej Liberałowie
(4%) i Chrześcijańscy Demokraci (3,3%). I te dwie
ostatnie partie mają obecnie małe szansy by znaleźć

się w parlamencie. Co to oznacza? Że blok Aliansu
będzie miał tylko około 31% głosów, a rozkład sił w
Riksdagu będzie jeszcze trudniejszy, niż dzisiaj, i bardziej zależny od Sd.
Już dzisiaj widać panikę wśród liberałów i chrześcijańskich demokratów, których członkowie uciekają
do innych partii. To może pogłębić problem Aliansu.
Dodatkowo w jesiennych wyborach (przypomnijmy:
9 września) w wyborach komunalnych wprowadzono
nowe zasady, podwyższając próg wyborczy dla małych partii. W komunach, gdzie jest więcej niż jeden
obszar wyborczy, będą musiały osiągnąć 3% poparcie, w pozostałych 2%. Zmiana ma ułatwić tworzenie
większości do zarządzania komunami. Wyeliminuje
jednak wiele małych partii – na listach wyborczych do
władz komunalnych zazwyczaj znaleźć można ponad
200 różnych partii.
Na parę miesięcy przed tegorocznymi wyborami
więcej jest pytań niż zazwyczaj. Jedno jest pewne:
przy takim wyniku wyborów, jak sugerują sondaże,
rządzący będą mieli słaby mandat do sprawowania
władzy. (opr. ngp)

gazowanej wodzie mineralnej, pełnoziarnistym chlebie za bezcen i niemiecką pasztetówką. Małżonek uzależnił się
od pasztetówki – twierdzi że umrze z
głodu jeśli jej nie ma w lodówce. Woda
mineralna ma na spotkaniach towarzyskich większe powodzenie niż wino,
piwo czy alkohol.
– Znowu mieliście gości? – pyta sąsiad widząc mnie z torbą pełną butelek
po wodzie do zwrotu. Osiągnęliśmy
wiek emerytalny i pijemy mniej alkoholu niż za młodu (albo „kiedy byliśmy
jeszcze młodsi” jak mawia moja przyjaciółka). Wtedy taszczylimy do zwrotu
pełne torby butek po winie.
W sklepie witają nas pojemniki
ze świeżymi jarzynami i owocami.
Personel obrywa zwiędłe liście i usuwa
przejrzałe egzemplarze. Początkowo
ceny były śmiesznie niskie, ale obecnie
niewiele różnią się od konkurentów.
Zawsze jest jednak jakiś owoc czy jarzyna o obniżonej cenie. Nie ma potrzeby przejadać się drogą papryką, jeśli
cukinia czy oberżyny kosztują dużo
taniej. Kto wie, może papryka stanieje w następnym tygodniu. Niedojrzałe
awokado lub mango dojrzewają po paru
dniach w przeciwieństwie do konkurentów, u których owoce prędzej gniją
niż dojrzeją. Z początku wybór jarzyn
był większy, tak jakby próbowano co
będzie miało popyt. Cykoria, świeża
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Tanie zakupy
Zaczęło się od protestów.
Zawsze zaczyna się od
protestów, bez względu
na to, o co chodzi, budowę
czy rozbiórkę, zbrojenie
czy rozbrojenie, instalację
czy likwidację, otwarcie
czy zamknięcie.
Nie lubimy zmian.
„Wszystkie zmiany są na gorsze”
– to początek znanej książki znanego
pisarza i jest w tym ziarnko prawdy.
Wspomniane protesty dotyczyły budowy taniego sklepu spożywczego w
pobliżu naszego osiedla, na nie nadającym się do niczego terenie porośniętym
gęstym zagajnikiem, przez który wiodła
ścieżka skracająca drogę do przystanku
autobusowego. Na polance można było czasem zoczyć kota a nawet zająca.
Teren mógł być równie dobrze wykorzystany na sklep.
Naszą podmiejską okolicę, noszącą
nieoficjalą nazwę „miasta na wsi”, zamieszkują porządni, spokojni i solidni
mieszkańcy, pragnący otaczać się podobymi sobie. Tani sklep mógłby skusić
tu klientelę nieporządnych i mniej solidnych osobników, a takich mieszkańcy chcą w swym sąsiedztwie unikać. Z
tego samego powodu nie doprowadzono
do nas linii metra. „Będzie za dużo ludzi, hałasu i bałaganu” – mawiano wtedy. „Chcemy mieć spokój”.
Obawy co do sklepu były częściowo
słuszne. Odwiedziłam kiedyś podobny
sklep w innej dzielnicy, gdzie panował
bałagan i tłok, zaszokowana wędrowałam wśród śmieci i odpadów. Tam podobno mieszkali inni ludzie. U nas nie
musiało tak być, ale ryzyko istniało.
Pisano protesty i odwołania. W naszym świetnie zorganizowanym kraju
mamy prawo do protestów i odwołań.
Dotychczas nie słyszałam jednak aby

takie akcje doprowadziły do zmiany decyzji. Tak było i w sprawie sklepu. Po
kilku tygodniach aktywności budowlanej powstał zgrabny sklep z brązowej
cegły, przeszkolnym frontem i ogromnym parkingiem wyłożonym płytkami
w dwóch barwach. Ponure przepowiednie się nie sprawdziły.
Czasem leżą tylko w trawie opakowania po słodyczach, rzucone przez
uczniów z pobliskiej szkoły. Sklep
ma tanie słodycze. I nie tylko słodycze. Cały sklep wygląda tanio, prosto,
wręcz spartańsko. Niewymyślne półki
i pojemniki, zamykane zamrażalniki,
aby oszczędzać prąd i dbać o środowisko. Prosto, czysto i schludnie. Podłogę
zmywa się kilka razy dziennie, koszyki
płucze się pod ciśnieniem. Pojemniki na
śmiecie stoją w sklepie i na zewnątrz, a
personel regularnie sprząta najbliższe
otoczenie, co rzadko zdarza się konkurentom. Na początku sklep przechodził
choroby dziecinne. Nie było koszyków
tylko ogromne wózki, niepraktyczne
taśmy do transportu zakupów, krótki
czas otwarcia sklepu nieczynnego w
czasie świąt. Wszystko to należy do
przeszłości.
Z jednym błędem w planowaniu musimy jednak żyć – płotem odzielającym
sklep od terenu mieszkalnego. Przedtem
były tam krzaki i drzewa pełniące tę
samą funkcję, ale przyjemniejsze dla
oka i mające tę zaletę, że nie można na
nich bazgrać tak jak na jasnych deskach.
Płot maluje się kilka razy w roku, ale
gryzmoły przemieniają naszą schludną okolice w slums. Rozwiązaniem
mogłoby być posadzenie wzdłuż płotu
szybko rosnących krzewów, które wraz
z samosiejkami pokrzyw i ostów chroniłyby płot przed wandalami. Niewielki
problem techniczny, któremu można
pewnie zapobiec, to automaty do zwrotu
butelek i puszek. Zbyt często strajkują.
Na szczęście są dwa i zazwyczaj tylko
jeden nie działa.
Sklep ma ograniczony asortyment.
Bardziej wyszukane artykuły trzeba kupować gdzie indziej. Dla mnie sklep ma
wystarczającą rację bytu dzięki taniej

fasolka, i podłużna biała papryka, niezwykle smakowita po nadzianiu serem
feta i usmażeniu na oliwie – wszystko to
można było kupić, ale po pewnym czasie znikło z asortymentu. Nie wiadomo,
czy kiedyś znów się pojawi. Co tydzień
sklep ogłasza kampanię zagranicznych
delikatesów. Szynka parmeńska, francuskie sery i salami, greckie jarzyny w
oliwie czy mój faworyt hałwa, to tylko
kilka przykładów. A ceny są niezwykle
przyjazne dla klientów. Niespodziewane
okazje często są miłym zaskoczeniem.
Delikatne pierożki ze szpinakiem i fetą,
mrożona mieszanka grzybów z dużą ilością schitaki lub frutti di mare, to prawdziwa rozkosz dla smakoszy.
Sklep oferuje także stały asortyment
kosmetyków i artykułów higienicznych
kompletowanych sporadycznie kuchennymi naczyniami, materiałami biurowymi, narzędziami i odzieżą. Te artykuły
pojawiają się nieoczekiwanie i znikają
równie nagle. Szansę należy wykorzystać kiedy się nadarza, może bowiem
nie powrócić. Dla mnie – wyrosłej w
komunistycznym reżimie – sytuacja jest
znajoma. Zapopatrzenie było złe i nieprzewidywalne. Kiedy ujrzało się tłum
przed sklepem natychmiast ustawiało
się w kolejce świadczącej, że sprzedawano coś atrakcyjnego. Kupowało się
nawet wtedy, kiedy nie było potrzeby.
Pamiętam z młodości, jak rozeszła się
wiadomość, że w pobliskim sklepie z
obuwiem pojawiły się eleganckie sandałki z importu. Oczywiście kupiłam to
cudo na koturnie z miękkiej skórki koloru musztardy. I nie przeszkadzało mi, że
co druga koleżanka na mojej ulicy paradowała w identycznych pantofelkach.
Zakupy robi się bez ryzyka. W sklepie nie ma przymierzalni, więc kupując
odzież można ją spokojnie i bez pośpiechu przymierzyć w domu i ewentualnie
oddać lub zmienić na inny rozmiar.
„Otwarte kupno” zawsze jest respektowane i nie trzeba podawać przyczyny
reklamacji. Kiedyś odpadło nam kółko
od przenośnego stelarza na ubrania.
Dopiero po roku pojawiły się podobne wieszaki i, w ramach gwarancji,

wymieniono nam zepsuty na nowy.
Wszystkie kółka działają dotychczas
bez zarzutu. Należy tylko w zrozumiały sposób wyjaśnić problem personelowi. Ich szwedzki ma często duże braki.
Rekompensują to uprzejmością i uczynnością. Kontakt pomiędzy personelem
a kierownictwem niestety nie jest najlepszy. Jeśli zamówiony towar nie nadszedł, nikt w sklepie nie wie dlaczego.
Nie wiadomo także kiedy produkt się
pojawi – następnego dnia, za tydzień
czy może skreślono go na zawsze z
asortymentu. Praca w takich warunkach, bez możliwości aktywniejszego
udziału, musi być frustrująca. Personel
stara się jak może i zasługuje na pełniejszą informację od pracodawcy.
Podobno we wszystkich europejskich
filiach sklepu produkty rozmieszczone
są w identyczny sposób. Jest tak w każdym razie w Warszawie, gdzie często
bywam. Ale istnieje jedna, zasadnicza
różnica – oddział z napojami alkoholowymi. Wybór jest może mniejszy niż
w szwedzkim sklepie monopolowym,
ale wystarczająco bogaty dla przeciętnego klienta. Żartuję czasem, że przeżyłam upadek komunizmu, likwidację
muru berlińskiego, przyjęcie Polski do
NATO i Unii Europejskiej, nawet utratę
monopolu przez szwedzkie apteki, ale
nigdy nie będą mogła kupić piwa czy
wina w najbliższym sklepie. Monopol
alkoholowy bedzie trwał do dnia sądu
ostatecznego.
Ale nawet w Szwecji, ku chwale naszego sklepu, można nabyć niskoprocentowe piwo z importu, które smakuje
jak autentyczne piwo. Jak Niemcy to
robią jest tajemnicą, ale napewno nie
rozcieńczają alhoholu razem z substancjami smakowymi, jakich oczekuje się
w tym szlachetnym napoju, zwanym
czasem szampanem proletariatu. W
przeciwieństwie do innych napojów zastępczych, które z piwem nie mają nic
wspólnego poza nazwą.
Aby uprzyjemnić klientom życie,
sklep sprzedaje również kwiaty. Są
tanie, często przeceniane a kiedyś rozdawano je nawet za darmo. Kubełki z
różami wystawiono wtedy przed kasy
z zachęcającym napisem. Klientów nie
trzeba było namawiać. Udało mi się
zdobyć parę bukietów i przyozdobiłam
jednym z nich stół u sąsiadów na powitanie, gdzie podlewałam kwiatki podczas ich nieobecności. Róże z taniego
sklepu rozwijają się pięknie w wazonie
i długo radują oczy, w przeciwieństwie
do tych kupionych w kwiaciarni, którym
pąki potrafią zwisnąć po dwóch dniach.
Podobną wspaniałomyślność okazano również w stosunku do świątecznych
Mikołajów z czekolady. Niesprzedane
egzemplarze można było brać bez opłaty. Wzięłam kilka zastanawiając się,
co z nimi zrobić. Mijając podczas spaceru szkołę zapytałam dzieciaki, czy
interesują je czekoladowe Mikołaje.
Propozycję przyjęto z entuzjazmem.
Kiedy rozdawałam łakocie czułam na
sobie podejrzliwy wzrok wychowawczyń. Mogłam przecież być damskim
pedofilem.
Na tym nie kończą się przyjemności. W sklepie można nabyć świeże
pieczywo, chrupiące bułeczki, smakowite croissanty i kilka rodzajów chleba z przyrumienioną skórką, prosto z
pieca, pachnące i za bezcen. Czasem
odkrawam piętkę z jeszcze ciepłego
bochenka, smaruje masłem, posypuję
solą i delektuje się jak najwspanialszym
delikatesem. W modlitwie Ojcze nasz
prosimy: „chleba nszego powszedniego
daj nam dzisiaj”. Nasze modły zostały
wysłuchane. Czasem wchodzę do sklepu tylko po to, aby poczuć urzekający
zapach świeżego chleba.
Niech żyją tanie sklepy!
Teresa Urban
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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.
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Orvieto, czyli
pocztówka
z Umbrii
Usadowione na wulkanicznym wypiętrzeniu, wynurza
się z porannych mgieł. Już
z daleka dostrzec można
sylwetę słynnej katedry.
Kiedy podjeżdżam ku
wzgórzu, przebijające się
przez mgielność dnia światło
słoneczne pada na zdobną
polichromię jej fasady.
Takim zobaczyłem Orvieto
po raz pierwszy i ten widok
jest obrazem, który przechowuje w pamięci z lubością.
Rzadko się widzi miasto
tak efektownie położone.
Dominujące wśród
falującego pogórza lesistej
Umbrii, czaruje swą
panoramicznością. Sceneria
iście pocztówkowa.
Większość mieszkańców Orvieto
żyje w nowej części miasta u nasady
wzgórza. Intrygująca jest jednak historyczna część miasta, położonego na
płaskim szczycie wulkanicznego wzgórza. Gród założono ze świadomością
wykorzystania tego, co można nazwać
jego naturalnym ufortyfikowaniem.
Niektóre domy zbudowane są wprost
nad skarpą. Różnice poziomów sięgają
300 metrów.

Orvieto znane jest przede wszystkim z budowanej przez trzy wieki katedry, okazałego Duomo. Znane jest
też z ceramiki, tuneli pod miastem, jak
i licznych winnic tarasowo opadającymi zboczami. Marka wina orvieto jest
popularna i poza Italią. Atrakcji zatem
nie brakuje. Jest i magiczna studnia św.
Patryka, przy projektowaniu której brał
udział Leonardo da Vinci. Projekt na
ówczesne czasy najnowocześniejszy
w świecie. Cylindryczny kształt studni miał umożliwić osłom wchodzenie
na dół po wodę, tak aby jednocześnie
nie blokować osłów, któryby ze studni
wychodziły.
Katedra w Orvieto uważana za najpiękniejszą świątynię w całej Umbrii
jest, co zrozumiałe, wizytówką miasta. Przewodniki mówią o niej jako o
wyjątkowym klejnocie gotyckiej architektury. Budowana była przez 300
lat. Można powiedzieć, że Orvieto to
katedra, katedra zaś to przede wszystkim jej fasada z mozaikami. To ona
przyciąga ludzi zewsząd. Uważana jest
za niezwykłą nie tylko w skali włoskiej
ale i za jedną z najpiękniejszych w
świecie. Złożona z poziomych warstw
trawertynu i bazaltu jest dziełem jednego z architektów katedry, Lorenzo
Maitaniego. Zachwyca bogaty ornamentacją poliptyk, mozaiki i rozeta.
Schwytać fasadę w kadr, to zdobycz
konieczna. Stoisz na Piazza del Duomo
i widzisz, że łatwiej powziąć postanowienie, niż z się z niego wywiązać.
Nie mając dostępu do okolicznych
balkonów czy dachów, nie udaje się
uchwycić jej w całości. Plac jest zbyt
mały. Sklepikarze o tym wiedzą, więc

wysyp pocztówek, ukazujących całość
niezwykłej fasady, znaczny.
Od katedry odchodzi ulica-deptak:
Via del Duomo. Główny spacernik
miejscowych. Tu się nadal spaceruje!
Tradycja corso wciąż żywa. Nie chodzi o to, że ruch jest tylko pieszy i że
usadowiły się przy ulicy liczne bary, restauracje, butiki. Chodzi o to, że nadal
obowiązuje tu „program ociracki”, jak
mawiają górale z Podhala. Wciąż można przemykać ocierając się o innych,
ale tłok to przyjemny. Paraduje się w te
i wewte, wszyscy na wszystkich patrzą.
Nobliwe rodziny, starsze panie pod
rękę, panowie w słomkowych kapeluszach, przyglądający się eleganckim
niewiastom. Są ukłony, długie spojrzenia, sporadyczne pogawędki. Dzierlatki
w grupkach, mocno wymalowane, głośno się śmiejąc, sprawdzają czy aby gapią się na nie chłopcy, też spacerujący
grupkami, czyniąc przy tym nieprzystojne uwagi. Ciekawie jest zatem na
tym deptaku; spektakularnie, chciałoby
się powiedzieć. Ludzie tu wciąż zwracają na siebie uwagę,. Ekran smartfona
nie zajmuje całej uwagi.
Samo miasteczko kameralne, skupione w sobie, jak przystało na miasto
warowne choć, zrządzeniem natury, nie
wymagające obronnego muru. Będąc
na szczycie wzgórza widzi się Umbrię
jak na dłoni. Pobliskie zielone pagórki
pełne cyprysowych zagajników, bajecznie ulokowane okoliczne osady,
opływowe wzgórza w dali. Niedaleko
stąd Asyż, Perugia, Gubbio. Umbria,
niby podobna sąsiedniej Toskanii, ma
jednak swój własny charakter. Mocniej
pofałdowana, bardziej lesista, ze swoim
własnym genius loci.
Orvieto dało początek ważnej katolickiej tradycji. Chodzi o święto i
procesję Bożego Ciała. W 1263 roku,
podczas mszy w kościele w Bolslena,
z trzymanej przez księdza hostii, na
płótno i posadzkę popłynęła krew. Na

pamiątke tego wydarzenia zdecydowano się na budowę katedry w Orvieto,
w mieście chętnie odwiedzanym
przez papieży w okresie wakacyjnym.
Przebywający wtedy w Orvieto Papież
Urban IV ustanowił święto Corpus
Christi. W kalendarzu świąt katolickich
pojawiło się zatem Boże Ciało. Katedrę
budowano przez trzysta lat, bo pieniędzy stale brakowało. 350 architektów,
malarzy, twórców mozaik i rzeźbiarzy,
latami tworzyło dzieło uznawane za
jedno z najznakomitszych w historii
architektury.
W katedrze przechowywane są relikwie: hostia i kapłański korporał.
Rarytasem są freski Luki Signorellego,
umieszczone w specjalnej kaplicy. We
Włoszech, Signorelli uznawany jest
przez niektórych za większego artystę
niż Michał Anioł. Mówi się nawet, że
Michał Anioł, tworząc swoje freski
w Kaplicy Sykstyńskiej kilkadziesiąt
lat później, był pod wpływem dzieła
Signorellego w Orvieto.
Procesja Bożego Ciała idąca ulicami
miasta, jest wielkim dorocznym wydarzeniem w życiu mieszkańców. A że
pozbawiona spektaktularnych biczowań, obecności zbrojnych oddziałów,
okazałych figur świętych na mobilnych platformach, jakie towarzyszą na
przykład procesjom wielkopostnym w
Hiszpanii, nie jest równie silną atrakcją
turystyczną. Gromadzą się tam głównie
miejscowi, razem podążając w uroczystej procesji, wszędzie widoczne są flagi poszczególnych dzielnic, niegdyś ze
soba zaciekle walczących,
Dziś to wypiętrzone wulkanicznym
wybrykiem miasto żyje w spokoju, ciesząc się tym, że położone bliżej niebios
niż sąsiedzi. Tak to sobie wymyśliłem.
Poziomkowe miasta mogą przecież
mieć swoje specjalne prawa.
Zygmunt Barczyk

Szanowny Panie!
Pragnę zauważyć, że w numerze NGP (7/2018) z 8 kwietnia br. (chodzi o
artykuł „Górczyński musi odejść!” - dop. red.) wkradły się pewne nieścisłości
wynikające, jak mniemam, z niewystarczającej wiedzy lub złej woli redaktorów
NGP.
Otóż nie będę dyskutował o różniących nas poglądach, nie mam bowiem jakiejkolwiek ambicji w czymkolwiek Pana przekonywać. Pragnę tylko zwrócić
Panu uwagę, że przed ponad dwudziestu laty „ojcem założycielem” Gońca
Katolickiego, jego redaktorem odpowiedzialnym przez te wszystkie lata, oraz
strażnikiem jego linii programowej – byłem ja!
Jest to wyraźnie zaznaczone w stopce redakcyjnej, którą w czasie tropienia
ultranacjonalistów, musiał Pan pominąć. Wszyscy, którzy przez ten czas pomagali mi w wydawaniu 100. numerów Gońca Katolickiego też są „nacjonalistami”, ale może już nie takimi ultra. Tak czy inaczej w żadnych okolicznościach
nie mam zamiaru posypywać głowy popiołem. Nie cofam ani jednego słowa,
które przez te 20 lat zostały zamieszczone w Gońcu Katolickim.
Wszelkie różnice poglądów są do pogodzenia, jeżeli rozstrzyga się je przy
urnach wyborczych, a nie w oparach zaprzaństwa.
Z należnymi wyrazami
Adam Pawełczyński, Göteborg

W odpowiedzi:

Szanowny Panie,
dziękuję za list i wyjaśnienie. Rzeczywiście wkradła się nieścisłość, chodziło mi jednak nie tyle o Pana jako redaktora naczelnego „Gońca”, a o Pana
Tadeusza Opałko jako jednego z piszących, szefa Polskiego Związku Katolików
i członka prezydium Kongresu Polaków w Szwecji. „Goniec” może mieć takie
czy inne poglądy polityczne, z którymi się nie zgadzam, ale każdy ma prawo do
swoich przekonań. „Jak mniemam, z niewystarczającej wiedzy lub złej woli”
nie zauważył Pan, że problem o którym pisaliśmy wynikał nie tyle z poglądów
wyrażanych przez „Gońca Katolickiego”, ale z tego, że uosabiał również oficjalne poglądy Kongresu Polaków w Szwecji, organizacji skupiającej osoby o
różnych poglądach politycznych. Jeśli jednak chce Pan, by dopisać Pana do
listy tych, którzy przyczynili się do tego, że Kongresowi cofnięto dotację szwedzką, to oczywiście dopisuję: winny Adam Pawełczyński.
O „oparach zaprzaństwa” („zaprzaństwo” to zdrada, wyparcie się swojej
ojczyzny) nie ma sensu dyskutować, bo oparów głupoty nie rozwieje żadna złota
myśl.
Tadeusz Nowakowski, NGP

SPRAWY RODZINNE

Fragment większej całości 7.

Przenosząc błyskawicznie
akcję z Sopotu do Gorzowa
pominąłem ważne sprawy
rodzinne, pośrednio
związane i z Sopotem.
„Holokaust polski” różni się
od żydowskiego tym, że z
wielkich rodzin żydowskich,
liczących sobie na początku
drugiej wojny 100 lub więcej
krewnych, po wojnie zostało
parę osób. W analogicznych,
polskich rodzinach w czasie
wojny zginęło parę osób.
W wypadku naszej rodziny liczącej
sobie ponad stu krewnych i powinowatych, wojny nie przeżyło 12 osób,
Z tym, że konkretnie zamordowanych
było pięć osób. Trzech (bo wszystko
byli to mężczyźni) z rąk niemieckich
i dwóch z sowieckich. Mój rodzony
dziadek, Wacław Gąssowski, zaginął
po 17 września 1939, to jest po wejściu
Czerwonej Armii na teren, gdzie mieszkał. Okoliczności jego śmierci nie udało się ustalić. Ktoś go widział, jak szedł
trochę nieprzytomny drogą i mówił do
siebie: Teraz mnie już dorwali.
Rzecz w tym, że mój Dziadek
dwukrotnie umknął bolszewikom.
Pierwszy raz w 1918 roku z ówczesnego
Piotrogradu
(Petersburga),
gdzie dał się zwerbować wysłannikowi
Piłsudskiego, Józefowi Beckowi, do
wywiadu P.O.W. (Polskiej Organizacji
Wojskowej). Pułkownik Beck zrobił później wielką karierę, jako minister spraw zagranicznych, ale do
przewrotu majowego (1926) polityką
zagraniczną odrodzonej Polski zajmowały się rządy prawicowe, a w
czasie Kongresu Wersalskiego premier Ignacy Paderewski i jego ludzie.
Ówczesny Naczelnik Państwa brygadier Józef Piłsudski, kazał Beckowi
zmontować dodatkową ekipę polskich
delegatów na Kongres Wersalski. Cała
delegacja polska na Kongres w 1919
roku liczyła ponad 100 osób. Mniej
więcej jedna czwarta to byli zwerbowani przez Becka ludzie Piłsudskiego.
W tej grupie był też mój dziadek. Po za

znajomością z Beckiem zadecydowała
doskonała znajomość języka francuskiego. Pochodzący w większości z
zaboru austriackiego piłsudczycy znali
doskonale niemiecki, a słabiej inne języki. W zaborze rosyjskim i w samej
Rosji inteligencja posługiwała się francuskim. Takie drobiazgi grają czasem
ważną rolę. Mój dziadek był w komisji
ekonomicznej i wrócił do Polski jako komisarz zarządzający rozdziałem
amerykańskiej pomocy Hoovera (to
taki po pierwszej wojnie odpowiednik
UNRR’Y z czasów nam bliższych).
I znowu świat jest mały – zgadałem się kiedyś z panem ministrem
Wiesławem Patkiem na ten temat i
okazało się, że jego ojciec był podwładnym mojego dziadka, jako przedstawiciel pomocy Hoovera na jakiś tam
okręg. Rok później w czasie najazdu
bolszewickiego mój dziadek, jak większość kresowego ziemiaństwa, uciekał
z rodziną i dobytkiem przed konarmią
Budionnego. W rodzinie były opowieści, jak to dojechano do poznańskiego,
i chcąc napoić konie i bydło, nie można się było dogadać, bo .... na przykład
wiadro nazywało się jakoś inaczej i
wszystko było inne. Zabory zrobiły swoje – polski język rozpad się na
dialekty.
Po 17 września 1939 roku Dziadka
też podobno ktoś widział związanego
na jakieś furmance, na której byli inni
związani pomieszczycy eskortowani
przez enkawudzistów. Śmierć drugiego mojego dziadka (od strony mamy),
Witolda Choynowskiego, jest bardziej
znana. Został aresztowany i zabity w
więzieniu w Łomży przez NKWD.
Natomiast po stronie niemieckiej dokonano zbrodni w majątku Dłużewo.
Dłużewscy, to w zasadzie nie była
rodzina, a tylko powinowactwo. Ale
tam się zdarzyła, niestety tragiczna,
historia, jak z kiepskiego filmu. Nie
wiem, czy w dworze dłużewskim mieli
radio, ale nawet, jak mieli, to pewnie
przegapili komunikat rządu polskiego,
że w związku z wprowadzeniem stanu
wojennego (po pierwszym września)
należy posiadaną broń myśliwską i
obronną oddać do depozytu na najbliższym posterunku Policji Państwowej.
Starostowie byli zobligowani do wydrukowania i rozwieszenia odnośnych
ogłoszeń. Niektórzy starostowie żądali
też oddania przez obywateli radioodbiorników i aparatów fotograficznych...
by nie było paniki. Gdy Niemcy po
zajęciu tych terenów wydali podobne
zarządzenia, grożąc karą śmierci, to
mieli ułatwione zadanie, gdy do wyżej
podanych zarządzeń starostów karni
obywatele RP się zastosowali i w/w
przedmioty oddali. Niemcy zabrali je
z komisariatów, jak swoje. Od samego
początku okupacji Polacy starali się nie
stosować do zarządzeń wroga. Radia
albo ukrywali, albo niszczyli, broń zakopywali, by ją we właściwym momencie odkopać.
Ale wracając to tragedii w Dłużewie.
Właściciele majątku nie mieli zielonego
pojęcia o zarządzeniach, tak polskich,
jak i niemieckich. Jak w każdym dworze była tam broń myśliwska i pistolety
obronne. Pech chciał, że bezpośrednio
przed wybuchem wojny wyrzucono z
dworu lokaja podejrzewanego o kradzież. I ten lokaj, jak weszli Niemcy,
zgłosił się na posterunek żandarmerii i
zameldował, że w dworze jest broń.
I była. Nikt niczego nie chował.
Dubeltówki wisiały na ścianach, pistolety leżały w szufladach biurka.

Nie trzeba było rewizji. Broń skonfiskowano. Był to początek wojny.
Na zajętych terenach działały sądy
wojenne Wehrmachtu. W czasie stanu wojennego jest tylko jeden wyrok.
Sąd Wehrmachtu skazał na rozstrzelanie wszystkich mężczyzn z rodziny
Dłużewskich. Najstarszy miał 65 lat
najmłodszy 16. To była niewątpliwie zbrodnia. Głupia i niepotrzebna.
Niemcy zgodnie z prawem wojennym
mogli, lecz nie musieli i nie powinni.
Inne nasze straty, to już były wypadki losowe związane z toczącą się wojną. Mój wuj z drugiej linii, kapitan pilot
Józef Skibiński, poległ we wrześniu w
walce z Messerschmittem. Francuzi
mówią: „Wojna jest wojną”.
To samo dotyczy moich kuzynów
Romockich, którzy poszli do Powstania
i w nim zginęli: Paweł „Moro” i Jan
„Bonawetura”. Ich ojciec w Legionach
też nosił pseudonim „Moro”. Przestawienie dwu pierwszych sylab nazwiska. Jak zaczęło się Powstanie to
mój dziadek (z drugiej linii) Wiesław
Gąssowski, wyszedł na balkon popatrzeć i trafiła go, jakaś zbłąkana kula,
Jego syn Piotr już świadomie poszedł
do Powstania i tam zginął.
Nie wszyscy z naszej rodziny, którzy poszli na wojnę lub do Powstania,

zginęli. Brat wspomnianego poległego
lotnika, w 1939 major, a w 1945 pułkownik Franciszek Skibiński, przeszedł
cały szlak bojowy dywizji pancernej
generała Maczka.
W Powstaniu brało udział rodzeństwo
mojej Mamy – siostra Rysia i brat Józef
oraz kuzynka Teresa. Brała też czynny
udział moja babcia Lola primo voto
Gąssowska, secundo Litwinowiczowa
i wuj Stanisław Skibniewski, kapitan
AK „Cubryna”, który jako dyrektor
elektrowni warszawskiej zorganizował
tam silną grupę i bronił elektrowni do
końca Powstania, zapewniając dostawę
prądu.
Poza siostrą i kuzynką Mamy, które
uciekły Niemcom z transportu (o czym
pisałem w innym miejscu) wszyscy
inni znaleźli się w oflagach lub stalagach. Babcia Lola w randze porucznika
AK szefowała dużej grupie koleżanek
z Powstania. W oflagu siedział też
mój stryj Wacław, który był lotnikiem
i latał w tzw. brygadzie pościgowej
i dostał się do niewoli po kapitulacji
Warszawy. Stryj z oflagu przysyłał
nam paczki. Oflagami opiekował się
Międzynarodowy Czerwony Krzyż
i zaopatrywał obficie osadzonych w
różnego rodzaju dobra. Oficerowie
tymi dobrami dzielili się z rodzinami
zostawionymi w Kraju. Poczta niemiecka działała dobrze. Listy i paczki
z oflagów dochodziły do odbiorców w
Generalnej Guberni.
Wszyscy wyżej opisani, po wojnie,
w różnym czasie, wrócili do Polski.
Ale o tym w następnym odcinku.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

Semper Fidelis - Stowarzyszenie Patriotów Polskich w Szwecji chwali się, że zorganizowało pokaz filmu
zrealizowanego przez guru prawicy,
czyli Grzegorza Brauna. Chodzi o film
dokumentalny “Luter i rewolucja protestancka. 100 minut prawdy na 500-lecie
zakłamania”.
Marcin Tomczak na portalu Histmag.
org tak pisał o filmie: Jeżeli miałbym
krótko scharakteryzować przesłanie
filmu Grzegorza Brauna, to z całą pewnością wystarczyłby następujący opis:
Marcin Luter, będąc maltretowanym w
dzieciństwie, wyrósł na awanturniczego, bezwzględnego, grzesznego opoja,
który w 1517 roku dokonał rozłamu w
zjednoczonym Kościele i zjednoczonej
Europie (sic!). Jego działania nie były
tak naprawdę reformacją, a rewolucją,

której continuum stanowiły rewolucje:
francuska oraz bolszewicka. Ludziom
Kościoła, tak jak każdemu, zdarzają się
błędy, ale Luter bezwzględnie je wykorzystał i nieprzypadkowo w XIX wieku
został nazwany führerem, tak jak Adolf
Hitler. Protestantyzm zafundował przecież ludzkości takie plagi jak: antykoncepcja, aborcja, powszechna edukacja
i podzielił ludzkość na ludzi i podludzi.
Tezy te wspierają swoim autorytetem
m.in. prof. Grzegorz Kucharczyk i ks.
prof. Tadeusz Guz. Brzmi irracjonalnie i fantastycznie? Tak właśnie jest.
I choć nikt poważny nie zgodziłby się
z przytoczonymi tezami i ich tonem, to
w propagandowej polewce doświadczonego reżysera utonął już niejeden
Polak, skuszony projekcją organizowaną w swoim mieście np. przez klub
„Gazety Polskiej”. „Luter i rewolucja
protestancka” to bowiem film, którego przekaz cechuje bardzo rozbudowana warstwa perswazyjna, wręcz
propagandowa.
Reżyser Grzegorz Braun znany jest
ze swoich kontrowersyjnych produkcji i poglądów. Rzecz w tym, że w
Sztokholmie film był prezentowany
w... kaplicy katolickiej w Sztokholmie
na Söder, gdzie mieści się Oratorium
Quo Vadis. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Kuria Biskupia w
Sztokholmie na swojej stronie internetowej zamieściła takie oto oświadczenie: “Angående filmen “Luther and the
Protestant Revolution”. Just nu visas
en film av Grzegorz Braun: “Luther
and the Protestant Revolution” på olika
ställen i vårt stift. Filmen är från Polen
och därifrån har det kommit reaktioner
om att filmen inte skildrar Luther och
reformationens framväxt på ett rättvist
sätt. Filmen kan inverka negativt på den

ekumeniska dialogen och inte minst på
påven Franciskus strävanden till en djupare dialog med de lutherska kyrkorna.
Den ligger också i strid med det kristna
kärleksbudskapet. Stiftsledningen för
Stockholms katolska stift tar avstånd
från hatiska budskap mot och orättvisa beskrivningar av våra systrar och
bröder i andra samfund. Vi manar därför till kritisk distans mot framställningar som denna. Stockholms katolska
stift”.
Patrioci z Semper Fidelis mają jakiś wyjątkowy dar mącenia ludziom w
głowach: najpierw omamili Kongres
Polaków w Szwecji i Radę Uchodźstwa
Polskiego w Szwecji (że im z tego powodu odebrano dotacje), a teraz wrabiają Polską Misję Katolicką w Szwecji.
Ale... co tam papież, co tam biskupi
, gdy “Patrioci” dochodzą do głosu.
Stefan Kisielewski napisał kiedyś:
Nacjonalizm to częstokroć wyraz małej
wiary w rzeczywiste możliwości swego
narodu.

Dwa miesiące musiała czekać redakcja “Faktu” na wyliczenie kosztów
podróży służbowych senator Prawa i
Sprawiedliwości Anny Marii Anders.
Prośbę o to dziennik wystosował do
Kancelarii Premiera Rady Ministrów.
Okazuje się, że kwota jest niewyobrażalna: od stycznia 2016 r. córka generała Andersa wydała na wojaże 611.625
złotych, odbyła w tym czasie 75 podróży. Ale ani razu nie była w swoim
okręgu wyborczy, z którego startowała
na senatora, na Podlasiu. Jak widać nazwisko nie zawsze zobowiązuje... Ktoś
złośliwie i celnie napisał na Facebooku:
Generał Anders wyprowadził z Rosji
115 tysięcy ludzi, a senator Anders z

państwowej kasy 611 tysięcy złotych.
DOBRA ZMIANA...

IKEA słynie z tanich produktów.
Pod IKEA w Sztokholmie (w Skärholmen) można także niemal o każdej
porze dnia kupić tani alkohol. To zasługa “przedsiębiorczych” kierowców
ciężarówek, którzy dostarczają towar
z Polski do sklepów IKEI. Ten “uliczny sklepik” znany jest od dawna, teraz
zainteresowała się nim popołudniówka
Aftonbladet. To z pewnością uaktywni policję. I “sklepik”... przeniesie się
gdzie indziej. Marek Hłasko w “Umarli
są wśród nas” pisał: Niech nie ośmielą
się wydawać sądów o wódce ci, którym
nie jest ona potrzebna. Jeśli ludzkość
osiągnęła dotychczas cokolwiek trwałego w sensie ducha, to właśnie alkohol.
Tomasz Lis w felietonie „Sieć
diabłów” (Newsweek): Tak zwane media społecznościowe okazały się lepsze
w kreowaniu atmosfery nienawiści i
strachu – przed uchodźcami, Żydami,
gejami, gender, drugim sortem czy kanaliami – niż w kreowaniu ducha międzyludzkiej solidarności i tolerancji. Za
swoje uznali je populiści i radykałowie,
mistrzowie szczucia i apostołowie dzielenia. Okazało się bowiem, że internet
jest najlepszym rozsadnikiem głupoty
w historii. Kłamstwa fruwają w nim
łatwiej i wyżej niż fakty. Fałsz czuje się
w sieci doskonale, prawda w nią się zaplątuje i w niej ginie. To, co negatywne, sprzedaje się w niej lepiej niż to,
co dobre. Cóż, czyż nie wolimy plotek
o romansach, zdradach czy intrygach
bardziej niż wiadomości o sukcesach i
dobrych uczynkach bliźnich?

Wzrost mendowatości
w populacji mieszkańców Polski
w efekcie zmian pogodowych
Niedawne badania na dużej próbie losowej wykazały, że w społeczeństwie amerykańskim ponad 34
procent dorosłych wyznaje jedną lub
więcej teorii spiskowych. Zdaniem
neuronaukowców skłonność do teorii spiskowych jest u ludzi naturalna, jest efektem potrzeby szybkiego
i spójnego wyjaśniania obserwowanych wydarzeń w połączeniu z kulturą, w której większość wydarzeń, z
jakimi mamy do czynienia, spowodowana jest świadomym i celowym działaniem innych ludzi.
O ile podatność na zawierzanie wyjaśnieniom w formie teorii spiskowych
jest dla naszego gatunku dość powszechna, to odporność na te teorie i
dostrzeganie granic absurdu jest po części oparta na wiedzy, a po części kwestią osobowości. (Teza, że skłonność
do poszukiwania wyjaśnień w formie
teorii spiskowych może być dziedziczna lub/oraz powiązana z takimi lub
innymi zaburzeniami psychicznymi,
wywołuje gwałtowne protesty ze strony lewicowych psychologów, skłonnych raczej do poszukiwania wyjaśnień
środowiskowych).
Wzrost mendowatości w populacji
mieszkańców Polski nie jest już tylko teorią. Badania interdyscyplinarne
wskazują, że ponadnormatywna koncentracja uwagi na myśleniu w kategoriach Who is chuj obserwowana jest we
wszystkich segmentach społeczeństwa.

Szczególnie wyraźnie ujawnia się ona
w badaniach nad treściami publikowanymi w Internecie, na portalach społecznościowych oraz na Twitterze.
Badaczy frapuje jednak pytanie, na
ile i w jaki sposób wzrost ten jest powiązany ze zmianami pogodowymi w dniu
10 kwietnia 2010? W odczuciu wielu
mieszkańców Polski mgła nie mogła
się pojawić bez przyczyny. Jeśli pojawiła się mgła i to właśnie wtedy, kiedy
jej tam być nie powinno, ktoś musiał tę
mgłę wywołać, ktoś był zainteresowany
w ograniczeniu widoczności, a najprawdopodobniej chciał tą mgłą ukryć zamach, długo i staranie przygotowany w
zmowie z innymi. Mgła jest tu tylko zasłoną dymną, podobnie jak brzoza, która
w żaden sposób nie mogła zrobić tego,
co zrobili inni, o których cała prawda
musi być ujawniona.
Badacze sugerują, że wyznawcy teorii, iż mgła była tylko zasłoną dymną,
ukrywającą coś znacznie gorszego, z
reguły wyznają dwie lub trzy inne teorie spiskowe, co powoduje zaburzenia
percepcyjne w postaci podejrzliwego i
negatywnego obrazu wszystkich, którzy
gotowi są uznawać zmiany pogodowe w
dniu 10 kwietnia jako naturalne, ograniczenie widoczności jako czynnik, który
nakazywałby skierowanie samolotu na
inne lotnisko, a brak normalnej decyzji
pilota w tej sprawie, jako efekt funkcjonowania jego przełożonych w stanie

wskazującym na nadmierny wpływ narodowej tradycji na ich procesy myślowe i zachowania.
Podejrzliwy i negatywny stosunek do
osób traktujących mgłę jak mgłę przekłada się na ogólny poziom mendowatości i dręczące pragnienie dokopania
wszystkim, którzy odmawiają przyznania, że za mgłą kryło się znacznie więcej
niż można sobie wyobrazić.
Obserwujemy tu szczególną formę
sprzężenia zwrotnego w postaci reakcji u tych, którzy są obiektem mendowatych ataków i reagują mendowatymi
kontratakami, co samo w sobie powoduje ogólny wzrost mendowatości.
Sprawa wykracza jednak poza to proste
zderzenie uwarunkowanych kulturowo
percepcji, ponieważ trzeci, prawdopodobnie największy, segment populacji,
odczuwając lub nawet zauważając ogólny wzrost mendowatości, może poszukiwać wyjaśnień w innych teoriach spiskowych, co również prowadzi do podejrzliwego i negatywnego postrzegania
współmieszkańców wspólnego obszaru
kulturowego.
Błędem byłoby sprowadzanie wszystkiego do zmian pogodowych w obszarze lądowania w dniu 10 kwietnia 2010
roku. Jak słusznie sugerują niektórzy,
poprzedzające pamiętną mgłę wydarzenia powinny skłaniać do przeglądu
procedur, które mogły być głęboko wadliwe. Nie jest jednak do końca pewne,

czy bardziej wadliwe były procedury
szkolenia pilotów i organizowania wycieczek na miejsca pamięci, czy wyboru
prezydenta i mianowania dowódców sił
powietrznych. Spór o to, które procedury były bardziej wadliwe, jest również
elementem zderzenia kultur percepcyjnych i zdaniem niektórych komentatorów nie zostanie rozstrzygnięty przez
najbliższe dwa lub trzy pokolenia.
Wydaje się, iż słuszna jest idea,
że hipoteza o związku między wzrostem ogólnego poziomu mendowatości (OPM) w populacji mieszkańców
Polski a zmianami pogodowymi w obszarze lądowania w dniu 10 kwietnia
2010 powinna być zbadana. Podobno
nie tylko powstał międzypartyjny zespół
badawczy, ale w zasadzie zatwierdzono
już budżet. Największe spory toczą się
o to, kto tym zespołem pokieruje, gdyż
istnieje zasadne podejrzenie, że od tego
mogą zależeć końcowe wnioski.
1 kwietnia 2018

Andrzej Koraszewski
Andrzej Koraszewski. Publicysta i pisarz ekonomiczno-społeczny, były dziennikarz BBC, wiceszef polskiej sekcji BBC, i
publicysta paryskiej „Kultury”. Od 1971 na emigracji w Szwecji,
w Lund. Związany z uniwersytetami w Uppsali oraz Lund.
Działacz polonijny. W połowie lat 70. XX wieku był jedną z
osób w Szwecji zaangażowanych w niesieniu pomocy opozycji
w Polsce, a od początku lat 80. również „Solidarności”. Był
przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół „Kultury Paryskiej”
w Lund, członkiem Grupy Kontaktowej Polskiego Ruchu
Demokratycznego w Szwecji oraz przewodniczącym Polskiego
Instytutu Źródłowego w Lund. Od 1986 mieszkał w Londynie,
gdzie pracował w BBC. W 1998 wrócił do Polski.
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Protesty
w obronie
SSądów
Jerzy Marciniak
Pijak, Polityk i Pisarz byli na
codzień skłóceni. W niedziele
i święta szanowali się i razem
współpracowali, bo łączyły ich
interesy. Polityk chciał dostać się
do Senatu i walczył o głosy poparcia.
A do tego wniósł do SSądu
Okręgowego w Poznaniu Wniosek
o wznowienie postępowania
sądowego i potrzebował fałszywego
świadka. Pijak miał potrzebę
przepłukania gardła czymś
mocniejszym niż to, co pił każdego
dnia. A Pisarz szukał czytelników
dla swoich dokonań literackich,
którzy kupiliby jakąś jego książkę.
Niedaleko nich kręcił się często
SSędzia SSądu Okręgowego.
Pijak powiedział słabym angielskim do Polityka: –
Kiss my ass!
Polityk nie znał angielskiego, więc z wdzięcznością
uśmiechnął się radośnie. Za ten szczery uśmiech Pijak
postanowił się odwdzięczyć, więc dodał po rosyjsku,
tak jak potrafił: – Pacałuj mienia w żopu!
Kandydat do Senatu nie znał rosyjskiego. Na wszelki wypadek uśmiechnął się szeroko, że aż jego wąski
nos rozciągnął się mocno na boki.
Pisarz nabrał powietrza w usta, albo nawet i płuca, a
po chwili medytacji powiedział długie zdanie, w którym dokonał cięć autocenzuralnych:
– Całować powinni nas w... (cięcie autocenzury)
Ci co rządzili w Polsce po Pamiętnym Czerwcu, bo...
(cięcie autocenzuralne), gdyż oni są... (ingerencja
cenzuralna własna w celu przypodobania się władzy),
a Kultura to... (autocenzura). Sądy są najczęściej
SSądami... (mocna autocenzura).
Polityk stanął na mównicy, popił wody i zaczął mówić to, na co czekali wyborcy:
– Spotykamy się przed SSądem, żeby popierać
SSkorumpowanych, Nieuczciwych SSędziów!
Słuchający wstali się i rozległy się brawa.
– Po upadku PRL-u wielu z was stało się osobami
drugiej kategorii we własnym kraju, ja pójdę dalej i
zagwarantuję wam, że wszyscy staniecie się obywatelami trzeciej kategorii!
Wszyscy znowu zerwali się na równe nogi i rozległy się równie gorące brawa.
– Chcieliście żyć w Wolności, to ja wam załatwię,
żeby was jeszcze mocniej wziął za twarze Zagraniczny
Kapitał Spekulacyjny i to tak, żebyście ledwo zipali.
Znowu wyborcy nie zawiedli i jak jeden mąż i niemąż, gdyż kobiet prawie nie było, pośpieszyli z owacjami na stojąco.
– Gwarantuję, że w mieście znikną wszystkie symbole władzy komunistycznej, bo dbali o Kulturę i
utrzymywali w niej wysoki poziom artystyczny, a do
tego nie byli takimi złodziejami jak POczerwcowi!
I po raz kolejny wyborcy dali wyraz troski o kraj,
gdyż wstali i dali brawa na stojąco. A drzemiący na
ławce Pijak dał brawa na leżąco.
– Zagwarantuję rozebranie pomników Armii
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Czerwonej, bo oni wyzwolili nasz kraj!
Wszyscy wstali, rozległa się „Międzynarodówka”,
a wielu śpiewających miało łzy szczęścia w oczach.
– Prokuratorzy będą rozliczani za ilość wniesionych aktów oskarżenia, a nie liczbę umorzonych
spraw, gdyż jestem zdania, że w Polsce jest zbyt
mało skazywania UCZCIWYCH obywateli kosztem
NIEUCZCIWYCH!
Huragan i burza braw zadowolonych wyborców.
– Każdy marzy o szczęściu, ale każdy rozumie go
w inny sposób, ja wam dam uniwersalne odczuwanie
Szczęścia i Wolności w życiu rodzinnym, pozakładam
wam kamery pod pierzynami, że nawet noce poślubne
będziecie spędzali w krzakach.
Popatrzył po radosnych twarzach zgromadzonych i
uśmiechnął się sam do siebie.
– W USA kiedyś czarny obywatel musiał ustąpić
miejsca w autobusie białemu, ja przeforsuję Ustawę w
Sejmie, że Polacy w autobusach będą musieli ustępować miejsca cudzoziemcom, których Niemcy przyślą
nam wkrótce sporo.
Wyborcy zerwali się na równe nogi i dali brawa
na stojąco. On jednak chciał wyraźnie wypowiedzianych słów poparcia, bo zwrócił się wprost do radośnie
wiwatujących.
– Popieracie mnie i popieracie prawo, że tak jak
murzyni macie ustępować miejsca w autobusach
cudzoziemcom?
– Popieramy!
Polityk spojrzał na szczęśliwe twarze, starł łzę radości z jednego oka, po chwili z drugiego i zawołał.
– Spotkamy się przed budynkiem SSądu, by popierać korupcję i przekręty!
– Spotkamy!
Polityk starł łzę radości z trzeciego oka i zszedł z
mównicy.
SSędzia SSądu Okręgowego w stolicy Wielkopolski
zwrócił się szeptem do samego siebie. I był to szept
artystyczny, bo dosyć głośny. Zawierał jednak treści, które były dla odbiorcy niepocieszające, a dla
mówiącego gorzkie od goryczy. SSędzia SSądu w
szepcie kluczył niczym klucznik, który zgubił klucze
na krętej ścieżce, i chodził teraz z głową skierowaną
głęboko w dół, by łatwiej mu było dostrzec księżyc

Jerzy Marciniak z wnuczką. Lund.

w nowiu, który podniósłby go na duchu. Mówił jak
nikomu niepotrzebny artysta, lub jak jego kolega z
Poznania, SSędzia SSądu Najwyższego, przy skazywaniu Niewinnych Osób, którego ustnych uzasadnień
nikt nie chciał słuchać.
– Jest dobrze, bo protestujących przed SSądami
przybywa, ale jednocześnie źle, bo naszej nieuczciwości może nie da się utrzymywać dłużej w tajemnicy, nasi ludzie, którzy zrobili kariery na wysługiwaniu się Służbie Bezpieczeństwa przykrywają i
przykrywają przekręty, ale prawda i tak pnie się do
góry... mój kolega, SSędzia SSądu Najwyższego,
to urodzony prymityw prawniczy, ale jak skazywał
NIEWINNYCH na polecenie tych czy innych, to raptem narodził się jako wielki znawca prawa i wybitny
naukowiec... skazał studenta prawa za legitymowanie
się cudzym dowodem w recepcji Hotelu Polonez albo
Hotelu Merkury w Poznaniu, bo dokładnie tego nie
wiedział... żeby było jeszcze gorzej, to SSędzia NIE
wiedział też KOMU student miał się legitymować,
gdyż nikt tych kłamstw nie chciał potwierdzić... delikatnie mówiąc, jest różnie, przy dużej dozie optymizmu można powiedzieć, że źle, a przy średniej miarce
realizmu należałoby stwierdzić iż jest wyraźnie niedobrze... SSędziowie SSądu Okręgowego prostytuują
się damsko oraz męsko i jak też nie wiedzą, gdzie student legitymował się cudzym dowodem, to znaczy, że
Wina jest udowodniona ponad Wszelką Wątpliwość...
a jak nie wiedzą komu miał się legitymować, to znaczy, że udowodnienie winy było jeszcze lepsze.
Splunął obficie i pokręcił z zatroskaniem głową.
Polityk podszedł do Pisarza i zaczął mówić wyraźnie pod niego, czyli takie treści, które każdego słabego artystę pióra głęboko ucieszą.
– My ustanowiliśmy dużą Nagrodę Literacką i
dostać ją może każdy, gdyż poziom artystyczny jest
NIEISTOTNY, liczy się tylko jedno, żeby autor
PLUŁ na własny kraj!
Pisarz podskoczył z radości do góry i odcisnął głęboki pocałunek, głębokiej wdzięczności na grubej
i wypukłej twarzy Polityka. A dodatkowo ze swojej
strony dodał to, na co czekał Polityk. I dodał tak,
że wszyscy, łącznie z głęboko głuchymi, musieli
usłyszeć.
– Oddam głos na ciebie, bo wykazujesz głęboką
troskę o kraj oraz jeszcze głębszą o dobro Polskiej
Kultury, a najgłębszą o dno naszej kobiecej literatury.
Polityk uśmiechnął się szeroko, później pomyślał
chwilkę, czyli płytko jak na skomplikowaną materię
rzeczy, i z głębokim przekonaniem dodał:
– PLUŁ będziesz dobrze, jak to robi Średnia
Pisarka-Ambasadorka Literatury czy Kultury, to przekłady twojej słabej twórczości literackiej popłyną
szeroko w Świat na koszt oplutych obywateli, wolno
ci tak robić, bo strajkami robotników Wywalczyliśmy
Wolność i Dobrobyt.
Zwarli się w mocnym uścisku przyjaźni i poklepali
po plecach.
SSędzia SSądu Okręgowego znad Warty nadal nie
miał chętnych do słuchania swoich głęboko prawdziwych wywodów, pozbawionych nawet płytkiej prawdy i znów zaczął szeptać sam do siebie:
– Protestujących przed SSądami przybywa i przybywa, ale i tak jest źle, gdyż ni stąd ni zowąd wyszło nam, że recepcjonistki Tego Samego Dnia o Tej
Samej Godzinie pracowały jednocześnie w recepcji
Hotelu Polonez i recepcji Hotelu Merkury, czyli przepołowiły się.
Pokręcił zaprzeczająco głową, jakby nie wierzył
sam sobie. Po chwili wrócił znowu do szeptu:
– Nie jestem specjalistą od rozdwojenia jaźni
SSędziów SSądu Okręgowego w Poznaniu ani od
Rozdwojenia Cielesnego Świadków, ale taka sytuacja wydaje mi się jakby niejasna, SSąd Apelacyjny
w Poznaniu, co prawda utrzymał w mocy nasze
Postanowienie, ale... ale jest nadal jedno wielkie ALE,
że za tę naszą uczciwość w cudzysłowie musi płacić
ktoś Uczciwy bez cudzysłowu, więc aspekt sprawy w
ujęciu stricte jest Zły, a w ujęciu sensu largo ma się
dokładnie tak samo.
Znowu pokręcił głową.
– Coraz więcej protestujących w naszej obronie,
Kodeks Postępowania Karnego też niby stoi za nami,
bo można powiedzieć, że Sąd ma prawo do swobodnej oceny dowodów i z tego prawa korzystał, ale to
stanie prawa za nami to jest takie, jak potencja zwisającego i sflaczałego męskiego organu!
Po tych słowach SSędzia SSądu Okręgowego w
Poznaniu poprawił dokładnie pasek w spodniach.
Później rozpiął rozporek i przewietrzył rozum zmęczony wysiłkiem intelektualnym.
Nieraz Pisarz, Pijak i Polityk stanowili taką dobraną Trójkę Koleżeńską w której jeden nienawidził
drugiego, drugi bał się trochę trzeciego, a pierwszy

patrzył wilkiem na siebie samego. Wtedy mówili to
co mówili, ale słuchali z tego co drugie albo trzecie
słowo, a resztę puszczali obok uszu. Prowadziło to
przeważnie do wygaszania problemów jeszcze przed
ich zaognieniem.
Do tej Skłóconej Trójki dołączał nieraz Pomylony i
wtedy ona przekształcała się, na zasadzie prostej matematyki, w Dwójkę Przyjaciół.
Oni go przygarniali do towarzystwa, bo był czysty.
Pisarz napisał o nim reportaż, że splunął na chodnik
obok Uniwersytetu i poszedł dalej, jednak po chwili
wrócił, zgarnął palcem ślinę i włożył ją z powrotem
do ust, potem poszedł na drugą ulicę do studzienki kanalizacyjnej i tam wypluł.
Dwójka przyjaciół była liczbą nieparzystą, więc w
razie niejednomyślności myśli poddawali problem
pod głosowanie. Często jednak nieparzysta Dwójka
dzieliła się na dwie równe części; dwa głosy z hakiem
i niecałe dwa podniesione palce. Wtedy nierozwiązany problem, na zasadzie demokracji i zasad matematycznych, nadal pozostawał nierozwiązany lub
rozwiązany.
Pomylony był Erotomanem-Opowiadaczem z dużym doświadczeniem teoretycznym opartym na bogatym materiale badawczym. Parał się jakiś czas muzyką rozrywkową i był członkiem Zespołu Muzyki
Klasycznej, specjalizującego się w muzyce rockowej i
bigbitowej. Przygrywał nieraz na zabawach wiejskich
czy w Miejskich Domach Kultury, a w przerwach
nasłuchiwał głosów tańczących, najchętniej młodych
dziewczyn. To co podsłuchał przed laty nie zachowywał teraz jedynie dla siebie:
– Tańczenie jest w większości Kultur Narodowych
związane z muzyką, przytulaniem partnerki oraz wychodzeniem z lokali w zaciemnione miejsca w celu
macania dziewczyn... macanie górnych i dolnych
partii ciała partnerek występuje w każdej cywilizacji
i jest uważane za objaw Wolności Wysokiego Rzędu.
Polityk i Pomylony byli prawie jak bracia syjamscy, ale różniło ich co nieco. Najwyraźniejszą różnicą
była uczciwość. Ten pierwszy był nieuczciwy na czyjś
koszt, a Pomylony najczęściej na swój własny rachunek. Ten drugi zjawiał się każdego roku u Polityka w
dzień jego imienim i mówił już od progu;
– Pożycz mi pieniędzy, bo chcę ci kupić dobry prezent i złożyć owocne, serdeczne życzenia!
Polityk miał sporo wrogów, więc przystawał chętnie na propozycje. Ten drugi brał pieniędze i albo
nie zjawiał się z jednym i drugim, albo przychodził
ze słabym prezentem i nieszczerymi życzeniami.
Solenizanta i tak to cieszyło, bo z jego złą opinią, był
to rak na bezrybiu.
SSędzia SSądu Okręgowego w Poznaniu zaczynał
posługę prawniczą w okresie PRL-u, więc nie mógł
mieć bagatego życia erotycznego, bo wtedy za wyuzdany styl życia zwalniano z Sądów – patrz Ustawa
o ustroju Sądów Powszechnych. Teraz te utracone
doznania próbował kompensować sobie i nastawiał
ochoczo ucho w stronę Pomylonego. Ten ostatni na
ogół nie zawodził. A nie chcąc popadać w lepkość tematyczną, wtrącał w wypowiedzi to i owo, a nieraz
dla odmiany owo i to:
– Gruba Jadzia z ulicy Wrocławskiej, arterii biegnącej prosto z centrum miasta w stronę Łodzi i
Opatówka, a stamtąd do Zajączek Bankowych, tańczyła słabo, bo była powolna, miała jednak powodzenie, bo po tańcu zawsze szła szybko na macanie...
Irka zwana Świdrem była szybka w jednym i drugim,
jakby miała cztery nogi... Opozycjoniści – Bolki z
Grodna mają najczęściej po cztery ręce, dwie lewe
do roboty i po dwie prawe do wyciągania po zagraniczne pieniądze... moja babka trzymała po wojnie
toaletę przy stacji Pilchowice-Zapora i mogła z tego
utrzymać męża – inwalidę wojennego, a jak kręcono
tam film wojenny ze Stanisławem Mikulskim i Beatą
Tyszkiewicz, to kupiła sobie nową sukienkę i pierwszy
raz w życiu perfumy... w Sądach jakby było dozwolone macanie, to może Wyroki byłyby bardziej sprawiedliwe, a nie takie rozgoryczone jak teraz... później
pociągi do Lwówka Śląskiego zaczęły chodzić rzadko, to babka przez cały dzień ledwie na bułkę i talerz
zupy mogła uzbierać... Sędzia może robić przekręty,
a i tak nic mu nie można zrobić, bo prawo go będzie
chroniło... jeden co mieszkał niedaleko stacji zaczął
chorować na żołądek i miał cały czas rozwolnienie,
wtedy babka zaczęła zarabiać dziennie na bułkę i talerz zupy a nieraz i na drugie danie dla męża-inwalidy
wojennego... latem nad jeziorem Pilchowickim były

dyskoteki, to dziewczyny przychodziły do toalety bardzo uśmiechnięte... SSędziowie SSądu Okręgowego
w stolicy Wielkopolski moczą się nocami ze stresu,
bo Nieuczciwie skazują Uczciwych, jednemu takiemu
to żona zakłada na noc gumowe reformy.
SSędziego SSądu Okręgowego zastępował nieraz w rozmowach z sobą samym SSędzia SSądu
Rejonowego, od krzywdzących Wyroków. Skazywał
niewinnych ludzi za Działalność Patriotyczną, szczególnie za publikowanie w pismach podziemnych,
gdyż uważał, że to jest groźniejsze niż manifestacje.
Te ostatnie można bowiem rozgonić pałkami, a treści
z czyichś głów usunąć pałką czy gazem łzawiącym
jest trudniej. W stanie wojennym skazywał prawie
każdego, kto znalazł się w jego repetorium, za co
miał pochwały od przełożonych. Jednak z powodu
Sukcesów Zawodowych miał wyrzuty młodzieńczego trądzika na swojej starzejącej się twarzy. Raz ze
strachu, że kiedyś może być uczciwie i zaczną go rozliczać. A po drugie, bał się ewentualnej zemsty ludzi
przez siebie skrzywdzonych. Ze strachu o karierę musiał prowadzić się też tak jak musiał, a nie tak jakby
chciał. Wyrzutów sumienia nie miał, bo wyszukiwał
sobie usprawiedliwienia i starał się w nie wierzyć.
Głównym było stwierdzenie: Sąd jest Niezawisły i
ja z tego korzystałem. Jednakże ze swoich bojaźni
nigdy chyba nie wyrósł, bo gdy słuchał opowiadań
Pomylonego, to zerkał dyskretnie na boki.
Pomylony klepnął na pożegnanie nieuczciwego
SSędziego SSądu Rejowego w ramię i odszedł. A
klepnięty rozpoczął cichą rozmowę z samym sobą:
– W roku tysiąc dziewięćset trzydziestym czwartym, kierując się Zasadą Wolności Obywatelskiej,
wykreślono w Szwecji z Kodeksu Karnego artykuł o
karalności za używanie środków antykoncepcyjnych
i wzrosło tam macanie dziewczyn na zabawach... a
w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym czwartym zniesiono karalność za miłość pomiędzy osobami tej samej płci, co pociągnęło zmniejszenie zapotrzebowania na Sędziów Karnistów... w stanie wojennym w
Polsce zapotrzebowanie na Nieuczciwych SSędziów
Karnistów było duże, że dorabiałem na godzinach
nadliczbowych.
Splunął, pokręcił zaprzeczająco głową i usiadł na
pobliskiej ławce.
Polityk tryumfował. I chwilami tak bardzo, że nieraz przerywał zdania w połowie, bo zagłuszały go
brawa.
– Głosujcie na mnie, to będziecie wzięci za ry...
Brawa, brawa i brawa.
– ... ła, że słowa nie zipniecie.
Oklaski, oklaski, oklaski.
– Z „Roty” Marii Konopnickiej w zdaniu; nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, wykreślimy wyraz,
NIE!
Owacje, owacje, owacje.
Polityka wspierał nieraz przemówieniami Pomylony. Nie szło to jednak dobrze, bo obaj słabo znali
historię najnowszą. Pomylony kulał w tym temacie, bo uczył się w szkole słabo. Polityk nie znał, bo
uczył się jeszcze słabiej, a do tego należał do Partii
Poczerwcowej, która z wasnym krajem miała niewiele wspólnego.

Pomylony stawał na trybunie 1 maja i mówił: – Równo osiemdziesiąt trzy lata temu oddano
strzał z krążownika Aurora i zaczęła się Rewolucja
Październikowa, która przyniosła nam Wolność...
Polityk od razu dawał mu brawa, ale jak ktoś szepnął Pomylonemu, że mówi nie na temat, to on szybko
się poprawiał:
– Równo czterdzieści dziewięć lat temu powstał
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Chełmie
nad Oką albo Bzurą czy Bzdurą...
Polityk od razu dawał mu brawa, ale jak ktoś zwrócił Pomyloneu uwagę, że pomylił daty, to on z miejsca
poprawiał się:
– Pierwszego maja obchodzimy uroczyście Dzień
Kobiet!
I było to trudne do zrozumienia, bo jak wielokrotnie podkreślał Pomylony, na dziesiąte urodziny, gdy
kończył równo jedenaście lat, ojciec kupił mu w wyprawce szkolnej dwie książki z historii i ani jednej z
biologii.
Polityk położył rękę na sercu i głębokimi ukłonami
dziękował za brawa. Ci co stali bliżej mogli przy tym
zauważyć łzy wzruszenia w jego oczach.
Do SSędziego SSądu Okręgowego w stolicy Wielkopolski podeszła córka. Z jej zachowania wynikało,
że też chciała zostać SSędzią. Pożyczyła służbowy
telefon od ojca, szybko wystukała palcem numer i od
razu zaczęła strofować rozmówcę.
– Dziękuję, że stajesz w obronie mojego taty i popierasz przed SSądem jego krytykowane wyroki, ale
podejmij działania, żebym nie musiała spłacać pożyczek... moich pożyczek!
SSędzia SSądu Okręgowego w stolicy Wielkopolski
był najwyraźniej zainteresowany karierą prawniczą
córki, bo słysząc wypowiadane przez nią słowa, przytakiwał jej z radością głową.
– Jak załatwisz to... zobaczysz mnie w stroju Ewy!
Wyłączyła telefon i oddała go ojcu. SSędzia SSądu
Okręgowego znad Warty poklepał ją z radością po
ramieniu, że zapowiada się na dobrego SSędziego
SSądu Okręgowego albo Apelacyjnego i uśmiechnął
szeroko.
Po chwili odwrócił się i zobaczył, że Pisarz, Pijak i
Polityk zaczęli iść z transparentami w stronę SSądu na
manifestację poparcia SSkorumpowanych SSędziów.
A Pomylony przysiadł na ławce. SSędzia odcisnął całusa na policzku córki i ruszył w stronę SSądu.
Jerzy Marciniak
Jerzy Marciniak urodzony w 1950 roku w Lwówku Śląskim.
Autor sztuk teatralnych i opowiadań; z wykształcenia prawnik
(studiował w Poznaniu), absolwent podyplomowego Studium
Reklamy i Marketingu (w Szwecji). Członek Związku Pisarzy
Szwedzkich (Sekcja Tłumaczy). Wydał następujące powieści:
„Piękna Grażyna”, „Druga Noc Walpurgii”, “Biały Brzask” i
„Urząd Lekkich Obyczajów” oraz zbiór opowiadań „Pieśni
Tańczącej Marionetki”. Niektóre opowiadania ukazały się
w języku rosyjskim, ormiańskim, rumuńskim, szwedzkim.
Emisji w Teatrze Polskiego Radia doczekały się słuchowiska;
„Zamieć”, „Z zewnątrz”, „O świcie”, „Walc cis-moll na jedną
rękę”, „Trzy Chłodne Noce”, „Zbłąkany Wiatr”. W Szwecji
mieszka od 1984 roku.

Szanowni Państwo,
15 września w Skansenie (Sztokholm) odbędą się główne uroczystości obchodów
100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jednym z planowanych punktów programu jest prezentacja polskich producentów żywności w Szwecji.
Jeśli znają Państwo takie osoby czy firmy chcące zaprezentować się w Skansenie
proszę o przekazanie im tej informacji z prośbą o kontakt na adres mailowy
malgorzata.hudyma@polen.travel do końca kwietnia 2018.
Zaproszenie nie jest skierowane do polskich firm cateringowych, ale do producentów
żywności. Ambasada RP w Sztokholmie zapewnia miejsce na stoiskach wystawienniczych na terenie Skansenu. Podczas imprezy będzie możliwość sprzedaży swoich
produktów, ale należy też pamiętać o tym, aby każdy z producentów posiadał
bezpłatne próbki żywności dla zainteresowanych osób.
Łączę wyrazy szacunku.
Grzegorz Jagielski, Konsul RP, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie
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