NR 14 (421)
ROK XX
19.08.2018
POLSKI
DWUTYGODNIK
WYDAWANY
W SZTOKHOLMIE
WWW.POLONICA.SE

To jeszcze nie jest
Szwecja w ruinie
NGP rozmawia z Martą Obmińską (39 lat), parlamentarzystką,
startującą w wyborach z list partii Moderata w Uppsali. 2

Ateny w mojej głowie
ZYGMUNT BARCZYK: Jaki smutek zatem?! Jest tak i jest
siak. Czyli, jak w życiu. I tego nie zmienisz. Ateńczyk o tym
wie. Możesz tylko czasem o tym co złe, zapomnieć. Może nie
będzie kolejnego trzęsienia ziemi. Nie! Będzie. Carpe diem
zatem! 6-7

Rozmawiamy miesiąc przed wyborami. Wszystkie sondaże wskazują na równowagę między partiami rządzącymi
a Aliansem. Jesteś optymistką i wierzysz w zwycięstwo
swojej formacji?
MARTA OBMIŃSKA: — Jestem przede wszystkim realistką. Oczywiście wierzę w nasze zwycięstwo, chociaż sytuacja
jest bardzo niejasna. Myślę jednak, że jesteśmy dobrą alternatywą dla Szwecji i jesteśmy wiarygodni.
Będę to z pewnością jedne z najciekawszych wyborów w
Szwecji. Zwłaszcza, że sondaże wskazują na zwycięstwo
Szwedzkich Demokratów. Wielu wyborców zadaje sobie
pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja po wyborach, gdy i
partie rządzące i Alians zdobędę podobną ilość głosów, czy
wtedy Alians jest gotowy do współpracy z Sd?
— Nie myślę...
...Gdy jednak mówisz “nie myślę”, to ta niepewność zostawia wiele do myślenia....
— Nie jestem szefem naszej partii, więc trudno mi się
jednoznacznie wypowiadać na ten temat. Wydaje mi się, że
gdybyśmy zdobyli więcej głosów niż socjaldemokraci, to
będziemy mieć rząd mniejszościowy. Wówczas wszystko
będzie zależeć, czy Sd będzie wspierać nasze propozycje w
parlamencie – jeśli będę one w zgodzie z ich program – czy
też nie.
Wielu wyborców, głosujących na moderatów, obawia się,
że pragmatyzm zwycięży nad wartościami...
— Nie sądzę, by tak się stało. Ale sytuacja jest taka, że Sd
mówiło o pewnych problemach, o których my za późno
zaczęliśmy rozmawiać. My natomiast mamy inne sposoby
rozwiązania ich, ale prawdą jest, że pewnych problemów nie
wolno ignorować.
Co jest najważniejsze w Twojej kampanii wyborczej?
— To są trzy rzeczy. Przede wszystkim wszystkim dzieciom
powinno się zapewnić, by mogły wykorzystać swój potencjał,
zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Mam tu na myśli m.in.
warunki dla dzieci niepełnosprawnych. Po drugie: stwarzać
pozytywny klimat dla przedsiębiorczości. To w końcu właśnie
podatki płacone przez przedsiębiorstwa dają możliwość finansowania i szkół i służby zdrowia. Wydaje mi się, że przez
osiem lat rządów wiele w tej kwestii zrobiliśmy, należy to
kontynuować. Jestem też bardzo zaangażowana w działalność
komisji konstytucyjnej, to dla mnie bardzo ważne.
© Anneli Larsson
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W Uppsali startujesz z pierwszego miejsca na listach moderatów, w wyborach krajowych jesteś na piątym miejscu.
To chyba wyraz wyjątkowego zaufania?
— Bardzo się z tego cieszę. I myślę, że właśnie chodzi o to
zaufanie. Ale to też wielkie zobowiązanie i dużo pracy.
Zapewne widziałaś w Nowej Gazecie Polskiej zestawienie,
że w najbliższych wyborach startować będzie około 120
Polaków, z tego jedna czwarta będę reprezentować Sd. Do
tej pory to moderaci byli najpopularniejsi...
— Trudno to mi wytłumaczyć. To już każdy kandydujący i
wyborca musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
wybiera akurat taką, a nie inną partię.
Niewątpliwie duża część dyskusji przedwyborczej zdominowana jest przez temat uchodźców i imigrantów. To
jest realny problem, złożony, jakie rozwiązania widzą
moderaci?
— Jednym z problemów jest to, że i Szwecja i Niemcy otworzyły swoje granice i mieliśmy tak wielki napływ imigrantów.
Gdyby cała Europa wykazała solidarność w tej kwestii, to
zapewne Szwecja nie miałaby takich problemów. Drugim
problemem jest rozbudowany system zasiłków, ponad
możliwości finansowe Szwecji. Więc... trzeba się przyjrzeć,
jak ten system przebudować i jak sprawiedliwie podzielić się
odpowiedzialnością pomocy dla tych uchodźców, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują. Także pomagając tym rejonom świata skąd napływa głównie emigracja ekonomiczna.
Osobny problem to jak spowodować by ci, którzy tutaj dotarli
szukając azylu, trafili na rynek pracy. To wielki problem, bo
niemal 50% z nich po ośmiu latach pobytu nadal nie pracuje.
Mówisz o solidarności europejskiej, ale kraj po drugiej
stronie Bałtyku, z którego pochodzimy, nie jest solidarny.
— To skomplikowany temat do rozmów między Polakami.
Oczywiście, że chciałabym, by Polska w większy sposób wykazywała solidarność. Szwedom jednak tłumaczę, że chociaż
w Polsce standard życia się poprawił, to jednak wiele grup
społecznych żyje w ciężkich warunkach. Nadal, mimo wzrostu gospodarczego, warunki życia w Polsce są na niższym
poziomie niż w Szwecji.
Krytycy szwedzkiej polityki, zwłaszcza w kontekście
problemów z uchodźcami, wyrażają czasami opinię, że
Szwecja jest “w ruinie”... Jak reagujesz na takie sformułownia? Jaki jest Twój obraz Szwecji?
— Mój obraz, mimo, że reprezentuję partię opozycyjną, to
nie jest “Szwecja w ruinie”. Ale... mamy przed sobą problemy
do rozwiązania, cały szereg wyzwań. Owszem, wydłużyły się
kolejki w służbie zdrowia, mamy mniej służb porządkowych
- policjantów, niż mieliśmy jeszcze 10 lat temu. Ale to jeszcze
nie jest Szwecja w ruinie. To jest absolutna przesada.

Starość
Pojęcie starości, staje się z roku na
rok coraz mniej precyzyjne. Znam
trzydziestoletnich starców i świeżych
jak brukselka osiemdziesięciolatków.

Ignacy Kraszewski pisał o „czterdziestoletnim starcu”, Juliusz Słowacki nazywał matkę
Balladyny – kilkunastoletniej panny, a zatem
jej matka musiała mieć około trzydziestki –
„starowinką”, Balzak opisał historię matrony
w książce „Kobieta trzydziestoletnia”. Dziś
świat, pomimo innych wad, jednak mniej
okrutny dla kobiet.
Stwierdzenie, że dziś młodość trwa o wiele dłużej jest banalną prawdą, co nie zmienia faktu, że oddalona bardziej w czasie niż
wprzódy starość, przynosi jednak profity:
Nie muszę się niczego uczyć, bo już umiem.
Nie muszę zdawać egzaminów, bo już pozdawałem. Nie muszę podejmować żadnej
decyzji, bo już wszystkie podjąłem. Nie muszę służyć w wojsku, bo już wysłużyłem. Nie
muszę nikogo słuchać, już się nasłuchałem.
Jestem w uprzywilejowanym wieku i sytuacji, bowiem nie muszę się wystrzegać mówienia prawdy, gdyż-może-mi-zaszkodzić.
Nic nie muszę, kogo szanuję i podziwiam
może zyskać u mnie wiele, kogo nie, na przykład…. Powiem tylko, iż wysokie funkcje
państwowe nie przydają olejum w głowie,
jak mawiał pan Zagłoba.
Czy rzeczywiście nie musimy się niczego
(my, z nieco niższą cyfrą daty urodzin) już
uczyć? Czy zdaliśmy wszystkie egzaminy?
Nie, ponieważ nieszczęśliwym zbiegiem
okoliczności mamy deja vu sprzed 29-lat.
Wiele poczynań rządu PiSu są jakby replikami, posługując się powiedzeniem Stefana
Kisielewskiego – dyktatury ciemniaków
PRL-u, tylko z większą hucpą, tupetem, pazernością na kasę.

Ale zostawmy to. Co warta jest dziś wiedza nabyta kilkadziesiąt lub nawet kilkanaście lat temu? Niewiele, za współczesnością
można nadążyć tylko za cenę nieustannego
wysiłku. To między innymi mówi, że starość
definitywną, fizjologiczną, należy przyjmować z niejaką ulga, jako wyczekiwane wytchnienie. Można chorować na starość, można chorować na młodość. To drugie godne
rekomendacji, ale ostrożnie, bo przesadzone
łatwo staje się śmieszne. Czas, ten wspaniały,
ten przeklęty czas!
Pamiętam u profesorostwa Darskich (był
ministrem spraw zagranicznych, zaś jego
syn Stefan moim licealnym kolegą) widziałem cudny drewniany osiemnastowieczny
globus, na którym Australia nazywała się
„New Holland”. Pamiętam parę dobrych lat
później, jaką rewelacją był dla mnie plac budowy hotelu „Forum”, krótko po otwarciu
nazywany „Potworum” z uwagi na horrendalnie wysokie ceny.
Podobno kres możliwości człowieka nie
istnieje, ale czas mamy jeden, określony
przestrzenią ułamka wszechświata w klatce o
trzech wymiarach. Mamy jeden przebieg czasu, czy warto mnożyć w nim różnego gatunku i nasilenia wrogości? Dziś szczególnie pilnie potrzeba w Polsce młodzieńczej energii
oraz mądrość starców, potrzeba pobudzenia
wspólnej odpowiedzialności za kraj.
Pisał Emanuel Kant: Niebo gwiaździste nade mną i prawa moralne we mnie. Mniejsza
z gwiazdami, ale czyżby filozof z Królewca
przeczuwał, że będzie trzeba bronić w Polsce
XXI wieku praw moralnych, oraz tych zapisanych w Konstytucji?
Andrzej Szmilichowski

Nova Star
– stary
problem
Poirytowani pasażerowie, po raz
kolejny nadwyrężone zaufanie
do firmy i zapewne gigantyczne
straty. Nowa gwiazda Polferries,
czyli prom Nova Star, już
od ponad trzech miesięcy nie
może ruszyć w pierwszy rejs
pod nową banderą.
© Wikimedia

To miał być przełom. Już w lutym tego roku zapowiadano, że na trasie między Gdańskiem a Sztokholmem (Nynäshamn) pojawi się drugi, nowoczesny
prom. Akurat tuż przed początkiem sezonu letniego.
Prom Nova Star zbudowano w 2011 roku jako Norman
Leader w stoczni ST Marine (Singapore Technologies
Marine Ltd.). Jeszcze do niedawna prom pływał na
trasie Tanger (Maroko) – Algeciras (Hiszpania) przez
Cieśninę Gibraltarską. Polferries wyczarterowało
go na okres dwóch lat, z opcją kupna przez PŻB po
zakończeniu okresu umowy czarterowej. Prom miał
być uzupełnieniem na linii Gdańsk-Nynäshamn obsługiwanej przez prom Wawel – liczący dzisiaj 38
lat! – zbudowany w 1980 roku w szwedzkiej stoczni
Kockums Varv AB w Malmö.
Nova Star to rzeczywiście przy nim młodzieniaszek
– długość promu to 161 m, szerokość – 25,6 m, zanurzenie – 6,20 m. Osiąga prędkość 21 węzłów (2 węzły
więcej niż Wawel). Pojemność ładunkowa dla samochodów ciężarowych wynosi 1575 m, a dla samochodów osobowych – 1215 m, co daje łącznie 2790 m.
Po wyczarterowaniu prom wpłynął do Gdańskiej
Stoczni Remontowa 29 marca br. Po kilkutygodniowym postoju w doku stoczni, gdzie oprócz naniesienia logotypu Polferries, przeprowadzić miano drobne
prace rurarskie i kadłubowe, a także remont dwóch
z czterech silników głównych oraz trzech agregatów
prądotwórczych, miał wyruszyć w swój pierwszy rejs
do Szwecji. Nie wyruszył.
Już od maja sprzedawano bilety, a w sezonie turystycznym chętnych nie brakowało. 25 czerwca
prom miał wyruszyć z Gdańska. Tuż przed tym terminem poinformowano, że z “przyczyn technicznych

niezależnych od armatora” rejs przełożono na 29
czerwca, a potem.... Potem termin przesuwano jeszcze kilka razy. Dzisiaj (12 sierpnia) na stronach internetowych Polferries widnieje informacja: „Szanowni
Klienci, Zarząd Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA
informuje o przesunięciu terminu wprowadzenia
promu Nova Star do eksploatacji na linię GdańskNynäshamn na dzień 03.09.2018 z przyczyn technicznych niezależnych od armatora”. Ale taki komunikat
(z coraz innymi datami) widnieje na stronie od końca
czerwca...
Pasażerowie – a raczej niedoszli pasażerowie – nie
zostawiają na Polferries suchej nitki. I słusznie, bo w
okresie wakacyjnym nikt nie lubi takich niespodzianek, a w dodatku wielokrotne przekładanie terminu
wypłynięcia promu powoduje dodatkowe niedogodności – tym bardziej, że za każdym razem i nowym
terminem, bilety są ciągle w sprzedaży. Wystarczy
przeczytać komentarze na różnych forach internetowych by przekonać się ile krwi już ludziom napsuto.
Łagodniejsze komentarze brzmią: “Parodia, nie firma”; “J...any prom... a miejsce w kolejce żeby się dodzwonić 66!”; “Masakra”, “Czy Polferries, ten relikt
PRL, może jeszcze istnieć?” (pomijamy komentarze
bardziej dosadne!). Część poszkodowanych zamierza
złożyć wspólny pozew o odszkodowanie.
Wiele lat temu, gdy loty samolotem były drogie, a
Polferries był monopolistą w połączeniu promowym
między Polską a Szwecją, klienci nie mieli wyboru
– bardzo często klęli na standard podróży, ale płynąć
musieli. Dzisiaj Polferries na trasie do Nynäshamn
żyje głównie z przewozów ciężarówek, tylko latem
znajduje się więcej chętnych do podróży własnym

samochodem. Ceny i czas podróży zniechęcają. Pasażerowie wybierają prom do Karlskrony (Stena Line)
bo mimo wysokich cen benzyny i odległości – wychodzi taniej i szybciej. Zwłaszcza, że 20-godzinna
podróż na trasie Gdańsk-Nynäshamn odbywała się
do tej pory w niezbyt ekskluzywnych warunkach, a
dodatkowo do portów prom zawijał w środku dnia,
co dodatkowo utrudniało podróż, gdy ktoś jechał w
inny kraniec Polski lub Szwecji. Zresztą... okazywało
się, że bardziej kalkulowało się polecieć samolotem i
wynająć samochód na miejscu...
Pozostają zatem pytania: jak mogło dojść do sytuacji, że czarteruje się prom, który jest niesprawny? Jak
można sprzedawać bilety nie wiedząc tak naprawdę,
czy prom w ogóle ruszy z Gdańska? Czy ktoś za ten
blamaż nie powinien ponieść odpowiedzialności?
Dlaczego wciąż nie sprywatyzowano Polferries?
Mówi się o tym od kilkunastu lat, wciąż jednak nie
udało się firmy sprzedać. Dziesięć lat temu próbował
firmę kupić DFDS, 4 lata temu procedura prywatyzacyjna została wszczęta ponownie... i znowu bez
efektów. Bo – jak czytamy w oficjalnym raporcie – w
kontekście działań prywatyzacji słychać głosy sprzeciwu związków zawodowych, które nie zgadzają się
z obecnie prowadzoną politykę Ministerstwo Skarbu
Państwa.
Ta degrengolada trwa już kilkanaście lat i Polferries
zapewne jeszcze długo będzie mogło się zasłonić formułką: „z przyczyn technicznych niezależnych od armatora”... (ngp)
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Twój Rodzinny Dentysta
w Centrum Sztokholmu
dr Dorota Leśniewska Lind
Oferujemy Państwu cały wachlarz niezbędnych
zabiegów stomatologicznych w zależności
od Państwa potrzeb.
Pacjenci bólowi 12 H
Przyjazna atmosfera.
Higienistka Magdalena.
Stockholm, Kungstensgatan 9
T: 0704 961 682 lub 08-411 80 40
www.dorotealind.se
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Ateny w mojej głowie

(1)

ZYGMUNT BARCZYK
Z głową, która zaraz pęknie od huku
w tunelu, otumanioną świszczącym
wiatrem, wdzierającym się przez
otwarte okna blaszanego wagonu,
w tłoku sklejonych od potu ciał,
docieram wreszcie do mojej
stacji metra. Jeszcze tylko dać się
wciągnąć schodami w górę, minąć
tłum w stacyjnym hallu i będę. Już
widzę wyjście rozświetlone blaskiem
dnia. Przyspieszam, wychodzę,
jestem. Wreszcie Monastiraki.

Plac zanurzony w całej jaskrawości świata, rozjarzony do granic wytrzymałości oczu. Harmider spory, ale inny niż w metrze, bardziej beztroski. Słyszę
okrzyki sprzedawców, po chwili oślepienia zaczynam
dostrzegać stragany z ułożonymi w piramidy pomarańczami, brzoskwiniami i truskawkami. Ludzi, mimo
przedpołudniowej pory, na placu moc. Między nimi
wózki, z których sprzedaje się kawałki schłodzonego
kokosa, rurki z kremem, sok pomarańczowy. Czuję
zapach grillowanej kukurydzy i prażonych kasztanów
sprzedawanych gdzieś koło stacji. Murki ciągnące się
na całej długości placu zajęte. Najwięcej ludzi przysiadło wokół Panagia Pantanassa, kościółka i klasztoru,
który dał nazwę i placowi i stacji metra. Monastiraki
znaczy po prostu „klasztorek”. Dochodzi muzyka z
pobliskich tawern. Słyszę rembetikę graną na żywo
na bouzuki i na gitarze. Z innej tawerny dociera: „S
‘Agapo”, utwór Giorgosa Dalarasa. Momentalne poczucie oswojenia. A więc znów tu jestem.
Wzrok przyciąga Akropol, z widocznymi w górze
kolumnami Partenonu, u nasady wzgórza zaś kolorowe kamienice. Wśród nich charakterystyczna sylweta kościoła Agioi Apostoloi. Jeszcze bliżej, rzymska
agora i fronton biblioteki Hadriana, tuż przede mną
muzeum ceramiki w dawnym meczecie Tzistaraki.
Pierwsze wejście w miasto ma moc porównywalną z pierwszym zejściem po stopniach stacji Venezia
Centrale ku Canal Grande. Tyle, że owo „wejście
smoka” na Plateia Monastiraki zaliczam już po raz
piąty. Kręcę się w koło, ot żeby się pokręcić. Tuż
obok placu niemożliwy do przejścia splot dróg, zawsze pełen aut i ryczących motocykli. Trzeba sprytnie
wywinąć się spod kół, by przejść na drugą stronę. Od
placu odchodzi ulica Ateńska, najbardziej orientalna
z wszystkich ulic miasta. Chodnik jest targiem, towar
wala się na stolikach i matach. Wiertarki, okulary słoneczne, pomysłowe acz proste przyrządy kuchenne,
kosmetyki, paski, zegarki, kurtki dżinsowe, perfumy,
adidasy, papierosy. Nawet jest ouzo w plastikowych
butelkach. W tle, w załomach budynków, kartonowe
domki bezdomnych. Stoiska chodnikowe prowadzą
przechodnia wprost w zabudowania fascynującego
skądinąd Targu Centralnego. Są też kramy z reprodukcjami ikon. Nieoczekiwanie dla mnie, pojawiły
się na Ateńskiej klimatyzowane sklepy z chałwą i
miodem z archipelagu. Obok nich przestronne butiki operatorów sieci komórkowych. Miszmasz zatem
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przykładny. A wszystko to w samym centrum miasta, na szerokiej ulicy łączącej Monastiraki z wielkim placem i węzłem komunikacyjnym Omonia.
Okolice sporządniały dopiero wskutek inwestycji poczynionych przed Igrzyskami Olimpijskimi w 2004.
Przedtem było tu strasznie. Igrzyska przyniosły wiele
nowych rozwiązań komunikacyjnych, ale złupiły kasę
miejską (a i państwową). Ateńczycy długo przeklinali
imprezę, która miała dać napęd gospodarce, a stała się
synonimem fiaska i początkiem bankructwa Grecji.
Plateia Monastiraki jest ulubionym miejscem spotkaniowym Ateńczyków. Tu planują wspólne „wyjście
na miasto”. Od placu odchodzi również – jakże różny
od orientalnych w charakterze kramów na Ateńskiej –
europejski, znaczy elegancki, pasaż handlowy Ermou.
Prowadzi do placu Syntagma, przy którym stoi parlament w dawnej siedzibie króla Ottona Bawarskiego.
Miejsce to medialnie nagłośnione wskutek częstych
demonstracji i ostrych walk ulicznych. W trójkącie
placów Monastiraki - Omonia - Syntagma wyznaczyć
można dzisiejszy ateński downtown, acz wielkomiejska tkanka jest o wiele większa.
Tuż za budynkiem stacyjnym Monastiraki rozpoczyna się jeszcze rozleglejszy „orient”, czyli słynny
pchli targ. Plateia Avissnias i okolice, niegdyś fascynujące oryginalnością atmosfery i oferty, dziś oferują
głównie podróbki znanych firm odzieżowych i sportowych. Autentyczne starocie spychane są na obrzeża. Wprawdzie można natrafić na antykwariaty książkowe, meblowe, muzyczne, dziwne stragany typu
„szwarc, mydło i powidło”, jakieś żelastwa, rupiecie
ozdobne, ulokowane na zaparkowanych przy terenie
bazaru autach, górę jednak bierze sztampa handlowa
taniochy znanej z innych miast.
Giorgos ze spokojem przyjmuje moje rytualne powitanie Aten. Tobołki nasze niewielkie, odwlekamy
więc dojazd na kwaterę w Petralona (raptem dwie
stacje metrem od Monastiraki). Nie musimy sobie
mówić, jaki następny krok. Też rytualny. Idziemy w
stronę Plaki, niegdyś charakternej dzielnicy, będącej
sercem i starożytnych i nowożytnych Aten. Miała
swoje agory, łaźnie, biblioteki. Potem nastał czas,
kiedy zmieniła się w dzielnicę rozrywki, aż wreszcie
“zaturyszczyła się” całkowicie, stając się swoistą wydmuszką Aten. W zatłoczonych uliczkach dominują
dziś goście z Azji i duże grupy wycieczkowe, które
przemarsz przez Plakę mają w pakiecie wejścia na
Akropol.
Telepatycznie z Giorgosem ustalamy, że nie dojdziemy tam dzisiaj. To nasz mały acz rytualny protest
przywitalny (zapewne pójdziemy tam innym razem).
Skoro już nie ma prawdziwej Plaki, z jej klasycznymi
tawernami, kafenionami, żywą muzyką, nie będzie
tam i nas. Unikamy przejścia ulicą Adrianou, zapchloną tandetnym replikami postaci i budowli Hellady,
znaczoną stojakami z gąbkami morskimi, mydełkami z oliwek, baklawą w kolorowych pudełkach.
Umykamy w bok, ku zboczu Akropolu, by wejść w
meandry uliczek utworzone między lilipucimi domkami na stromiźnie wzgórza. Pobielane domki, zbudowane dziko na początku XIX wieku, ostały się, korzystając z obowiązującego wtedy w Atenach prawa
tureckiego, wedle którego, co raz postawiono, nawet
jeśli bez pozwolenia, zburzonym być nie może. To
Anafiotika. Przypomina wioskę z wysp Cykladów acz
nie graniczy z morzem tylko z Plaką. Zapuszczamy się
w malowniczy spadzisty labirynt wijących się uliczek
i pokręconych schodów. Zapewne domownicy takich
jak my mają już tam dość. Idąc wzdłuż pobielanych
murków, kolorowymi często schodami, pośród donic
z bazylią, śpiących kotów, wąskimi przejściami przeciskamy się ku zakamarkom, w których już wcześniej
wypatrzyliśmy jedne z najlepszych murali w mieście.
Są nadal. I znów uczucie oswojenia. Siadamy na murku przy mikroskopijnym kościółku Agios Symeon,
patrzymy w dół na miasto.
Czas na kolejny rytualny gest przywitania miasta.
Siadamy przy stoliku tawerny w górze osady, tuż
pod murem Akropolu. Giorgos jedrną grecczyzną
zamawia piwo z dodatkami. Nie przeszkadza nam,
że podano Mythos (choć przydałoby się jakieś porządne piwo), do tego oliwki, mezy, flaszeczka ouzo,
wstawiona do stalowego wiaderka z kostkami lodu.
Widzimy, jak przy sąsiednim stoliku ktoś miesza piwo z kolorowym płynem. Niestety, w Grecji barmani
nie stosują klauzuli sumienia i przyjmują zamówienia
na piwo z sokiem, co woła o zemstę Zeusa.
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olocha Aten trzeba ogarnąć spojrzeniem z góry. Zadanie to nietrudne. Wprawdzie nie ma w
mieście wysokich wież kościelnych ni widokowych,
są za to wypiętrzenia z równiny, z których rozpościera
się widok na miasto w klasie tych, o których zwykło
się mówić, że zapierają dech w piersiach.
Zaczynamy jak zwykle od Filopapposa, wzgórza w
najwyższym punkcie sięgającego raptem 147 metrów,
będącego jednak przez wieki strategicznym szańcem
obronnym. Zwieńczone jest monumentem na cześć
konsula rzymskiego Caiusa Juliusa Filopapposa.
Rzym w Atenach to osobna opowieść. Agora rzymska, Odeon Heroda Attyka, Biblioteka Hadriana w
centrum Aten, są znakami wielkiego uznania okazywanego Atenom, które, choć były miastem Rzymowi
podległym, stały się miejscem podziwianym przez
Rzymian, jako krynica kultury, nauki, sztuki, edukacji.
Trawersujemy zboczem wapiennym pośród rozkwieconych na żółto krzewów. Akurat zakwitły maki,
czerwony kolor ich zagajników łączy się z amarantową barwą bujnej bugenwilli. Kwitną też magnolie.
Jest początek kwietnia, wiosna szaleje.
U nasady monumentu Filopapposa urządziła sobie
piknik szwedzka rodzina. Matka i córka w biustonoszach, ojciec w szortach w karaibskie wzory. Chciwie
chłepczą ze strumienia ciepłych promieni słonecznych. Właśnie co umknęli wiosennej zadymce w swoim Värmland. Ateńczyków o tej porze łatwo odróżnić od przybyszy. Chodzą odziani w miarę ciepło, w
ciemnych kurtkach i wysokich butach. Toż to dopiero
zima się skończyła, a do lata jeszcze daleko. I rankiem
temperatura ledwie wychyla się ponad 20 stopni.
Szybko na nasze tradycyjne miejsce widokowe.
Błękit, błękit, błękit – to najbardziej zwięzły opis tego, co nas urzeka. Błękit nieba, błękit morza, błękit
zawiesiny nad miastem. Błękitna poświata nad górami. W dole zaś Ateny, całe białe. Oto żywa mapa w
skali 1:1. Z pozycji na wzgórzu ukazuje ogrom miasta
i jego specyfikę. Wielka równina otoczona górami
o wysokości ponad 1000 m, ucięta linią morskiego
brzegu Zatoki Sarońskiej w Pireusie, szczelnie została
zapełniona budynkami. Wrażenie, jakby się spoglądało na gigantyczną tacę pełną kostek cukru. Najdalsze
osady wspinają się na otaczające wzgórza, miasto
chce nadal rosnąć. I wie co robi, bo w wyższych, choć
odległych partiach tego urbanistycznego potwora, powietrze czystsze, rześkie. A to tutaj luksus.
Z wysokości widać, że mamy do czynienia metropolią będącą połączonym organizmem Aten i Pireusu.
Ciekawe, że nawet odległe od centrum dzielnice,
przecinane i opasane szerokimi arteriami, nie sprawiają wrażenia mniej miejskich niż samo śródmieście. Widok przytłacza i fascynuje zarazem, a to za
sprawą monotonii urbanistycznej narzuty na równinę.
Gdzieniegdzie tylko wyrasta z równiny garb, wysoczyzna, bądź wychyla się długi grzbiet skalny, łamiąc
jednorodność faktury. Najwyższy z nich to spiczasty
garb Lycabettus, zwieńczony białym kościółkiem.
Inny to Akropol, wyrwany z podłoża kęs ziemi, dzięki czemu wierzchołek płaski i niemal równy podłożu
wzgórza.
Schodzimy ze wzgórza Filopappos oliwnym gajem. Wielkie żółwie wychodzą na dróżki. Mijamy
polany ustrojone łanami maków. Od motyli przelatujących przed twarzą trzeba się jak od much odganiać. Zdążamy ku podnóżu świetnie stąd widocznego
Akropolu. Pięć wieków przed naszą erą Perykles namówił Ateńczyków by oznaczyli swą potęgę dziełami
wielkimi. Trzy świątynie i teatr Dionizosa na zboczu Akropolu gotowe były kilkadziesiąt lat później.

wycieczki gdzieś się rozpierzchły. I tak lubię to moje
„poziomkowe miejsce” w Atenach. Nieopodal nieczynne obserwatorium astronomiczne na wzgórzu
Nimf, poniżej piękna bryła kościoła Agia Marina,
jeszcze poniżej biały kobierzec miasta-molocha. No i
świetnie ustawione przede mną, jakby na wyciągnięcie ręki: Akropol i stożkowe wzgórze Lycabettus w
tle. Nie ruszamy się stąd.
akim właściwie miastem są Ateny? Odpowiedzi
napierają liczne i sprzeczne z sobą. Siedzimy z
Giorgosem na najwyższym wzgórzu Lycabettus, tuż
przy białym kościołku Agios Georgios. Widać stąd
świetnie cały ogrom AtenoPireusu. Tyle wizyt, a brak
jednej klarownej odpowiedzi.
Ateny dzielą ludzi na tych, którzy postanowili, że
już tu nie wrócą i tych, którzy marzą o powrocie.
Urlopowicze wracający z wysp wpadają w miasto które ich przytłacza, dławi, wczepia się w spocone ciała w
niemiły sposób. Turyści poznają je nerwowo, w trakcie pospiesznego zwiedzania zabytków. Miejscowi,
co zrozumiale, mają stosunek ambiwalentny. Znane z
wielu innych wielkich miast uczucie „miłościonienawiści” do miejsca, w którym się żyje nie jest im obce
(skojarzone ze snem o idylli gdzie indziej). Potrafią
być wytrawnymi malkontentami, szukając minusów
wszędzie, tylko nie u siebie. Narzekania sporo. Nowe
podatki, Unia każe zaciskać pasa, a tu masy uchodźców i kręcących się po mieście nielegalników. Zatem
rozbojów, kradzieży i zarazków dziwnych, coraz więcej. Ateńczycy nie czują się dziś bezpiecznie. Sam
padłem ofiarą sprytnej szajki w metrze do Pireusu, nie
wiedząc kiedy, zostałem okradziony. Sprzedawcy w
lepszych butikach przestrzegają turystki, by nie nosiły
na sobie biżuterii.
Metropolia Ateny liczy dziś 4 miliony. W czasach antycznej świetności też było to wielkie miasto.
Sięgało w porywach liczby kilkuset tysięcy ludzi.
Potem wiekami całymi marniało. W drugiej połowie
XIX wieku, w niewoli tureckiej, liczyło zaledwie 6
tysięcy mieszkańców. Dziś, rokowania co do przyszłości są optymistyczne, choć kryzysy tu permanentne. Miasto leżące na przecięciu Zachodu, Wschodu i
Południa, porównać można do Stambułu, choć więcej
tu „zachodniości”. Ateny są helleńskie, rzymskie, bizantyjskie, osmańskie i „zachodnie” zarazem. Miasto
palimpsest. Dziś to i nowoczesna metropolia europejska, acz pełna „dziwności”, nie kojarzących się
ze standardami miast Europy zachodniej. Niechlujne,
tłoczne, krzykliwe. Dobrze to obrazują graffiti, które
są tu niemal na każdy murze, przęśle mostu, płocie,
wagonie kolejki. Towarzyszą im liczne afisze radykalnych ugrupowań i obwieszczenia o koncertach
muzyki greckiej. Miasto zapaskudzone bohomazami,
wśród których zdarzają się i mistrzowskie murale,
np. w dzielnicy Psirri, w Anafiotika, czy w Exarchei.
Zabazgranie miasta najbardziej deprymujące wtedy,
kiedy ciężkie rolety sklepowe zaciągnięte, bo, po zabazgraniu dostępnych murów i fasad budynków, to
na nich ześrodkowuje się wigor sprawców. Bzdurzyć
po murze może każdy. Kwestia ile w to włoży złości. Bełkotliwą mowę murów odbieram jako krzyk
ludzi bezradnych, zradykalizowanych często (o czym
świadczą częste walki uliczne z policją), spętanych
poczuciem bezsensu, które domaga się ujścia. Bądź
co bądź, Ateny to miasto frustratów, i to nie tylko w
wydaniu emerytów, którym obcięto znacznie wypłaty, i młodych, którzy wałęsają się bez celu. Czuje się,
że ciąży na tym mieście swoisty fatalizm, znużenie,
smutek. Co raz przechodzący w gwałtowne i krwawe wystąpienia uliczne. I ekspiacyjne radości takoż
(sic!).
Jaki smutek zatem?! Jest tak i jest siak. Czyli, jak
w życiu. I tego nie zmienisz. Ateńczyk o tym wie.
Możesz tylko czasem o tym co złe, zapomnieć. Może
nie będzie kolejnego trzęsienia ziemi. Nie! Będzie.
Carpe diem zatem! Sztandary w górę! Miasto niemal
cały rok tonie w kwieciu barwnym, żyje pod dyktando słonecznego agresora, który gorącymi promieniami trzyma miasto w saku. Obrzydliwa pogoda tu
tylko chwilę, zimą krótką. Siadajmy zatem, radujmy
się – razem, tak, razem. W tawernie, kafenionie, barze. Jedzmy, pijmy, tańczmy. Dowód? Przybyć tu w
któryś piątek o dowolnej porze roku i się o tym przekonać. Ateny wtedy to jedna wielka tawerna wylewająca się na ulice i place. Stoliki ustawione tak ciasno,
że przemyka się między nimi z biedą, ale nikt się nie
złości, nawet jeśli przechodzień zahaczy torbą o talerz
souvlaki (co mnie się przydarzyło).
Warto tu wtedy być. Atmosfera wyjątkowa. Co z
tego, że forsy nie ma. My jesteśmy. Jest muzyka, pieśni greckich bardów, których słowa zna większość na
pamięć. Ludzie wtrącają je w kawiarniane rozmowy.
Jak powiada pewna długoletnia już Atenka z Polski:
„Tu się życie pije, a nie sączy przez słomkę”.
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Symbolika budowli zawarta była w iluzji perfekcji
jaką miała utworzyć symetria budowli. W burzliwym
biegu dziejów, na wzgórzu akropolskim, stanęły nie
tylko świątynie helleńskie, ale i meczet i świątynia prawosławna, jak i turecki arsenał broni, zniszczony przez Wenecjan, przez co ucierpiały obiekty
Partenonu, do dziś obramowanego rusztowaniami.
Rezygnujemy z wejścia na Akropol (najwspanialsze artefakty i tak są wystawione w pobliskim
Muzeum Akropolu). Odechciewa się nam wchodzenia zatłoczonymi schodami. Harmider i okrzyki słyszeliśmy już z odległego o paręset metrów grzbietu
Filopapposa. Skręcamy na pobliski Areopag, z którego rozciąga się znakomity widok na miasto, i ma się
jak na dłoni pobliską Agorę.
Siadamy na kamieniach. Giorgos się zasromał, ja
się zasromałem. Gdzie się zasromać, jak nie tu właśnie, wyobrażając sobie gwarne życie Agory, serca
Aten, kiedy stawały się kolebką europejskiej demokracji. Chodzi o V i IV wiek przed naszą erą. 250250 tys. mieszkańców, demotes – czyli obywateli z
prawem głosu, wyłącznie mieszkańców płci męskiej,
korzystających z pełni praw, stanowiło o sile miasta,
będącego dziś dumą naszej cywilizacji. Agora była
miejscem najróżniejszych spotkań. Mieściły się tam
liczne świątynie, jak i inne budowle typu stoa. Były
to gmachy częściowo zakryte, z ogromną długą kolumnadą wychodzącą na otwartą przestrzeń agory. To
tam, w stoa, mężczyźni spotykali się, biesiadowali,
załatwiali swoje interesy.
Lubimy z Giorgosem tu przychodzić i wyobrażać
sobie, jaki musiał panować tumult na ubitym placu
agory zwanym orchestra (tanecznia). Pojedyńcze głosy mówców niknęły pośród wielości dźwięków, jako
że wartkim deliberacjom towarzyszyła muzyka, tańce
i jarmarczne okrzyki kuglarzy, żebraków i ludzi handlujących czym się dało.
Agora ewoluowała wraz z postępami demokracji.
Wędrując od grupy do grupy dyskutantów można było rozmawiać na wszystkie tematy, zdobywając wiedzę w kwestiach poruszających miasto. Z czasem powstał na agorze buleuterion, budynek posiedzeń rady
podejmującej werdykty w miejscu, gdzie można było
usłyszeć więcej niż strzępy przemów, rozpraszanych
w kakofonii wielu głosów.
Z biegiem lat (już koło roku 400 p.n.e.), agora ustąpiła znaczenia miejscom, gdzie lepiej dało się słyszeć
głosy mówców, a ludzie mogli usiąść. Rozwinął się
theatron, ze swoim amfiteatralnym wachlarzowym
układem siedzisk na zboczu wzgórza okalających
orchestrę, będącą teraz bardziej wydzieloną i centralnie ułożoną przestrzenią. Dlatego głównym miejscem zgromadzeń politycznych stał się Pnyks, zbocze
leżące nieopodal Areopagu. I tam się udajemy. Nie
jest to takie proste. Liczne grupy wycieczkowe przed
nami, wszyscy, i słusznie, chcą zobaczyć miejsce
skąd przemawiali Demostenes i Perykles. Trzy wieki
przed naszą erą gromadziła się tu ekklesia, 6 tysięcy
Ateńczyków i to 40 razy do roku. Mówca był teraz
świetnie słyszany przez siedzących, a nie – jak dotąd
– poruszających się we wszystkich kierunkach słuchaczy. Nastał czas oręża słowa – czyli retoryki.
Pnyks dziś nie robi wrażenia. A tego zwykle oczekujemy od miejsc spowitych splendorem. Ot, głazy, łąka na dwóch poziomach, gdzieniegdzie kikuty
dawnej świetności. Przysiadamy, korzystając z ciszy,
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wywiadu z profesorem Tadeuszem Gadaczem
(Gazeta Wyborcza): Za szybkim rozwojem
technicznym i ekonomicznym nie nadążał postęp kulturowy i moralny. (...) Obecnie przeszliśmy kolejną
rewolucję technologiczną. I jest ona oczywiście pozytywna, bo daje każdemu prawo do swobody wypowiedzi, dostęp do informacji, komunikacji, tworzenia
relacji, kształcenia. Ale znów za nią nie nadąża
postęp kulturowy i moralny. To sprawia, że – przy
braku poczucia odpowiedzialności, samodzielności
i krytycznego myślenia – pękają kolejne granice.
Pozwalamy sobą manipulować. Wybory wygrywają algorytmy i mikrotargetowanie. Upada język.
Zaczyna dominować postprawda i postpolityka. (...)
Przeciętny język, przeciętne myślenie biorą człowieka w posiadanie. Zanikają słowa: przyzwoitość,
prawość, przystojność, honor, szacunek, wrażliwość,
cnoty. Jesteśmy coraz bardziej sprawni technicznie
i coraz bardziej bezradni moralnie. (...) Można być
bardzo sprawnym intelektualnie, ale mieć zerową
wrażliwość rozumową.
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otatka z Twittera Radosława Sikorskiego: O
kondycji intelektualnej Polaków, złota myśl
czerwonoskórych Indian - Jeżeli ktoś oszuka cię raz,
to on jest oszustem; jeśli ktoś oszuka cię dwa razy, to
ty jesteś durniem.
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asz ulubiony europoseł Rysio-Pysio czyli
Ryszard Czarnecki (PiS) znowu zabłysnął intelektem, gdy mu ktoś wypomniał, że dzisiaj krytykuje
Parlament Europejski, a jeszcze niedawno (do czas,
aż go stamtąd wyrzucili) brał stamtąd sowitą pensję.
Oto jak wyglądał “dialog” na Twiterze:

“Przypadek Rysia-Pysia” świetnie opisuje wpis na
internecie Tomka Tomczyka: W czasach sprzed
Facebooka myśleliśmy, że całą winę za chamstwo,
głupotę i wulgaryzmy w sieci można zrzucać na poczucie anonimowości. Serwisy społecznościowe udowodniły nam, że bardzo się pomyliliśmy, bo ludzie nie
mają nic przeciwko robieniu z siebie idiotów, chociaż
podpisują się pod tym własnym nazwiskiem.

Zygmunt Barczyk
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Kto jest uprawniony do głosowania?
Prawo do głosowania mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 18 lat. Prawo do
głosowania w wyborach parlamentarnych mają
osoby, które: posiadają obywatelstwo szwedzkie oraz są lub były zameldowane na terenie
Szwecji.

wo. Karta zawiera informacje dotyczące lokali
wyborczych, w których można zagłosować
przedterminowo. Osoby, które chcą głosować
przedterminowo, muszą zabrać ze sobą kartę
wyborczą oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Jeśli nie masz obywatelstwa szwedzkiego, ale
byłeś zameldowany w Szwecji przez ostatnie
3 lata masz prawo do głosowania w wyborach
samorządowych i do sejmiku wojewódzkiego.
Kiedy otrzymasz kartę do głosowania?
Na około trzy tygodnie przed wyborami osoby
uprawnione do głosowania otrzymają drogą
pocztową kartę wyborczą. Karta wyborcza ma
charakter osobisty i nie może być wykorzystana
przez kogoś innego. W przypadku nieotrzymania karty wyborczej lub jej zagubienia nowy
egzemplarz można zamówić w urzędzie gminy
lub Urzędzie Wyborczym (Valmyndigheten).
Gdzie głosujesz?
W dniu wyborów w swoim lokalu wyborczym.
Karta wyborcza zawiera informację o tym, w
jakich wyborach masz prawo głosować, oraz
informacje na temat nazwy, adresu i godzin
otwarcia lokalu wyborczego. Otwarty będzie tylko w dniu wyborów. Aby móc oddać głos, należy
potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie
dokumentu tożsamości, np. prawa jazdy lub
paszportu.
Jeśli nie możesz oddać swojego głosu w dniu
wyborów, możesz zagłosować przedtermino-
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Osoby przebywające za granicą mogą zagłosować listownie lub w szwedzkiej ambasadzie
bądź szwedzkim konsulacie. Do przesłania
głosu drogą pocztową potrzebne są materiały,
które można zamówić w Urzędzie Wyborczym
(Valmyndigheten).
Jak się głosuje?
Karty do głosowania w wyborach parlamentarnych są koloru żółtego, w wyborach samorzą-

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Sposób głosowania w wyborach parlamentarnych,
samorządowych i do sejmiku wojewódzkiego

dowych – białego, a w wyborach do sejmiku
wojewódzkiego – niebieskiego. Są one dostępne we wszystkich lokalach wyborczych oraz
w siedzibach partii. Jeśli karta z nazwą partii
nie jest dostępna, można wziąć pustą kartę
do głosowania i napisać na niej nazwę partii w
możliwie najbardziej wyraźny sposób.
Można również oddać głos na konkretnego
kandydata, zaznaczając krzyżykiem kratkę
przed jego nazwiskiem na karcie do głosowania.
Można wybrać tylko jednego kandydata.

Kartę do głosowania wkładamy do specjalnej
koperty, którą otrzymujemy od komisji wyborczej
i oddajemy do wrzucenia do urny.
Głosowanie przez pełnomocnika
Głosowanie przez pełnomocnika możliwe jest w
przypadku osób, które ze względu na podeszły
wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą
same dotrzeć do lokalu wyborczego lub miejsca
głosowania. W takim wypadku pełnomocnikiem
może zostać mąż, żona lub partner wyborcy,
dziecko męża, żony lub partnera wyborcy oraz
wnuk, rodzic lub siostra/brat wyborcy. Głosowanie przez pełnomocnika wymaga posiadania
odpowiednich materiałów, które można zamówić
w urzędzie gminy lub Urzędzie Wyborczym
(Valmyndigheten).
Szwedzki Urząd Wyborczy (Valmyndigheten)
odpowiada za organizację wyborów i ich
prawidłowe przeprowadzenie. Więcej informacji
o zasadach wyborczych znajdziesz na stronie
val.se lub pod specjalnym numerem telefonu
(Valupplysningen) 020-825 825
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Z pisarzem Łukaszem Wierzbickim
rozmawia Ewa Korolczuk

Inspiracje
są wokół
nas
Jeśli nie znasz nazwiska Łukasza
Wierzbickiego, to być może czas
się z nim zapoznać, jest on obecnie
jednym z najbardziej popularnych
pisarzy książek przygodowych dla
dzieci i młodzieży w Polsce.
W roku 2000 Wierzbicki zebrał
i opracował reportaże Kazimierza
Nowaka z jego podróży do Afryki,
„Rowerem i pieszo przez Czarny
Ląd”, którą Ryszard Kapuściński
uznał za klasykę polskiego reportażu. Inne znane pozycje to „Afryka
Kazika”, „Dziadek niedźwiadek” –
w tej ostatniej autor przybliżył
czytelnikom losy niedźwiedzia
Wojtka z Armii Andresa. Opowieści
przygodowe z Mongolii i Chin były
następnymi pozycjami książkowymi
autora. W 2017 roku „Afryka Kazika” oraz „Dziadek i niedźwiadek”
znalazły sie na liście obowiązkowych
lektur szkolnych w klasach 1-3 szkół
podstawowych. A wszystkie cztery
powieści Wierzbickiego znalazły się
na liście lektur rekomendowanych
przez Radę Literacką Fundacji „Cała
Polska czyta dzieciom”. Z pewnością
usłyszymy o Wierzbickim w przyszłości ponieważ pisanie powieści
przygodowych dla dzieci i młodzieży
nie przestaje go pasjonować.
Następna książka ”Wokół świata na
wariata” będzie gotowa, najprawdopodobniej, w przyszłym roku, a
co ciekawe, jeden z jej pierwszych
rozdziałów rozgrywa się w Szwecji…
zaczyna na Möllevångsgatan 14
w Malmö, a kończy w Matfors nad
jeziorem Väster Rännöbodsjön...
NGP 14/2018 (421)

Jak rozpoczęła się Pańska przygoda z pisaniem?
— Ona zaczynała się kilka razy. Po raz pierwszy, gdy
jako sześcioletni chłopiec zacząłem czytać książki i
zapragnąłem sam je tworzyć. Wypełniałem zeszyty
w kratkę przeróżnymi historiami – byli tam rycerze,
były okręty, dinozaury i ufoludki. Wszystko, co tylko
byłem w stanie wymyślić. Potem nie było już tak kolorowo. Poszedłem do szkoły, na studia, do pracy. Po
latach wróciłem do mojej pasji z dzieciństwa. Moja
pierwsza książka (“Afryka Kazika”) ukazała się, gdy
miałem 33 lata. Jednak nawet wtedy nie myślałem
o sobie, jak o pisarzu. Zacząłem czuć się „pisarzem”dopiero po wydaniu trzeciej książki.
Skąd wziął Pan inspirację do poszczególnych postaci książkowych - jeszcze raz, także o niedźwiedziu Wojtku?
— Nie byłbym pisarzem, gdyby nie tematy moich
książek, gdyby nie ich bohaterowie. O Kazimierzu
Nowaku, który stał się pierwowzorem „Kazika” dowiedziałem się od mojego Dziadka. O niedźwiedziu
Wojtku, który służył w Armii Andersa wspomniała
mi sąsiadka podczas pogawędki „przy herbatce”. O
Benedykcie Polaku, pierwszym polskim podróżniku,
który w XIII wieku dotarł na dwór Wielkiego Chana,
władcy Imperium Mongolskiego, usłyszałem od
przyjaciela. Kolejnych historii nie musiałem szukać
nigdzie daleko, jakoś same mnie znajdywały… i za
każdym razem słyszałem w głowie dzwonek alarmowy: „Pisz książkę, nie przegap tego, musisz się tą
historią podzielić!”. Inspiracje są wokół nas. Trzeba
tylko dobrze rozejrzeć się, nastawić uszu…
W jaki sposób pracuje Pan na codzień, co dla Pan
jest bodźcem umożliwiającym, ułatwiającym pisanie? Jaki mam Pan zazwyczaj plan dnia?
— Mam, na pół roku do przodu, bardzo precyzyjnie
zaplanowany kalendarz… jeśli chodzi o spotkania
i warsztaty z dziećmi. Wiem na przykład, że tego i
tego dnia w listopadzie będę tu albo tam i opowiem
dzieciom w szkole lub bibliotece o tym albo tamtym.
Jeśli jednak chodzi o pisanie, tu nie mam żadnego
rygoru, ani harmonogramu. Sam narzucam sobie
jakiś rytm, staram się sam siebie mobilizować do
tworzenia kolejnych opowieści. Pracuję w każdej
wolnej chwili, najczęściej wieczorami – ułatwieniem
jest to, że nie mamy w domu telewizora. Czasem
pomysły przychodzą do głowy, gdy stoję na czerwonym świetle lub gdy zasypiam późną nocą w łóżku…
staram się je uchwycić, zapamiętać, spisać. Dzień po
dniu mozolnie układam z nich moje opowieści.

Czy rodzina i dzieci są także źrodłem inspiracji?
Na przykład Astrid Lindgren zaczęła pisać dopiero kiedy znalazła oparcie w rodzinie. Czy jest to
ważne dla pisarza?
— Rodzina jest dla mnie inspiracją w ogóle. Nie
tylko do pisania książek. Dziś synowi oczywiście są
pierwszymi czytelnikami moich historii i dedykuję
im swoją pracę. Tak było z ostatnią książką. Gdy
jechałem odwiedzić Olka Dobę, by wysłuchać jego
opowieści, zabrałem z sobą starszego syna Jonasza,
lat 7. Słuchał z nie mniejszym od mojego zainteresowaniem. Gdy z kolei nasz młodszy syn Jeremi, lat 5,
startował w rajdzie rowerowym, narzekał, że nie ma
ochoty nigdzie jechać. By odwrócić jego uwagę, zacząłem opowiadać mu kolejne przygody Olka Doby,
te nad którymi akurat pracowałem. „Tak, spotkał
rekina, i co jeszcze?” – dopytywał Jeremi. Słuchał
kolejnych opowieści i jechał przed siebie. Słuchając
zapomniał, że nie miał na jazdę rowerem ochoty. To
był dla mnie sygnał, że przygody Olka Doby są dla
dziecka interesujące.
Z jakim odzewem spotkał się Pan wśród czytelników polskich?
— Moje historie, ta o Afryce i Kaziku, ta o niedźwiedziu Wojtku, ale nie tylko, pozostałe również,
spotkały się z entuzjazmem, jakiego w życiu się nie
spodziewałem, jakiego nie śmiałbym w najzuchwalszych marzeniach oczekiwać. Nieświadomie, a może
raczej instynktownie, trafiłem w dziesiątkę z pomy-

słem popularyzacji wśród młodych Czytelników polskich i prawdziwych historii. „Afryka Kazika” oraz
„Dziadek i niedźwiadek” znalazły się na liście lektur,
a to znaczy, że książki te czytają dzieci w każdej lub
prawie każdej polskiej szkole.
A z jakim odzewem za granicą? Jakie wspomnienia ma Pan z ostatniego pobytu w Szwecji?
— Moje książki są też popularne wśród Polonii.
Myślę, że to z uwagi na ich „polskość” i ten romantyczny pierwiastek w nich zawarty. Gościłem już w
polskich szkołach w Holandii, Szwajcarii, Irlandii,
we Włoszech, na Litwie, Łotwie, a nawet w Australii.
Cieszę się, że dotarłem z moimi opowieściami także
do Szwecji. To była wizyta pełna radości i entuzjazmu, tak z mojej strony, jak i po stronie gospodarzy.
Niesamowite, jak szybko udało mi się nawiązać dobry kontakt z dziećmi, uczestnikami spotkania. Mam
nadzieję, że jeszcze kiedyś tu przyjadę, być może z
nowymi opowieściami.
Plany na przyszłość?
— Pracuję od trzech już lat nad książką „Wokół
świata na wariata”. To będzie też prawdziwa historia
i znów retro. Tadeusz Perkitny i Leon Mroczkiewicz
w 1926 roku spakowali kilogram jabłek, słoik kiszonych ogórków i wyruszyli w podróż dookoła świata.
Zrobili to, objechali świat dookoła i wrócili do Polski
z małpą i własnym samochodem. Książka będzie gotowa, mam nadzieję, w przyszłym roku i może na razie nie będę zdradzał nic więcej, poza tym, że jeden z
pierwszych jej rozdziałów rozgrywa się w Szwecji…
zaczyna na Möllevångsgatan 14 w Malmö, a kończy
w Matfors nad jeziorem Väster Rännöbodsjön.
Jaki pisarz jest dla Pana źródłem inspiracji?
— Czytam nieustannie, bardzo różne książki,
reportaże, klasykę literatury, książki historyczne,
popularno-naukowe, fantastykę… Bywa, że znajduję
w książkach coś, co przykuje moją uwagę, choć
jednocześnie staram się nie inspirować nadto innymi
autorami. Staram się, by moje książki były moje,
szukać własnego stylu, oryginalnych pomysłów na
przekazanie tego, co chcę przekazać. Z pisarzy, którzy bez wątpienia wywarli na mnie orgomny wpływ
to Tiziano Terzani, włoski reportażysta i Joseph
Campbell, autor niesamowitej książki „Bohater o
tysiącu twarzy”.

Kursy języka szwedzkiego
dla początkujących
Towarzystwo Polaków „Ogniwo”
w Sztokholmie organizuje nowy
kurs dla początkujących,
zajęcia w środy
od godz.18-tej do 20-ej.
Spotkanie informacyjne
odbędzie się w środę
12 września o godz. 18
w lokalu klubu Sysslomansg. 8,
T-Fridhemsplan.
Informacja:
08-6532052 lub 0707122064

Firma sprzątająca
zatrudni
nowych
pracowników
Huddinge/Stockholm

T: 070-733 55 13

Żyjemy w świecie mitów – i to nie mitów
greckich, skandynawskich, germańskich
czy słowiańskich – tylko współczesnych,
w które jesteśmy zmuszani wierzyć. Takie
jak globalne ocieplenie, sztuki piękne,
jednopłciowe małżeństwa i pojęcie gender. Są jeszcze inne mity, zbyt drażliwe
aby otwarcie o nich rozprawiać, ale i te
wymienione są wystarczająco kontrowersyjne, aby – poddając je krytyce – powiększyć grono swych wrogów. Podejmuje
jednak świadomie takie ryzyko.

Współczesna
mitologia

Czy globalne ocieplenie jest mitem? Nie wiem i
chyba nikt tego nie wie. Jeśli chcemy być pewni, czy
mamy wpływ na klimat, musimy wiedzieć, w jakim
stopniu on sam się zmienia. A on stale ulega zmianom.
Po długich okresach ciepła następuje ochłodzenie.
Jeszcze przed trzema tysiacami lat w Szwecji było dużo cieplej niż dzisiaj. Również za czasów Wikingów,
w dziewięćsetnych latach naszej ery, Szwecja miała
dużo cieplejszy klimat. A 12.000 lat temu mieliśmy
lodowiec w północnej Europie, nie mówiąc o legendarnych potopach, biblijnym i o zalaniu Atlantydy.
Meteorologia i ekonomia to nie nauki, tylko zaawansowane przewidywania. Prognozy pogodowe i
klimatyczne mają 50% prawdopodobieństwa – albo
się sprawdzą albo nie. Należę do sceptykow klimatycznych. Obserwując ziemię z lotu ptaka zdumiewają
ogromne przestrzenie nie dotknięte ludzką ręką, nie
mówiąc już o oceanach, których powierzchnia przewyższa ląd o 70%. Czyż nie jest zarozumialstwem
twierdzić, że nasza działalność jest w stanie wpłynąć na globalne zmiany? Lokalnie, w aglomeracjach
miejskich i przemysłowych, potrafimy skutecznie zanieczyścić powietrze spalinami czy dymem. Ale globalnie? Wątpię. Przypuszczam że wzmożona aktywność plam na słońcu ma większy wpływ na klimat niż
wszystkie nasze wysiłki razem wzięte.
Uważa się, że najwiekszą groźbą dla klimatu jest
dwutlenek węgla. Ale zapominamy, czego uczono
nas na lekcjach biologii jeszcze w szkole podstawowej. Otóż każda komórka, roślinna czy zwierzęca, od
najprostszej tlenowej bakterii po najbardziej złożone
organizmy z człowiekiem na czele, pobiera w procesie oddychania tlen z atmosfery przy wdechu i wydala
dwutlenek węgla przy wydechu. Zadałam sobie kiedyś trud, aby obliczyć, ile dwutlenku węgla wytwarza
ludzkość przy oddychaniu – całe 1560 milionów ton
na rok. Jeśli ktoś nie wierzy, służę chętnie dokładnymi
cyframi. Może należałoby już przy urodzeniu przydzielać kwoty dwutlenku węgla, oparte na średniej
długości życia? Ci co umrą przedwcześnie, mogliby
w testamencie zapisywać niewykorzystany gaz swym
spadkobiercom. Ci co żyją dłużej niż przeciętna, mogliby dokupywać dodatowe kwoty. Ale co mają robić
ci, których na to nie stać? Przestać oddychać?
Na szczęście istnieją inne procesy zwane fotosyntezą i asymilacją (nie mylić z integracją). W ciągu dnia
rośliny za pomocą zielonego barwnika, chlorofilu, i
energii słonecznej produkują potrzebne im składniki
pochłaniając dwutlenek węgla i wydalając tlen. W nocy oddychają, tak jak wszystko inne. Twierdzi się, że
oddychanie i asymilacja stanowią system zamknięty w
naturalny sposób kompensujący te dwa procesy. Oby
ten balans nigdy nie został zakłócony.
Następnym mitem są tzw „sztuki piękne”. Niegdyś
uzdolnieni artystycznie młodzi ludzie studiowali na
Akademii Sztuk Pięknych. Od sztuki oczekiwało
się wtedy pozytywnych przeżyć. Klasyczne portrety, krajobrazy, sceny biblijne – obecnie nazywa się
lekceważąco sztuką salonową. Aparat fotograficzny
zastąpił realistyczne malarstwo, i wtedy pojawiły się
nowe kierunki, „izmy”, między innymi impresjonizm,
kubizm, naiwizm czy surrealizm. Trendy te dają się
scharakteryzować, a deformacja obiektu podlega pewnym zasadom.
Obecnie sztuki przestały być piękne. Jeśli obraz nie
posiada ładunku emocjonalnego, na przykład trzy kreski na krzyż, można go ignorować. Natomiast niepokojącym jest, że obrazy i rzeźby zastępują instalacje,
czyli pojedyńcze, przypadkowe kompozycje nie reprezentujące żadnego nurtu. Nie mają one zachwycać
tylko wzburzać, przerażać, budzić niechęć, a nawet
obrzydzenie. Ważne jest, aby wstrząsnęły odbiorcą.
Na przykład basen wypełniony zabarwioną na czerwono wodą imitującą krew, ohydnie zdeformowane,
jakby odarte ze skóry sylwetki ludzkie i zwierzęce.
Nie zawsze wiadomo, jaki ma być sens moralny tych
tworów, pamięta się tylko uczucie niesmaku, jakie
wzbudziły.
Niedawno czytałam w prasie o nowej dekoracji na
stacji metra Slussen. Przedstawia ona kobiety podczas menstruacji. W kolorze. Było dużo protestów.
Pomysłodawcy bronili dekoracji. Sztuka ma prowokować, budzić reakcje, pozytywne lub negatywne,

zadawać pytania. Ale jakie? Czy nastepną dekoracją
bedzie zawartość miski klozetowej lub wymiotującej
osoby? Pewne funkcje fizjologiczne nie są estetyczne,
budzą niesmak i nie muszą byś eksponowane w przestrzeni publicznej.
Wystawa „Real bodies” budzi nie tylko niesmak,
ale i oburzenie. Zakonserwowane, obdarte ze skóry szkielety ludzkie eksponowane w nienaturalnych
pozach to brak szacunku dla zmarłych. Pokazuje się
wprawdzie w muzeach mumie egipskie i inne szczątki
ludzkie o znaczeniu historycznym, ale robi się to w
sposób nie uchybiający ich godności. Mięśnie, ścięgna
czy układ krwionośny szkieletów mogłyby spełniać
rolę dydaktyczną przy nauce anatomii i nie powinno
się pokazywać tego tłumom spragnionym perwersyjnych wrażeń. Ale organizatorzy zacierają ręce, tłumy
nabijają im kasę. Pecunia non olet. Publiczne eksponowanie na fasadzie budynku malowidła przedstawiającego gigantycznego fallusa to jeszcze jeden przykład
źle zrozumianej swobody twórczej.
Muzyka i taniec również uległy metamorfozie. Nie
mam tu na myśli atonicznych kompozycji, które potrafią ocenić osoby z wrażliwym i wytrenowanym
słuchem muzycznym. Chodzi mi o popularną muzykę rodem z Afryki, z podkładem bębnów, tzw „dunka, dunka”, graną zazwyczaj o wiele za głośno. Nie
potępiam jej w czambuł, ale chciało by się czasem
usłyszeć coś łagodnego, kojącego. Kiedyś w Grecji i
w Turcji (kiedy jeszcze było tam bezpiecznie) słyszało
się często regionalną muzykę, obecnie i tam dudnią
bębny. W Chinach nadal można usłyszeć w parkach
delikatną grę na cytrze płynącą z ukrytych głośników.
Taniec towarzyski od lat przestał być tańcem, nie
różni się niczym od gimnastyki. Mówiło się kiedyś,
że trzy najpiękniejsze widoki to statek pod żaglami,
koń w galopie i kobieta w tańcu. Teraz pozostały
nam tylko koń i żagle. Nawet klasyczny balet uległ
metamorfozie. Są jeszcze tancerze, głównie Rosjanie,
z moskiewskiego teatru Bolszoj i teatru Marinski w
Petersburgu, hołdujący dawnej klasycznej szkole.
Oglądając nowoczesny taniec nie wpadam w ekstazę,
natomiast do dziś pamiętam polski duet Bittnerówny
i Grucy, którzy w cielistych trykotach zachwycali harmonijnym pięknem ludzkiego ciała w ruchu.
Widziałam ich w młodości w dodatku filmowym i
zapamiętałam, podczas gdy następującego po nim filmu fabularnego zupełnie nie pamiętam. Nawet balet
Cullberg, mimo niesłychanego profesjonalizmu, wynaturzył się i straszy swymi łabędziami ze szpetnymi
guzami na łysych czaszkach.
Kolejnym mitem są jednopłciowe małżeństwa.
Homoseksualizm jest znany od zarania ludzkości. Na
ceramice z Pompei przechowały się obrazy scen lesbijskich, a związki między starszymi mężczyznami,
mentorami, a młodymi adeptami, były w antycznej
Grecji bardziej cenione niż miłość heteroseksualna.
Nie kwestionuję bynajmniej samego zjawiska, ale jestem przeciwniczką jednopłciowych małżeństw. Małżeństwo to trwały, usankcjonowany prawnie związek
mężczyzny i kobiety zapewniający obu stronom te
same prawa, który wśród par heteroseksualnych popada obecnie w niełaskę. Obserwuje się tendencję do
związków partnerskich pomiędzy kobietą a mężczyzną. Pary nie biorą ślubu, żyją na tzw kocią łapę, co
jest obecnie całkowicie akceptowane. Niektóre żyją
szczęśliwie w związku partnerskim wraz z dziećmi, we wspólnie kupionym domu, podczas gdy inne
pobierają się, a potem rozwodzą. Nie ma recepty na
szczęście.
Natomiast pary homoseksualne skutecznie walczą
o prawo do ślubu. Relacje prasowe ze spotkań celebrytów o panu Iksińskim wraz z mężem, czy pani
Igrekowskiej z żoną, brzmią groteskowo. Nie naigrawajmy się ani z tych relacji, ani z instytucji małżeństwa. Powinna jednak istnieć forma legalizacji prawnej związków homoseksualnych, tak aby zapewnić
obu stronom podobne prawa, jakie przysługują małżeństwom poza prawem do adopcji. Konwencjonalna
adopcja jest wystarczająco złożonym procesem, gdzie
dziecko nie ma prawa wyboru. Nie należy jej komplikować niekonwencjonalną rodziną. Posiadanie potomstwa nie jest konstytucyjnym prawem. Osoby żyjące w związku homoseksualnym świadomie skazują

się na bezpotomność. Związek oparty na wzajemnej
atrakcji między odmiennymi płciami, umożliwia posiadanie potomstwa. I tylko dlatego przetrwaliśmy
jako gatunek.
Przy analizie pojęcia gender należy uważnie dobierać słowa. Jego uproszczona definicja to płeć kulturowo-społeczna wynikająca z przyjętych zachowań i
stereotypów, a nie z biologicznych różnic w budowie
czyli dymorfizmu płciowego. Gender zaczęto dyskutować dopiero w ostatnich latach, mimo iż jako
zjawisko istnieje od dawna. Już Simone de Beauvoir
twierdziła, że nie rodzimy się jako kobiety, tylko się
nimi stajemy. Osobiście nie widzę nic niewłaściwego
w tym, że dziewczynki bawią się chętnie lalkami, a
chłopcy wolą samochody. Jeżeli istnieją między płciami różnice anatomiczne i fizjologiczne, dlaczego ma
nie być różnic psychicznych? Ewolucja pod każdym
wzgędem dostosowała kobietę do jej biologicznej roli.
Kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn są bardziej empatyczne, socjalnie dojrzalsze, mają podzielną
uwagę, potrafią jednocześnie piastować dziecko, pilnować kuchenki i rozmawiać przez telefon. Francuzi
trafnie wyrazili swe uznanie dla różnic między płciami: Vive la petite difference. Ale właściwie nie o tym
chcę pisać, tylko o fakcie, że pewnym osobom trudno
zaakceptować płeć jaką obdarzyła je natura. Jestem
biologiem, lecz muszę wyznać, że genetyka człowieka traktowana była na moim wydziale po macoszemu,
przedstawiając różnicowanie się płci w uproszczony
sposób. Wszystkie nasze komórki, poza rozrodczymi,
bez względu na płeć, posiadają 22 pary chromosomów
zawierających niemal cały materiał genetyczny w formie DNA. 23-cia para para różni się, kobieta posiada
dwa chromosomy X, natomiast mężczyzna chromosom X i Y. Przy tworzeniu się komórek rozrodczych
następuje redukcja ilości chromozomów do połowy.
Komórki żeńskie posiadają jeden chromosom X, a
plemniki X albo Y. Przy zapłodnieniu komórki płodu
uzyskują połowę chromosomów od matki i połowę od
ojca i przy kombinacji XX mam płód żeński, a przy
XY męski.
Tego mnie uczono. Ale rzeczywistość jest bardziej
skomplikowana. Oświeciła mnie w tym względzie
powieść „Middlesex” o losach greckich emigrantów
w Ameryce. Bohaterką jest osoba urodzona i wychowywana jako dziewczynka, która w okresie dojrzewania okazuje skłonność do zarostu, nie ma piersi i
menstruacji. Wyjaśnienie tkwi w mutacji enyzmu
5-alfa-reduktazy. Rodzina bohaterki pochodzi z niewielkiej społeczności na granicy Grecji z Turcją,
gdzie taka mutacja konserwuje się poprzez małżeństwa między kuzynami. Mutacja sprawia, że pomimo
normalnych chromozomów XY i wewnętrznych cech
płciowych, chłopiec do okresu dojrzewania wygląda
jak dziewczynka. Na wykształcanie się płci mają również wpływ hormony matki. Nadmiar estrogenu może
spowodować feminizację męskiego płodu. Autor powieści uważa, że takie odchylenia są wprawdzie naturalne, ale, odbiegając od normalności, są nienormalne.
Podkreślam, że opisany przypadek to nie licentia poetica autora. Fabuła oparta jest na naukowych faktach.
Ciekawe, że opisany przypadek to wyjątek od reguły. Na ogół to mężczyżni zmieniają płeć na żeńską.
Mogłabym jeszcze pisać o życiowych trudnościach z
jakimi borykają się osoby po zmianie płci i o festiwalach Pride, gdzie manifestując rzekomo przeciwko
dyskryminacji eksponuje się, nierzadko w niesmaczny
sposób, seksualne preferencje. Seks, nawet ten wyuzdany, cieszył się dużym zainteresowaniem już w starożytności. Ale nie musimy naśladować rozwiązłości
Pompeji czy Sodomy i Gomorry. Ciekawe, że na pompejskich malowidłach zachował się wizerunek bożka
Pana kopulującego z kozą. Tego nie musimy się obecnie obawiać. Towarzystwo przyjaciół zwierząt będzie
protestować. Seks to sprawa intymna, lepiej aby nie
opuszczał prywatnej sfery.
Żyjemy w wolnym kraju. Każdy ma prawo do własnego zdania, pod warunkiem, że wyrażone publicznie
nie rani cudzych uczuć. Szanuję, choć nie zawsze podzielam zdanie innych i ufam, że również spotkam się
ze zrozumieniem i nie zostanę werbalnie zlinczowana.
Teresa Urban
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Słynni Szwedzi

Nowy obowiązek
podatkowy dla
pracujących za
granicą
Od stycznia 2019 roku polscy obywatele, którzy wprawdzie zarabiają
wyłącznie za granicą, ale mają w
Polsce rodzinę, będą musieli rozliczać się także przed polskim urzędem podatkowym. Wszystko za
sprawą Konwencji MLI (Multilateral
Instrument to Modify Bilateral Tax
Treaties), która zakłada, że centrum życia takiego pracownika jest
tam, gdzie jego rodzina, więc będzie
musiał rozliczać się w obu krajach.
Czy będzi9e to oznaczać, że Polacy
masowo będę się pozbywać obywatelstwa polskiego?
Nowe przepisy nie zmieniają więc w żaden sposób
sytuacji osób, które nie mają rodziny (rozumianej jako małżonek i dzieci) w Polsce – pisze Marta Kośka
na portalu Money.pl - bo albo nie założyły jej przed
wyjazdem, albo cała rodzina przeniosła się za granicę. Co innego, gdy Kowalski pracuje w Austrii lub
Słowenii (choć dopuszczalny jest też wariant pracy na
Jersey lub Wyspie Man, bo jak dotąd te cztery kraje,
plus właśnie Polska, ratyfikowały konwencję), a jego
rodzina nie zdecydowała się na emigrację.
Ilu osób będzie dotyczył nowy obowiązek? Same
dane GUS, z których wynika, że na emigracji przebywa 2,5 mln Polaków, niewiele rozjaśniają, bo nie
wiadomo, jak wielu z tych, którzy mieszkają w państwach-stronach Konwencji ma “ośrodek życiowy” w
Polsce.
W ogromnej mierze to sami podatnicy będą musieli
zadecydować, czy należą do grupy zobowiązanej do
rozliczania się także w Polsce. Kto ma małżonka i
dzieci w Polsce - powinien. Ale co w sytuacji, gdy
bezdzietna para pozostaje w separacji? Zgodnie z prawem wciąż pozostają w związku małżeńskim, ale z
drugiej strony – trudno mówić o jakimkolwiek wspólnym pożyciu.
Podatnicy będą musieli złożyć pierwsze deklaracje
z początkiem 2019 roku. W 2020 r. urzędy zaczną
kontrolować, czy podatnicy należycie wywiązują się
z nowych obowiązków. Zaniechanie złożenia deklaracji zostanie najpewniej potraktowane jako wykroczenie z art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego.
Grzywna określona jest widełkowo - od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego
wynagrodzenia. W tym roku rozpiętość wynosi od
210 zł do 42 tysięcy złotych.
Liczba Polaków, których dotyczy będzie obowiązek rozliczania się w dwóch krajach, będzie systematycznie rosła. To dlatego, że z czasem coraz więcej
państw podpisze konwencję. Pierwsze wydłużenie
listy nastąpi już jesienią - od 1 października 2018 r.
MLI zacznie obowiązywać w Nowej Zelandii, Serbii,
Szwecji i Wielkiej Brytanii.
NGP 14/2018 (421)

Harry Schein
redivivus?
Mamy teraz rok bergmanowski
(do którego przyjdzie na tych łamach jeszcze powrócić), a wygląda na to, że nie opada zainteresowanie postacią Harry’ego Scheina
(1924-2006), twórcy szwedzkiej
reformy filmowej (1963), o którym obszernie pisałem w NGP
(nr 8/2010). Okazało się, że opublikowany wówczas spory tom
“Citizen Schein” nie wyczerpał
tematu, ani nie uśpił zainteresowania naukowców tą wielostronną i kontrowersyjną postacią.
Jako badacza, łączącego ten wcześniejszy tom
z dwoma następującymi, potraktować można Pera
Vesterlunda. Był on jednym z trzech redaktorów
pierwszego (i opublikował tam tekst “Drömmen om
verkligheten”, omawiający dorobek Scheina jako
krytyka filmowego); następnie był współautorem tomu “Harry bit för bit” (koncentrując się tym razem
na zagadkach i osobliwościach obszernego archiwum
Scheina, przekazanego jeszcze za życia autora do
sztokholmskiego Arbetarrörelsens arkiv); wreszcie
wydał rok później definitywną, jak się zdaje, biografię
pod równie (bez?)pretensjonalnym tytułem “Schein”,
co tegoż autobiografia wydana w roku 1980.
Vesterlund nie był jedynym autorem uczestniczącym w obu wyżej wymienionych antologiach.
W tej samej grupie znajdujemy Louise Wallenberg,
która we wcześniejszym tekście ujęła niecodzienną i nieszwedzką elegancję Harry’ego. Przywołuje
go w nowej antologii, rozszerzając perspektywę i
traktując Scheina, jako model celebryty i człowieka
publicznego. Ten sam wcześniejszy tekst jest jednym z punktów wyjścia dla Maaret Koskinen (która
wraz z Wallenberg zredagowała cały tom), gdy rozpatruje ona osobiste układy między postaciami tak
wpływowymi w szwedzkiej polityce i kulturze jak
Olof Palme, Harry Schein oraz Ingmar Bergman.
Do tego właśnie układu nawiązuje zamieszczony w
kończącym książkę bloku prywatnych wspomnień na
skali między przyjaźnią a uczuciem, wywiad z Liv
Ullmann, wplątaną przez ów triumwirat w delikatną
intrygę mającą na celu załagodzenie skandalu politycznego między Szwecją a USA z racji jednego z
częstych, publicznych i agresywnych reakcji Palmego
na wojnę w Wietnamie.
W tym samym bloku dziennikarka Åsa Moberg
rozpatruje osobę Scheina w kluczu jego tożsamości
kulturowo-etnicznej. Do tegoż kręgu zagadnień nawiązuje tekst Åke Lundquista, analizujący autobiograficzne książki Scheina. Filmowiec Stig Holmqvist
snuje wspomnienia o Scheinie w okresie powstawania – pod jego wpływem i kierownictwem – szkoły
filmowej w Szwecji (wspomnienia bardzo osobiste i
fragmentaryczne, bowiem szerzej ujął to Göran Gunér
we wcześniejszej antologii), a dziennikarz “Dagens
Nyheter” Svante Nycander udziela wywiadu koledze
z tej samej redakcji Andersowi Melbournowi na temat
wieloletniej (1982-2001) współpracy Scheina z tym
pismem, głównie jako oryginalny felietonista.
Obie redaktorki kończą książkę wywiadem z Elsą
Fischer, jego ostatnią partnerką życiową, kontrowersyjną, bo zamieszaną w spór o spadek po bezdzietnym
wdowcu, multumilionerze. Wywiad stara się te kontrowersje zniwelować.

***
Biografia, a może raczej monografia, pióra
Vesterlunda istotnie robi wrażenie wyczerpującej i
wszechstronnej. Zdaje się nie pomijać żadnego ważnego aspektu życia, działalności i twórczości Scheina,
a gwoli dokumentacji przytacza, analizuje i komentuje także szereg wydarzeń na pozór błahych, w sumie jednak być może niezbędnych w pełnym opisie i
dla pełnego zrozumienia tej niezmiernie interesującej
postaci.
Schein był przez całe swoje życie i działalność często wartościowany pozytywnie: doceniany, chwalony
a zarazem atakowany z wielu kierunków. Za tymi atakami następowały liczne, najczęściej rzeczowe, przekonywujące i zgodne z prawdą dementi. Procesów o
zniesławienie było zdecydowanie mniej, nie można
zatem uznać Scheina za zdeklarowanego pieczeniarza.
W opisie kłopotów Scheina ze swymi zoilami
czerwoną nicią przewija się figura wańki-wstańki.
Krytykowana z lewa – jako milioner i sługa kapitału,
z prawa – jako komunista, czy co najmniej socjaldemokrata. Przypomina to do złudzenia (czego autor
nie sygnalizuje) argumenty antysemickie o Żydachkomunistach i wywrotowcach, a także plutokratach,
kapitalistach wyzyskujących klasę robotniczą. A
przecież Schein najczęściej nie uznawał swego pochodzenia, nie czuł się związany z żydostwem ani
religią ani tradycją.
Schein zbudował dom (Filmhuset), napisał książkę
(wiele), ale nie spłodzil syna ani córki, kontynuatorów dzieła ojca. Dlatego syndrom szczęścia jest w
jego losach nieznaczny. Poczucie sukcesu przeplata
się z okresami osamotnienia (szczególnie pod koniec
życia). A kontrowersje, czy niekiedy skandale towarzyszyły mu zawsze i nie zanikły nawet po śmierci.
Biografia Vesterlunda przynosi zarazem szereg, jak
się zdaje nowych i - przynajmniej dla piszącego te
słowa - zaskakujących spostrzeżeń. Nieopublikowana
powieść “Valet” (Wybór) ma pomysł pokrewny
“Przypadkowi” Kieślowskiego, a jeden z niezrealizowanych scenariuszy (Sylvias hus) przypomina
“Gabinet dra Caligari”.
Zarazem uświadamiam
sobie, że dekadę temu oglądałem w telewizji film
Hasse Ekmana “Gabrielle” (1954), znęcony wysoką o
nim opinią Harry Scheina. Tu także znajdujemy efekty i motywy, jakby antycypujące “Przypadek”.
Druga sprawa to – poprzedzająca późniejszą
(od 1963) ścisłą współpracę – animozja Scheina i
Bergmana, wyrażająca się w kilku negatywnych portretach w filmach Bergmana, w których Vesterlund
dopatruje się zawoalowanych aluzji do Scheina.
Mowa tu przede wszystkiem o postaci niesympatycznego racjonalisty Vergerusa w “Twarzy” (1958).
Ważne w tym kontekście były nie uwieńczone powodzeniem starania Scheina o fotel dyrektorski w
najstarszej i największej szwedzkiej firmie produkcyjnej Svensk Filmindustri. I pomoc Scheina przy napisaniu przez dziennikarkę Marianne Höök biografii
Bergmana (1962).
Błędów czy usterek jest niewiele. Zadziwia wyraźnie negatywna opinia o komiku Edvardzie Perssonie.
W paru miejscach pomija się milczeniem (za)istnienie
(rok przed “Chaplinem”), czy późniejszą rolę poważnego periodyku filmoznawczego, odgrywaną przez
kwartalnik “Filmrutan”. Jedyny oczywisty błąd (rok
wydania książki “Har vi råd med kultur?”) okazuje się
być pozorny, gdy autor zdaje się rekapitulować dzieje
Scheina, a w rzeczywistości porównuje go z losami
dwóch innych postaci o zbieżnych biografiach.
Aleksander Kwiatkowski
Koskinen Maaret, Wallenberg Louise (red.): Harry bit för
bit. Stockholm 2017, Carlssons s. 186
Vesterlund Per: Schein. Stockholm 2018, Bonniers s. 532

Kadzielnia:
najcudowniejszy
amfiteatr
w Europie

DZIEŃ POLSKI W SKANSENIE

Kieleckie wzgórze Kadzielnia znajduje się w
południowo-zachodniej części miasta Kielce. Jak wiadomo, Kielce są stolicą całego
województwa świętokrzyskiego. Kadzielnia,
zbudowana jest z wapienia górno-dewońskiego, a ma ona wysokość 295 metrów
n.p.m. Obecne jest to wyrobisko skalne, a
wcześniej były tam kamieniołomy, które
wypełniają wody podziemne, tworząc tak
zwane Jezioro Szmaragdowe.
Kadzielnia stanowi największe skupisko jaskiń na
Kielecczyźnie. Jest ich tutaj około 25. Najdłuższą jest
Jaskinia Odkrywców, obejmująca trzy połączone ze
sobą: Jaskinię Odkrywców, Prochownię i Szczelinę
na Kadzielni. Została ona udostępniona turystycznie
jako tak zwana Podziemna Trasa Turystyczna. Inne
większe jaskinie to Jaskinia Wschodnia, Jeleniowska,
Zawaliskowa, a także Urwista. Najwyższą część
wzgórza obejmuje Rezerwat Przyrody Kadzielnia,
Jest on otoczony około 30 metrowymi skarpami.
Nazwa Kadzielnia, pochodzi od rosnącego tu jałowca
wykorzystywanego do produkcji kadzideł lub, według
innej wersji, od kadzielnika czyli kościelnego, który
dzierżawił ten teren.
Według starej legendy, na Kadzielni znajdowało się
miejsce pogańskiego kultu z ołtarzem służącym do
składania ofiar. Trudno o dowody na potwierdzenie
tej tezy, wiadomo tylko, że jeszcze w XVI stuleciu,
wzgórzem opiekował się kościelny kieleckiej kolegiaty, który za zadanie miał „odpędzanie” wodą święconą i kadzidłem pogańskich mocy.
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W XVIII wieku, rozpoczęto eksploatację tworzących Kadzielnię skał wapiennych. Kamieniołom stale
rozbudowywano, w roku 1770 z inicjatywy biskupa
K. Sołtyka postawiono w nim pierwszy wapiennik,
czyli piec do wypalania wapna. Powstały tutaj przy
okazji głębokie wyrobiska na najniższym poziomie,
zalewane wodami podskórnymi, które z kolei utworzyły jeziorko noszące nazwę Szmaragdowego, którego nazwa nawiązuje do jego kolorystyki. Było ono
zarybione niegdyś pstrągami. Jeziorko to wyschło w
latach 90. ubiegłego stulecia, w wyniku obniżenia się
poziomu wód gruntowych. Już w I połowie XIX wieku
Kadzielnia stała się celem podmiejskich wycieczek,
opisywanych głównie przez Adolfa Dygasińskiego i
Stefana Żeromskiego.
W roku 1931 objęto ochroną szczytowy ostaniec
skalny, zwany Skałką Geologów. Eksploatacja kamienia trwała aż do 1962 roku. Utworzono wówczas
tutaj Rezerwat Przyrody Kadzielnia, obejmujący 0,6
ha dawnego kamieniołomu. W południowej części wzgórza wybudowano amfiteatr na ponad 5000
miejsc, który przekazano miastu w 1971 roku, podczas obchodów IX wieków Kielc. Mają tu miejsce
liczne koncerty i imprezy.
Ewa Michałowska-Walkiewicz

Lato 2018

Polskie
Koleje
Linowe
Polskie góry, a szczególnie Tatry,
to jedno z ciekawszych i piękniejszych miejsc letniego wypoczynku.
Dodatkową ich atrakcją są tamtejsze
koleje linowe, z najstarszą
na Kasprowy Wierch zbudowaną
w latach 1935-1936.
Kolej linowa na Kasprowy Wierch była pierwszą w
pierwszą w Polsce. Jako druga powstała kolej linowo
terenowa na Górę Parkową w Krynicy, zbudowana
w roku 1937 na zlecenie Ligi Popierania. Zachęcona
powodzeniem tej inwestycji Liga podjęła też budowę
kolejki na zakopiańską Gubałówkę, zakończoną w
grudnia 1938 roku, po zaledwie 168 dniach.
W tym samym czasie powstał też wyciąg saniowy z Kotła Gąsienicowego na Kasprowy Wierch,
który saniami wyciąganymi elektrycznym silnikiem,
wywoził jednorazowo po 16 osób. To przedwojenne
urządzenie zostało w roku 1962 zastąpione koleją
krzesełkową.
Pierwszą nową inwestycją po II wojnie światowej była, wybudowana w roku 1953, kolej

linowo-gondolowa na Szyndzielnię, koło BielskaBiałej. Następnie, w roku 1962, zbudowana została kolej z krzesełkami jednoosobowymi w Kotle
Gąsienicowym, a w roku 1969 kolej z krzesełkami
dwuosobowymi w Kotle Goryczkowym oraz w roku 1977 kolej krzesełkowa na Butorowy Wierch w
Kościelisku koło Zakopanego.
Jako kolejne oddano do użytku, w roku 1991, kolej z krzesełkami dwuosobowymi na Palenicę w
Szczawnicy i zjeżdżalnię grawitacyjno-wózkową na
Gubałówce w roku 1994. Urządzenie to spotkało się
z dużym zainteresowaniem. Dlatego też, podobną
zjeżdżalnie wybudowano w roku 1999 na Palenicy w
Szczawnicy.
Ostatnie wreszcie inwestycje Państwowych Kolei
Linowych, funkcjonujących w strukturze PKP, powstały w Krynicy w roku 2000. Były nimi: zimowy
przenośnik „Sun Kid” oraz letnie ślizgawki.
W roku 2000 Państwowe Koleje Linowe uległy
restrukturyzacji i zostały przekształcone w spółkę.
Pierwszą udaną inwestycją nowopowstałej spółki
PKL była czteroosobowa kolej linowo-krzesełkowa na Hali Gąsienicowej wybudowana w zaledwie
202 dni. Na dzień dzisiejszy kolej linowa na Hali
Gąsienicowej jest jedną z nowocześniejszych tego typu kolei w Polsce.
Najbardziej dostępną jednak, i cieszącą się dziś największym zainteresowaniem, jest ciągle kolejka na
Gubałówkę – szczyt wznoszący się nad Zakopanem
w paśmie gubałowskim na wysokość 1123 m n.p.m.,
skąd podziwiać można panoramę Tatr oraz położone
u jej stóp Zakopane.
Po półgodzinnym spacerku grzbietem Gubałówki
dojść można następnie do Butorowego Wierchu, a
z niego zjechać dwuosobową koleją krzesełkową w
dół do Zakopanego. Przejazd koleją krzesełkową z
Butorowego Wierchu dostarcza niezapomnianych
wrażeń.
Dla narciarzy ciekawszy się może wydać Kasprowy
Wierch, położony 1987 m npm w środku pasma tatrzańskiego posiadający wspaniałe warunki narciarskie i snowbordowe. Obok kolei kabinowej, funkcjonującej tam przez cały rok, narciarze mogą się
również dostać na Kasprowy dwoma kolejkami krzesełkowymi, znajdującymi się w kotle Goryczkowym i
Gąsienicowym.
Leszek Wątróbski
Foto: © Leszek Wątróbski

dok. na str. 14
NGP 14/2018 (421)

NGP 14/2018 (421)

