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Gdzie są niegdysiejsze lasy?
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ANDRZEJ SZMILICHOWSKI: Gdzie podziały się, tak bliskie jeszcze czasy
ludzi klasy Mazowieckiego, Bartoszewskiego, Kuronia, Modzelewskiego? Gdzie
znikł poziom ich przeciwników politycznych, jak Olszewski? Dziś jedno co się
słyszy, to łomot łamanych kości przeciwnika, albo własnych. Zwrócenie uwagi
człowiekowi, żeby trzymał psa na smyczy, skutkuje bluzgiem i ma szczęście
zwracający uwagę, że nie zostaje pobity, z aut wyskakują faceci z wściekłością w
oczach, gotowi do zabijania! STRONA 2

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Nie wiem czy przykładam ucho
tam gdzie należy, żyję poza
Polska od wielu lat, ale to, co się
dzieje w Kraju, ciągle żywo mnie
interesuje. I martwi. Mam na
myśli kulturę, z uwzględnieniem
polityki. Polityka historyczna
(nowe dla mnie określenie)
zawsze była trochę obok, jałowa i jednocześnie przepełniona
spiskowością. Generał Sikorski
zginął w Gibraltarze? Nonsens,
to spisek, Stalin lub Churchill,
albo razem! Samolot spadł pod
Smoleńskiem? Oczywiście Ruscy
winni, któżby inny, Putin dogadał
się z Tuskiem!
Aborcja? Zamach na naszą katolicką kulturę!
LGBT? Wiadomo, zboczeńcy którzy dzieciom proszkami chcą zmieniać płeć! Disco polo? Muzyka prymitywna, na granicy wulgarności, ale jeśli się podoba, w porządku. Tylko kto wpadł na pomysł, żeby
„wiedza” o disco polo wchodziła do podręczników
szkolnych? Opinię publiczną kształtują ludzie, którzy
mają problem z rozróżnieniem zdań nadrzędnych od
podrzędnych.
Dzieciaki w szkole zamiast informatyki, zagrożeń
związanych z internetem, odpowiedzialności za ekologię, porządnej nauki języków obcych, mądrej seksedukacji, poddawane są dwa razy w tygodniu obróbce
religijnej, głoszonej przez przypadkowe osoby nazywane „katechetkami”.
Jestem liberałem i pewnie już tak zostanie, butów
nie zmienia się w biegu. To skazuje mnie na obóz
przegranych, gdyż liberalizm jest niestety w odwrocie
na całym świecie. Wielka szkoda, bowiem charakteryzuje się cennymi cechami różnorodności i życzliwości, niezrozumiałymi dla mega monopoli na rodzinność, moralność, etykę.
Spory, przebiegające dziś przez wszystkie warstwy
społeczne, wykazują jedną wspólną i wysoce niebezpieczną cechę, stale zaostrzającą się agresję. Polacy,
jako społeczeństwo, niestety coraz szybciej ślepną i
głupieją. Poruszają się nieomal po omacku, za to z tupetem, w świecie szybkiej i bezrefleksyjnej informacji. Coraz mniej – jeśli w ogóle - czytają, coraz mniej
samodzielnie myślą, ale jakimś cudem są coraz mądrzejsi, w internecie wszyscy znają się na wszystkim.
Znikł szacunek dla słowa. Można powiedzieć
wszystko, może być dosadnie, a najlepiej obraźliwie.
Powiedzenie dziś komuś publicznie: Pan kłamie!
spływa jak woda po kisielu, a to przecież ciężka obraza dla dorosłego człowieka!
Gdzie podziały się, tak bliskie jeszcze czasy ludzi
klasy Mazowieckiego, Bartoszewskiego, Kuronia,
Modzelewskiego? Gdzie znikł poziom ich przeciwników politycznych, jak Olszewski? Dziś jedno co się
słyszy, to łomot łamanych kości przeciwnika, albo
własnych. Zwrócenie uwagi człowiekowi, żeby trzymał psa na smyczy, skutkuje bluzgiem i ma szczęście
zwracający uwagę, że nie zostaje pobity, z aut wyskakują faceci z wściekłością w oczach, gotowi do
zabijania!
Jeszcze parę lat temu zastanawiałem się poważnie
nad powrotem do Kraju. Dziś, niestety już nie. Może
jutro?
Andrzej Szmilichowski
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Gdzie są
niegdysiejsze
lasy?

Podpis pod zdjęciem: Fantastyczny lunch z ambasador Polski
Joanną Hofman z ciekawymi rozmowami o sytuacji i rozwoju
odpowiednio Polski i Szwecji.

Bardzo
dziwna
wizyty

Björn Söder, w latach 20142018 drugi wicemarszałek
parlamentu szwedzkiego,
pochwalił się na Facebooku, że
spotkał się w Ambasadzie RP
w Sztokholmie z ambasador
panią Joanna Hofman.
Spotkania kurtuazyjne między
politykami szwedzkimi i
polskimi przedstawicielami
dyplomacji to coś naturalnego
i nie powinno budzić
konsternacji. A jednak...
Kim jest Björn Söder? To jeden z czołowych polityków Szwedzkich Demokratów (sd), który znany
jest z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi, zarówno
homofobicznych, jak i antysemickich.
Kilka lat temu na swoim blogu na SD-Kuriren
Söder nazwał homoseksualizm “odchyleniem seksualnym”, oskarżany był także o to, że porównywał
homoseksualizmu z pedofilią. W jednym z wywiadów
radiowych wyraził poparcie dla kary śmierci, dopiero
po krytyce wyjaśniał, że zrobił to jako osoba prywatna ponieważ “jako sekretarz partii popiera stanowisko
Szwedzkich Demokratów przeciwko karze śmierci”.
Söder uważa, że asymilacja imigrantów powinna
dotyczyć nie tylko bycia „obywatelami Szwecji”, ale

także „przynależnością do grupy etnicznej Szwedów”.
Wyjaśniał to w jednym z wywiadów w 2014 roku mówiąc, że Samowie, Tornedalczycy, Żydzi i Kurdowie
posiadający obywatelstwo szwedzkie, ale którzy nie
zostali zasymilowani, nie są Szwedami, i należą do
oddzielnych „narodów” w Szwecji.
Również i ta wypowiedź spotkała się z krytyką i
w późniejszych wywiadach Björn Söder uznał prawa
pięciu mniejszości narodowych w Szwecji i skorygował, że wymogi asymilacyjne ich nie dotyczą.
Ale właśnie ta wypowiedź – na temat różnic
między Żydami a etnicznymi Szwedami – została
uznana przez Centrum Simona Wiesenthala za
jedno z najbardziej obrzydliwych antysemickich
wypowiedzi roku. Dagens Nyheter opisując tę
sprawę zatytułował artykuł: “Uśmiechający się
nacjonalizm”.
Portal EXPO zajmujący się dokumentowaniem
skrajnych środowisk w Szwecji parokrotnie pisał o
Söder przypominając mu wiele wypowiedzi, między innymi usprawiedliwiających dyskryminację
Romów, oraz pragamatyczny stosunek do szwedzkich
neonazistów.
Dziennik Expressen (2016) wymienia go wśród
siedmiu najbardziej kontrowersyjnych i uwikłanych
w największe skandale szwedzkich polityków.
Również w swojej partii Björn Söder ma swoich
krytyków, głośno było o jego nieporozumieniach
z przewodniczącym Sverige demokraterna, Jimmi
Åkessonem.
Jak więc zatem tłumaczyć wizytę tak kontrowersyjnego polityka w polskiej ambasadzie?
Zwłaszcza, że nie tłumaczy jej nawet protokolarny
zwyczaj spotykania się z marszałkami Riksdagu.
Söder już tej funkcji nie pełni.
Jeszcze dziwniejsze jest to, że z politykiem oskarżanym o antysemickie wypowiedzi spotyka się ambasador, która ma w swojej karierze funkcję dyrektorki
Instytutu Polskiego w Tel Awiwie, a w 2002 roku rozpoczęła pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
jako szefowa zespołu ds. kontaktów z diasporą
żydowską...
Nie jest tajemnicą, że wielu polityków Szwedzkich
Demokratów z sympatią patrzą na dzisiejszą Polskę
pod rządami Jarosława Kaczyńskiego, widząc tam
wiele rozwiązań, które z chęcią by przenieśli do
Szwecji. Zapewne nagonka na środowisko LGBT
jest także bliska ideowo byłemu wicemarszałkowi
szwedzkiego Riksdagu.
Polityczne motywy, jakimi kierował się Björn Söder
spotykając się z polską ambasador w Sztokholmie, są
więc jasne. Komentarze (dodajmy: politycznych zwolenników Sd) pod informacją o spotkaniu z ambasador Hofman tylko to potwierdzają: Wiele można się
nauczyć od narodu, który przez 50 lat żył pod totalitarnym jarzmem socjalizmu. Ale który jest teraz jedną z niewielu demokracji w Europie, która naprawdę
chroni swoich obywateli. (Bengt Wastesson); Polska
jest wzorem do naśladowania, kocham ten kraj. Kiedy
tam jesteś, czujesz się jak na innej planecie, spokojnie
i bezpiecznie. Chciałbym tam mieszkać. (Åsa Palm).

Tuż przed wizytą prezydenta Dudy w Szwecji w
2016 roku w programie radiowym SR Söder wdał się
w burzliwą dyskusję z Birgittą Ohlsson (Liberałowie)
broniąc zamiaru zawłaszczenia mediów publicznych przez polski rząd. – Polska polityka medialna
nie ma nic wspólnego z Unią Europejską, to sprawa
wewnętrzna dla Polaków – mówił Björn Söder, podkreślając, że według niego demokracja w Polsce nie
jest zagrożona. W debacie z Ohlsson (L) precyzował:
– Nie bronię metod. Ale trzeba zrozumieć, że transformacja systemu może być potrzebna i może być potrzebna także tutaj, w Szwecji.
Wizyta w Ambasadzie RP ma swój ciąg dalszy.
Kilka dni temu Söder pochwalił się kolejną “miłą
wizytą” i lunchem... tym razem z ambasador Adrien
Müller... w ambasadzie Węgier w Sztokholmie...
Ambasada RP w Sztokholmie spotkaniem z Björnem Söder na Facebooku nie pochwaliła się.
NGP

Fantazje z Domu Opieki
zamieszkiwanym stosownie do nazwy, przez osoby o
obniżonej sprawności umysłu. Zawsze tak samo ubrany wujaszek, odwiedza go niemal codziennie, jedząc
przy okazji obiad w taniej stołówce. Nie rozmawiają. Roger wyraża swą radość zacierając ręce i kiwając głową, na początku spotkania, mówiąc niejako:
„Świetnie, że znowu wpadłeś”, i podobnie, na koniec:
„Jestem tutaj, jeśli jutro będziesz przechodził.”
Staruszek opowiada o spadających paskach tapety
w jego zrujnowanej willi, albo też o przebiśniegach w
zapuszczonym ogrodzie, którym do swej przedwczesnej starości po mistrzowsku zajmował się bratanek.
Ręce Rogera zaczynają iskrzyć urzeczone pochwałą,
głowa opada i unosi się, kołysząc długimi włosami.
Staruszek widząc to zrywa jednego z przebiśniegów
i obraca nim między palcami, na co Anita, popijająca kawę przesadnie pomalowanymi ustami, wydaje
z siebie jęk zachwytu. Jass chwyta ostrożnie przebiśnieg i finezyjnie wpina go w swoje krótkie włosy,
zmieniając się w dziewczynkę ze sporą nadwagą.
Roger posiada niewiele ubrań. Przy cichej aprobacie personelu, przynoszę mu własne, niemodne już
ciuchy oraz buty, których nigdy nie lubiłem, a także
olejek i grzebień do brody, ponieważ swoją znacznie
skróciłem. Niech ofiara pośledniego gatunku i rozpisywanie o niej, nie zostaną mi policzone. Dziękuję
Jah, że pozwoliłeś mi wejrzeć we własną starość i nie
przerazić się.

Stojąca po przeciwnej stronie łóżka
Jass, spokojnie instruuje mnie, w
jaki sposób chwytać nieprzemakalny materac pod ciałem Margot, aby
obrócić ją na bok. Nie dotykam staruszki, kiedy Jass sprawnie obraca
ciało unosząc materac, teraz dopiero
przytrzymuję leżącą za ramię i zwiędłe udo, a koleżanka przystępuje
do usuwania krwawej wydzieliny,
chyba ze sromu, a może z odbytu.
Ręka Margot opada bezwładnie,
powodując brzęk jej złotych bransolet na przegubie. Zauważam szeroki,
złoty naszyjnik, a także obrączkę na
palcu stopy.
racujemy w milczeniu, słuchując charczącego
oddechu umierającej. Zastanawia mnie, czy
Margot była kiedyś ładna, czy też bogata i brzydka,
a może majętna i głupia? Do pokoju wchodzą dwie
córki. Ponieważ prawie skończyliśmy, stają tuż przy
łóżku. Uroda niższej, i chyba młodszej z nich, peszy
mnie, aż czerwienię się spuszczając wzrok. Ona widzi
mój rumieniec i obdarowuje pełnym wyrozumiałości,
życzliwym uśmiechem, który nerwowo staram się
odwzajemnić. Dostrzegam jej uderzające podobieństwo do matki. To odkrycie, a właściwie objawienie,
pozwala mi przez chwilę odczuć i pojmować tragizm
ludzkiej egzystencji, wydaje mi się, że właśnie wejrzałem w istotę bytu.
Oprócz wygasłej urody i oznak zamożności, Margot
posiada silny mięsień serca. Jej umieranie wydłuża się
na tyle, że córki postanawiają wprowadzić się do dużego, jedynego pokoju mamy, wraz z dziećmi. Widok
zabawek rozrzuconych na perskim dywanie i umierająca w łóżku nie pozwalają zapomnieć o moim transcendentnym doświadczeniu. Kilka dni później, wchodzę do pokoju, aby ostatecznie pożegnać się z Margot,
o której narodzinach i śmierci wiedziałem przez ułamek sekundy wszystko, choć nigdy nie słyszałem
jej głosu. Jednak ciało bez ducha i złota sprawia, że
nie mam odwagi jej dotknąć. Dziewczyny za stołem,
przy otwartym oknie, zajadają kurczaka z rożna. W
odpowiedzi na kondolencje, dziękują za opiekę nad
mamą. Wydają się być szczęśliwe, że już po wszystkim. Piękna ogryza kość uśmiechając się do mnie, nie
dziwi mnie, że jest już wyraźnie trochę pijana.
– Chyba cię nie krępuję? – pyta Ann-Marie głaszcząc zewnętrzną stroną dłoni moją brodę i dodaje niewinnie: – Żyłam pięćdziesiąt lat z jednym mężczyzną,
wiesz, trudno się odzwyczaić.
– Zaprowadzę cię do pokoju – proponuję jej, kiedy
zaczyna przysypiać nad stołem w kuchni. – Do salonu? – pyta przekornie, obracając postępującą głuchotę
w żart.
– Zaprowadzę cię do łóżka! – precyzuję głośniej.
Ann-Marie, odsłania w uśmiechu implanty, bielsze
od jej włosów z równie lśniącym poczuciem humoru, mówi: – Myślę, że spóźniłeś się co najmniej… o
kilkadziesiąt lat, a jednak pójdę z tobą. Dźwigając się
z krzesła, dodaje: – … tylko dlatego, że wydajesz się
mieć fantazję.
Ann-Marie jest emerytowanym lekarzem dentystą,
ma dziewięćdziesiąt dziewięć lat. Oprócz syna, którego wzrok znad okularów wzbudza postrach wśród
personelu ośrodka, jedynym gościem Ann-Marie, jest
Krystyna. Przychodzi rzadko, zawsze z czarnym pudlem i bukietem kwiatów. Nikt z nas nie wie, jakie
więzy łączą dziewczyny. Siadają na łóżku i tulą do
siebie od początku do końca wizyty, rozmawiając w
emocjach jak nastolatki. Krystyna wygląda na trzydzieści pięć, może czterdzieści pięć lat. Po jej wizycie, zabieramy z pokoju nietknięte filiżanki zimnej kawy. Ann-Marie zaplata na chudych palcach kosmyki
włosów i cicho powtarza jej imię. Nie wiem kim jest
Krystyna. Wiem, że Krystyna to miłość.
Jest jeszcze młodym staruszkiem, którego naprawdę stary wuj, umieścił na oddziale „Brzóz”,
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– Czekaj Lars, czekaj do cholery, niedawno przecież paliłeś – mówi poirytowana Majdeh, po czym
znów zaczyna jeść swoją kaszę z jogurtem, wpatrzona
w ulubiony program. Lars bierze łyk kawy, odchrząkuje i kładzie dłoń na ręce Anity. Jej oczy pytają:
„Jesteś pewien?”. Staruszek odpowiada jej milczeniem, bez mrugnięcia powiek, patrząc na nią w bezruchu z otwartymi ustami.
– Znałem kiedyś kobietę o imieniu Roman – mówi
Lars, przeciągając ulubionego Prince‘a na balkonie
jednopokojowego mieszkanka. – Ona była… chyba
Rosjanką albo z tamtych okolic. To popularne imię w
twoim kraju? – Chyba nie… – odpowiadam – niepopularne, podobnie jak Lars w Szwecji.
Śmiejemy się. Kiedy wracamy z jego papierosa
do jadalni, mijając na korytarzu Anitę, Lars przystaje. Ostrożnie puszcza swój chodzik i obiema rękami
unosi swój nieistniejący biust, puszczając do niej oko.
Anita kręci głową z przyganą, ale też uśmiecha się
okazując wyrozumiałość dla jego zuchwalstwa. Nagle
chwytam go wpół, pomagając mu odzyskać równowagę i chwycić rękojeść chodzika.
Marie zostaje przyjęta na oddział „Brzóz”, a po
zaledwie kilku godzinach znika. Po kwadransie paniki, odnajdujemy ją w pokoju Larsa. Oboje ni to
leżąc, ni siedząc na łóżku, najwyraźniej tylko gawędzą. Nieprofesjonalna i tym razem Majdeh, wyraża
oburzenie zachowaniem Larsa. Zdumiony staruszek
wyjaśnia:
– Zapukała i weszła, powiedziała, że się zgubiła.
Zaprosiłem do środka, zanim wskażę jej drogę. –
Dlaczego zaprosiłeś do łóżka, zamiast do stołu? – docieka Majdeh. – Widziałaś kiedyś, żeby dwoje nastolatków, rozmawiało siedząc przy stole? – odpowiada
Lars. (...)

S

ulamitka lubi powtarzać, że dawniej ogrzewano
penisa pacjenta, trzymając go w dłoni, zanim naciągnięto gumkę z wężykiem i zbiornikiem na mocz.
Uśmiecham się oszukańczo, próbując bezboleśnie

odkleić kauczuk od trzonu penisa Allana, bez wyrywania jego włosów. Ona rozpina ostrożnie rzepy gąbki chroniącej nocą jego prawą stopę i podudzie, w których dziury uwidoczniające kości, przestały się goić.
Staruszek siedzi wygodnie na ukształtowanym
przyciskami pilota materacu łóżka, czekając aż ukończymy zabiegi, a trzynaście połkniętych przez niego
pigułek, pozwoli mu z naszą pomocą wstać i unosząc
się pięć centymetrów nad podłogą, dzięki metalowej
platformie na kółkach, dotrzeć na ceramiczny fotel
toalety.
Przypominam sobie o jego aparacie słuchowym,
który umieszczam w lewym uchu, wywołując dobrotliwy uśmiech w odpowiedzi na moje powitanie. Sam
na sam, przed lustrem w inwalidzkim wózku, zwilża resztki włosów wokół łysiny, zahaczając rękami
o uszy albo czoło, ponieważ jego Parkinson, powoli
uodparnia się na zażywane leki.
Przecieram pod jego pachami, zanim użyję cedrowego pachnidła i zaczesuję do tyłu resztki włosów,
nim prysnę za uszami jeszcze inną perfumom. Niemal
doskonale ogolony ze świeżym oddechem w sztucznych szczękach, przywdziewa świeżą koszulę, a jego
szafirowe oczy nabłyszczają się. Pucuję nad zlewem
szkła jego okularów, nanosząc mydło, spłukując i
osuszając dokładnie serwetką. Sulamitka wchodzi
jednocześnie pukając i posyła mi spojrzenie, w którym prośba o wyrozumiałość miesza się z zapewnieniem o jej oddaniu. Moje wychowanie nakazuje mi
opuścić łazienkę. Z korytarza dostrzegam jednak, jak
na widok postaci w lustrze, dreszcz radości przeszywa
schorowane ciało starca. Sulamitka staje za wózkiem,
kładzie dłonie na ramionach Allana, pytając: „Jak się
masz, ładny?”, jednocześnie pochyla się i przyciska
swój policzek do policzka staruszka, który szepcze
coś w odpowiedzi i przytrzymując jej ręce na ramionach, całuje tuż przy ustach. Sulamitka uchyla się z
głośnym śmiechem i prostuje, starając się ukryć zmieszanie, świadczące o czystości jej intencji. Jeszcze
chwilę gładzi jego ramiona, zagadując i śmiejąc się,
potem wycofuje się, żegna przyjaźnie skinieniem dłoni, przymykając jednocześnie drzwi.
Na korytarzu obejmujemy się mocno, prawie
wstrzymując oddechy, jej spłaszczone piersi ożywiają
moją erekcję „ukochanie nad ukochaniami” – myślę,
ale nie mówię nic, z powodu niedostatecznej znajomość języka. W domu przyznaję się do ukradkowego podglądania, a ona wypomina mi z radością moje
tajemne pocałunki i głaskanie białych włosów AnnMarie, a nawet łaskotanie jej stóp i nazywa z fałszywym obrzydzeniem fetyszystą.
Przegadujemy godziny o potrzebie eutanazji w kraju pięciogwiazdkowych śmierci i haniebnego konania,
nim skowyt zbolałej Birgitt dotrze do uszu Boga, którego przecież nie ma. Opowiadam jej o nieślubnych
dzieciach starożytnego Izraela, a także szyderczych
imionach nadawanych im jeszcze pół wieku temu w
mojej ojczyźnie.
Zmieniamy ciuchy i idziemy pobiegać, żeby – jak
mówi – „zatelepać mózgiem i myśleć trafniej”, po powrocie wytrząsamy gablami z trocin końskie odchody, odczuwając spokój ciała i ducha.
– Dzień dobry, Anna Greta. – Dzień dobry Ramon –
odpowiada, czytając z identyfikatora, na mojej piersi.
– Chcesz kawy? – pytam rozbawiony latynosko-egipską (?) wersją mojego imienia.
– Phy, kawy?! Chcę koniak, marznę!
– Wiesz, że nie podajemy alkoholu o ósmej rano,
zresztą mamy na zapleczu tylko francuski bimber i jakiegoś cienkusza, może więc przyniosę ci pled.
– Nie przynoś – macha ręką, siadając za stołem. –
Niczego nie potrzebuję. Marznę i nie wiem dlaczego.
Chciałam tylko powiedzieć ci, że marznę…
Zamarzają w wiosennym słońcu. Najlżejsza dolegliwość starości, oprócz artretyzmu, wypadania włosów, nietrzymania moczu, zaburzeń pamięci i orientacji, trudności w obsłudze urządzeń elektronicznych,
podcieraniu sobie tyłka, degeneracji wzroku i słuchu.
Pamiętasz Rudi, Abiszag z Szunem, dziewicę
uchodząca za nałożnicę i ostatnią żonę króla Dawida?
Piękną wieśniaczkę sprowadzono do pałacu w Jerozolimie w celu ogrzewania staruszka, który mimo najcieplejszych futer i najmiększych tkanin, marznął w
swoim łóżku.
Roman Zasowski
Fragment przygotowywanej do druku powieści “Jego Wysokość Sprzątacz”.
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CHESTER

zwyczaj w Systembolaget szybko doprowadziłby
sklep do bankructwa. Colchester założyli Rzymianie
w 50-tych latach naszej ery. Przetrwały tam fragmenty okazałego rzymskiego muru, ruiny średniowiecznego klasztoru z dobrze zachowaną dwukondygnacjową arkadą oraz imponujący normandzki zamek z XII
wieku. Tradycyjne piwo piliśmy w pubie o nazwie
„Three wise monkeys”.
Manchester został założony w 1086 roku w pobliżu dawnego rzymskiego obozu warownego. Leży
centralnie w gęsto zaludnionym okręgu, ale po rzymianach nie zostało ani śladu. Miasto odegrało ważną rolę w okresie industrializacji, jako ośrodek przemysłu tekstylnego. Bawełniany materiał – sztruks po
szwedzku – nosi nazwę manchester. Miłośnicy fotbollu mogą się szczycić klubem piłkarskim Manchester
United, 20-krotnym mistrzem Anglii, będącym jedną z najbogatszych i najpopularniejszych drużyn na
świecie.
W Manchester spędziliśmy jeden wieczór nocując
przed lotem na Barbados, gdzie zaczynał się nasz rejs
po Karaibach. Do hotelu przy lotnisku prowadziła
ogromna szklana tuba rozjarzona błękitną neonową
poświatą. Mimo zapadającego zmierzchu pojechaliśmy kolejką do centrum. Pogoda nie była zachęcająca, siąpił deszczyk, a ulice całkiem wyludnione.
Małżonek, z racji swego zawodu, pragnął obejrzeć
nowoczesny budynek Muzeum Wojny, jedyny w mieście innowatorski objekt architektoniczny. Niestety,
leżał zbyt daleko. Dotarliśmy do rzeki Irwell wijącej
się meandrami przez miasto. Wokół nie było nic godnego uwagi. Ktoś stwierdził, że Manchester jest równie ciekawy jak tył lodówki i gotowa jestem przyznać
ktosiowi rację. Zawróciliśmy, aby nie zarywać nocy,
jako że czekał nas poranny lot na Barbados.
Ze wstydem wyznaję, że do niedawna nie wiedziałam o istnieniu miasta Winchester. Nazwa kojarzyła
mi się wyłącznie z bronią palną, dopóki przyjaciółka
nie położyła kresu mej ignorancji, informując o znajomym, który mieszka właśnie w Winchester.
Podczas jednego z rejsów nadarzyła się okazja aby
z Southampton pojechać do Winchester. Tę niewielką
historyczną miejscowość, bedącą w IX-X wieku stolicą Anglii, można zwiedzić w zadumie i bez pośpiechu. Imponująca baśniowa budowla w wiktoriańskim
stylu, Guilhall, jest miejscem imprez kulturalnych.

Ponieważ szansa ponownego spotkania była znikoma, postanowiłam sama zgłębić tajniki etymologii
nazwy chester. Wiedziałam, że istnieje takie imię męskie. Słyszałam o polskim emigrancie, który w USA
zmienił imię Czesław na Chester. A jakiej informacji
udzielił mi Google? Niestety bardzo skąpej: „Chester
to twardy ser o ostrym, pikantnym smaku”. Na szczęście zaprzyjaźniona bibliotekarka wyjaśniła, że „chester” to odpowiednik łacińskiego „castra” czyli obozowiska, fortyfikacji, a „cester” to anglosaska nazwa
rzymskiego fortu.
Na północno-zachodnim wybrzeżu Anglii leży miasto Chester, którego niestety nie znamy. Jego podwaliny założył legion rzymski już w 79 roku naszej
ery. Były plany, aby Chester stał się stolicą Anglii, do
czego jednak nie doszło. Z wojskowego fortu pozostały fragmenty oryginalnego rzymskiego muru, resztki
systemu ogrzewniczego rzymskiej łaźni, plan ulic i
część amfiteatru.
My byliśmy jednak w drodze do Colchester uważanego za najstarsze miasto Anglii. Dworzec kolejowy
leżał na obrzeżu miasta. W drodze do centrum mijaliśmy sklep z winem. W kilku punktach otwarte butelki
zachęcały do samoobsługowej degustacji. Podobny
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Podczas jednego z naszych rejsów
statek zatrzymał się w Harwich,
punkcie wyjściowym do Londynu.
Znając Londyn wybraliśmy się do
Colchester, najstarszego miasta w
Anglii. Na peronie stacji kolejowej
w porcie sympatyczna hostessa
udzielała informacji i dbała o przyjemny nastrój wśród pasażerów.
Ponieważ w Anglii jest kilka miast
mających w swej nazwie rdzeń
„chester”, spytałam jąm czy wie co
on oznacza. Zamyśliła się i po chwili
odparła: „Niestety nie wiem, ale się
dowiem i następnym razem kiedy
zobaczymy się w Harwich, dostanie
pani odpowiedź.”

Great Hall przenosi nas w czasy króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu, którego imitacja zdobi ściany
Wielkiej Sali zamku Winchester. Kształt stołu miał
zapobiec kłótniom między rycerzami o pierwszeństwo. Może polskie obrady okrągłego stołu zostały
zainspirowane tą legendą. Misją Rycerzy Okrągłego
Stołu było poszukiwanie legendarnego Świętego
Graala. Nie wiadomo czym był Graal, gdzie jest i czy
w ogóle istniał. W pewnych wersjach legendy jest to
kielich, którym posłużył się Jezus w czasie Ostatniej
Wieczerzy, a później został użyty do zebrania krwi
Jezusa po ukrzyżowaniu. Dan Brown w książce „Kod
Leonarda da Vinci” przedstawia szokującą hipotezę,
że Graal to rzekomo żona Jezusa, Maria Magdalena,
a ich córka, która miała wywędrowć do Francji, dała
tam początek dynastii Merowingów.
Normandzka katedra w Winchester pochodzi z
1079 roku poczym sukcesywnie ją rozbudowywano.
Posiada najdłuższą środkową nawę ze wszystkich
europejskich kościołów. Pozwolono nam bez opłaty
rzucić okiem na wnętrze, niekończącą się głębię z
potężną kamienną kolumnadą. Pochowani są tam biskupi i anglosascy monarchowie, a także Jane Austen.
Pisarka mieszkała w Winchester i jej zachowany dom
stanowi atrakcję turystyczną.
Dwa urocze stare, połączone ze sobą budynki,
Chesil Rectory, były kiedyś domem bogatego kupca,
pierwszym domostwem widocznym przy wjeździe z
Londynu do Winchester. Pobielone zabudowania z
ciemnymi belkami i czarnym, skośnym dachem są starannie odrestaurowane i mieszczą obecnie restaurację.
Chichester leży w południowej Anglii w pobliżu
Portsmouth. Podobnie jak inne miasta z rdzeniem
„chester” założony został przez Rzymian i posiada
dobrze zachowany dawny plan miasta. We wczesnym
średniowieczu był nadal miastem obronnym, a w późnym wieku średnim przeżył rozkwit dzięki handlowi
wełną.
Chesterfield kojarzył mi się dotychczas z marką
amerykańskich papierosów. Istnieją także meble, skórzane fotele i sofy o tej nazwie, które charakteryzuje
doskonała jakość, wysokie oparcia i głęboko umieszczone guziki. Chesterfiel jest jednak przede wszystkim miastem w środkowo-wschodniej Anglii leżącym
przy ujściu rzeki Hipper do Rother. Znane jest głównie z ogromnego kościoła z krzywą iglicą. Krzywiznę
tłumaczy się silniejszą ekspansją metalu po słonecznej stronie iglicy. Czy Rzymianie maczyli palce w założeniu miasta? Internet na ten temat milczy.
Dopóki nie odkryłam angielskiego miasta o tej nazwie, Rochester było dla mnie przede wszystkim nazwiskiem bohatera książki „Dziwne losy Jane Eyre”
autorstwa Charlotte Brontë. Miasto oddalone o 45
km od Londynu leży przy lejkowatym ujściu rzeki
Medway. Jak reszta „czesterów” założone zostało
przez Rzymian, a rozbudowane w średniowieczu.
Posiada zamek obronny i kościół katedralny w stylu
normandzko-gotyckim będący drugą po Canterbury
najstarszą świątynią chrześcijańską. Przez wiele lat
w Rochesterze mieszkał angielski pisarz Charles
Dickens.
Dorchester położone jest w południowo-zachodniej Anglii nad rzeką Frome, 85 km od miasta Bristol
i 188 km od Londynu. Nazwa miasta jest kombinacją celtycko-rzymskiego członu „Dor/Dorn” z „cester”, czyli rzymską fortyfikacją. Rzymianie w latach
43-70 naszej ery przejęli kontrolę nad tym terenem.
Zachowały się resztki rzymskich murów wokół miasta, a także część rzymskiego domostwa z systemem
podłogowego ogrzewania. Dom rodzinny pisarza
Thomasa Hardy’ego leżał w okolicach Dorchester, a
jego własny dom w samym mieście.
Odkryłam jeszcze Gloucester i Cirencester, których mimo niewielkiej różnicy w pisowni, bliższej
anglosaskiego „cester”, nie sposób pominąć sumiennej feljetonistce. Gloucester leży nad rzeką Cevern w
pobliżu granicy z Walią. Historię miało podobną do
reszty „chester”, najpierw Rzymianie, potem anglosasi. Fragmenty starej katedry można było podziwiać
w filmach o Harry Potterze. Obecnie jest to miasto
ciężkiego przemysłu.
Cirencester położony jest 150 km na północny
zachód od Londynu nad rzeką Churn, dopływem
Tamizy. Za Rzymian było to drugie co do wielkości
miasto wyspy. Od XVIII stało się centrum handlowym, głównie produktów spożywczych – zboża i wełny. Znajduje się tam najstarsza wyższa uczelnia rolnicza w świecie anglojęzycznym, Royal Agricultural
College, założona w roku 1840.
Innych „czester” nie będę już szukać. Trzeba wiedzieć kiedy należy postawić kropkę. Nie znamy bliżej Dorchester, Chichester, Rochester, Gloucester,
Cirencester, czy Chesterfield i prawdopodobnie nigdy
nie poznamy. Nie mieliśmy również okazji spróbować sera Chester.
Teresa Urban

jąc koszt pensji pracowniczej włącznie z opłatami
socjalnymi, które płaci pracodawca. Wyszło więc
jako średnia niemal 45.000 koron. Na to replikował
ktoś zabawnie pisząc: Podawanie wysokości pensji
w kwocie brutto to tak samo jak podawanie długości
penisa razem z kręgosłupem. Niemal jak w dowcipie:
– Przychodzi baba do lekarza z książką w ustach.
Lekarz pyta: – Co pani jest? – Facebook.
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ciąż przybywający do Szwecji Polacy, lub
zamierzający tutaj przyjechać w celach
zarobkowych, szukają często na Face-bookowych stronach odpowiedzi na – zdawało by
się – proste do sprawdzenia w bardziej wiarygodnych
miejscach, pytania. Często dotyczą one warunków
życia w Szwecji, kosztów utrzymania, przeciętnej
pensji. Właśnie o to ostatnie pytał ktoś niedawno na
forum “Polacy w Szwecji”, a ktoś usłużnie podał mu
cyfry wzięte z sufitu, ktoś inny skorygował je poda-

ądre słowa Macieja Matczaka w Gazecie
Wyborczej: Kiedy walczy się z potworami
głupoty, ksenofobizmu i grania na niskich
instynktach, warto zadbać, by samemu nie przybrać
postawy któregoś z nich.

J

artykułu Elizy Michalik pod tytułem “Nowa
rola Kaczyńskiego obnaży fałsz. Wyborca PiS
nie może się cieszyć z jego wejścia do rządu”:
Powiedzieć, że Jarosław Kaczyński nie jest wzorcem
z Sevres zrównoważenia emocjonalnego, dojrzałości
charakteru, rozwagi i panowania nad emocjami, to
nic nie powiedzieć. Znakiem firmowym tego polityka,
który dał o sobie ostatnimi czasy nieco zapomnieć,
schodząc z pierwszej linii bieżących politycznych
pyskówek i zwykłych w polskiej polityce przepychanek, jest brak umiejętności panowania nad sobą,
publiczne uleganie emocjom, także bardzo skrajnym
(że przypomnę debatę sejmową, w czasie której
Kaczyński krzyczał do opozycji, czerwony na twarzy
z wściekłości i gniewu „zamordowaliście mi brata”
i „mordy zdradzieckie”, po którym to występie,
posłowie PiS, jakby w obawie przed jego kompletną
utratą panowania nad sobą otoczyli go kordonem,

J
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Najtrudniejsze są te sprawy,
gdzie w grę wchodzi bardzo
trudna sytuacja dzieci
Wraz z napływem Polaków do Szwecji, wzrasta
również zapotrzebowanie na pomoc prawną. Z
jakimi sprawami zwracają się do Pani najczęściej
polscy Klienci?
To najczęściej osoby potrzebujące pomocy
prawnej w sprawach rodzinnych, wszystkich pytań
dotyczących rozwodów i opieki nad dziećmi,
oraz sprawy karne. Pracuję jako obrońca oraz
pełnomocnik strony poszkodowanej. Wiele osób
także pyta o prawo pracy i warunki zatrudnienia w
Szwecji, ale ja bezpośrednio tym się nie zajmuję.
Które sprawy są najtrudniejsze?
Najtrudniejsze są te, gdzie w grę wchodzi bardzo
trudna sytuacja dzieci.
W jakim stopniu system prawny Szwecji różni się
od polskiego?
Ja nie pracuje na terenie Polski, mam natomiast
sprawy związane z Konwencja Haską i przez to
wgląd w polskie prawo rodzinne. Są pewne różnice
w prawie rodzinnym polskim i szwedzkim, na
przykład w prawie szwedzkim opieka nad dziećmi
nie oznacza wyłącznej odpowiedzialności prawnej.
Mam też wrażenie, że w Szwecji sądy traktują opiekę
ojca nad dziećmi w sposób bardziej przychylny.

Rozmowa z polskim
prawnikiem w Sztokholmie,
Moniką Żytomierską
z Advokatfirman Z.

oddzielając od kamer i reszty posłów) oraz skłonność
do intrygowania i rozgrywania ludzi, także ze swojego najbliższego otoczenia przeciwko sobie. Słynie
też Kaczyński z paranoicznej osobowości, mściwości
i małostkowości. A ponieważ przejawia te cechy konsekwentnie od wielu lat i także od wielu lat stanowią
one modus operandi jego politycznych poczynań, w
zasadzie nie ma nadziei, żeby mogło to się właśnie
teraz zmienić.

Czy sprawy, z którymi zwracają się do Pani
polscy klienci, wynikają czasami z niezrozumienia tutejszych przepisów prawnych, czy może w
wyniku różnic kulturowych?
Szczerze mówiąc: i jedno i drugie.
Jakimi sprawami najchętniej się Pani zajmuje?
Co daje największą satysfakcję?
Największa satysfakcję dają mi sprawy, zarówno
cywilne jak i karne, gdzie naprawdę mogę ludziom
pomóc w sprawach życiowych bardzo ważnych dla
nich. Lubię pracować z ludźmi i mam dużą radość ze
wspierania rodaków. Ważne jest, gdy w trudniej sytuacji można szybko skontaktować się z prawnikiem.
Do mnie można zawsze się zgłosić i dostać pierwszą
poradę prawną po polsku i za darmo.

eszcze o Kaczyńskim. Gdy po zaprzysiężeniu
rządu nowy wicepremier Jarosław Kaczyński
zamiast pójść z pozostałymi członkami nowego
rządu do wspólnej fotografii z prezydentem Dudą,
dał dyla w bok i odwracając się plecami pokazał co
myśli o towarzystwie (co uwieczniły kamery telewizji i aparaty fotograficzne), spotkał się ze zrozumiałą
krytyką. Ten obrazek pamiętać będziemy długo. Ale
znalazł się ktoś, kto na Facebooku dał uspokajający prezesa prezesów komentarz: Niepotrzebnio się
prezesso martwi tymi zdjęciami. Teraz jest fotoshop.
Stalin miał gorzej.
ednym z zaprzysiężonych miał być pan Przemysław Czarnek – jako minister nauki i edukacji, ale
wykryto u niego koronawirusa i w uroczystości
nie wziął udziału. O Czarnku było głośno, gdyż
zabłysną niejednokrotnie skandalicznymi homofobicznymi wypowiedziami. Na portalach Internetowych przykładów nie brakuje, wystarczy wpisać
słowo “Czarnek”. W komentarzu do nominacji ktoś
napisał: Prawie dwa miliony lat ewolucji i na koniec
powołują Czarnka na ministra edukacji.

T

omasz Jastrun, m.in. były dyrektor Instytutu Polskiego w Sztokholmie na Facebooku,
zapowiadający swój program w internetowym
Halo Radio: Będziemy rozmawiać o książce, jaka jest
jej kondycja w Polsce? Księgarnie pękają w szwach,
okładki migocą w oczach na wystawach księgarni,
a rocznie ukazuje się niemal 40 tys. tytułów. Liczba
wydaje się imponująca, ale w Niemczech czy we
Francji, każdego roku, ukazuje się ok. 80, 90 tys.
nowych tytułów. I, co może najważniejsze, więcej niż
połowa Polaków nie czyta w ogóle, a przychody ze
sprzedaży książek systematycznie maleją. Są większe
możliwości techniczne, dzięki którym można drukować więcej i taniej. Ale nakłady są zwykle niskie.
Dramat poziomu czytelnictwa w Polsce jest równy
dramatowi politycznych sympatii. Znowu komentarz
z Facebooka: Według ostatnich sondaży, na partię
Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 41,6%
Polaków. Na nic protesty instytucji europejskich, na
nic manifestacje, na nic nasza pisanina na Twitterze.
Masa zniewolonego mięsa wyborczego pokornie
wielbi cielca z Żoliborza. To przegrany kraj.

W

Gazecie Wyborczej rozmowa z prof. Katarzyną Kłosińską - przewodnicząca Rady
Języka Polskiego. Prowadząca rozmowę
Emilia Dłużewska pyta:
— W ciągu ostatnich trzech lat RJP dwukrotnie
przestrzegała przed brutalizacją debaty publicznej. Czyli jednocześnie się językowo uwrażliwiamy i stajemy bardziej agresywni?
– Tak, bo społeczeństwo nie jest monolitem. Na
forach internetowych czy Facebooku postępuje brutalizacja. Odczulamy się: używamy coraz mocniejszych słów, które coraz mniej ważą. Jednocześnie w
wypowiedziach publicznych faktycznie widać coraz
większą dbałość, by kogoś nie urazić. Oficjalnie
mówimy o osobach ciemnoskórych, a nie „Murzynach”, czy o osobach LGBT, a nie „pedałach”, co
jeszcze w latach 80. było na porządku dziennym.
Działa poprawność polityczna, choć nie cierpię tego
określenia.
— Dlaczego?
– Po pierwsze, zostało źle przetłumaczone, przez
co w Polsce kojarzy się z czymś podejrzanym, narzucanym przez polityków. Tymczasem angielskie
„political” nie odnosiło się do polityki, ale do zwykłej stosowności. Po drugie, zostało wprowadzone
w środowiskach lewicowych i do nich przylgnęło.
Idea, by nie ranić innych ze względu na cechy,
których nie wybrali, jest ponadświatopoglądowa i
ponadideologiczna. Nie powinno być tak, że kto nie
mówi „Murzyn”, będzie szufladkowany jako zwolennik lewicy, a kto nie lubi lewicy, automatycznie
będzie przeciwko „poprawności politycznej”. No i
wreszcie – dla środowisk prawicowych poprawność
polityczna jest synonimem cenzury, nawet jeśli
daleko wykracza poza sferę, której rzeczywiście
poprawność polityczna dotyczy.
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80 lat temu
w Mariefred
Jesienią 2020 roku mija
80. rocznica przybycia polskich
marynarzy z łodzi podwodnych do
obozu internowania w Mariefred.
Z tej okazji w pamiątkowych miejscach odbyła się
uroczystość przypominająca to wydarzenie, w której
udział wzięli przedstawiciele polskiej dyplomacji w
Szwecji.
Na uroczystości 26 września obecni byli m.in:
Ambasador RP w Szwecji p. Joanna Hofman, szef
wydziału konsularnego Konsul Maciej Zamościk, attache wojskowi: pułkownik Zdzisław Andrzej Śliwa,
Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy i
podpułkownik Maciej Tobys, z-ca Attaché Obrony,
Wojskowy, Morski i Lotniczy. Gości powitali Peter
Eklund – Przewodniczący Szwedzko-Polskiego Stowarzyszenia oraz Krystyna Larsson i Kai Walberg –
członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
Foto: M. Zamościk

Urodziny
Zygmunta...
Barwna i sympatyczna impreza odbyła się
we wrześniu tego roku w Lublinie. Przy
okazji Europejskiego Festiwalu Smaku
obchodzono 500-lecie króla Zygmunta II
Augusta.
Jak już wspominaliśmy gościem Europejskiego
Festiwalu Smaku była mieszkająca w Szwecji
Victoria Enefors, wcielająca się w postać Katarzyny
Jagiellonki, siostra Zygmunta II Augusta.
W swojej relacji z pobytu w Lublinie, Victoria pisze:
Zostałam tam zaproszona do Lublina, jako “reprezentantka” Jagiellonów, przez dyrektora Festiwalu pana
Waldemara Sulisza. Jednym z pomysłów było zorganizowanie historycznej kolacji z daniami z XVI wieku i
z czasów zygmuntowskich. Do realizacji tego zadania
został wybrany pan Maciej Barton, który specjalizuje
się na potrawach historycznych.
Ja miałam odpowiadać z jedno z dań. Była to zapiekanka z selera i pietruszką. Potem wpadłam na pomysł, żeby zrobiono herb Jagiellonów. Kolacja kosztowała 120 zł od osobę i mogła w nim wziąć udział
publiczność.
Przed rozpoczęciem uroczystej królewskiej kolacji,
rodzeństwo - Zygmunt August i jego najmłodsza siostra Katarzyna Jagiellonka, prowadzili dialog rozmawiając o rodzinnych sprawach. Goście czekali przy
stołach. Cała impreza trwała od godziny 21 do 23.30
i odbyła się w Hotelu Arche w Lublinie.
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W roli króla Zygmunta II Augusta wystąpił Marcin Wąsowski.
Foto: prywatne archiwum Victorii Enefors

