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Sadomasochizm na bazie 
antysyjonizmu?
Kwestia odpowiedzialności zbiorowej nabrała 
w sporze o Jedwabne charakteru obosiecznego. 
Z jednej strony wszyscy Żydzi mieli być 
odpowiedzialni za grzechy swoich rodaków 
(jak najliczniejszych). Z drugiej – oskarżenia 
Polaków o jakiekolwiek przewinienia wobec 
Żydów, od nawet łagodnego antysemityzmu 

po morderstwa, przyjmowane niekiedy za 
dotyczące wszystkich Polaków, wywołują 
reakcję obronną, tworzącą nowe pojęcie “anty-
-polonizmu”.  To – moim zdaniem – sztuczny 
konstrukt. 

ARTYKUŁ ALEKSANDRA KWIATKOWSKIEGO 2

Dla wszystkich miłośników „poezji podniebienia”, 
mieszkających w Sztokholmie, mam radosną 
niespodziankę – POL-FOOD na Torsgatan otworzył 
znowu swoje podwoje. 
Artykuł Dany Rechowicz s.5
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Sadomasochizm na 
bazie antysyjonizmu?

ALEKSANDER KWIATKOWSKI

Na fali zarazy postanowiłem 
umartwiać się lekturami, które 
na czytanie ani uwagę, ani tym 
bardziej polemikę, nie zasługują. 
Jednak wpadły mi w ręce, i w braku 
wartościowszych lektur... podjąłem 
te masochistyczne próby. Może – 
dzięki reakcji odwrotnej – okażą 
się sado-masochistyczne? A może 
będzie to mimowolne uhonorowanie 
20-letniej rocznicy debaty na temat 
Jedwabnego?

Ostatnie wybory prezydenckie w Polsce ujawniły 
– nie po raz pierwszy, bo podobnym rezultatem za-
kończyły się wcześniej wybory parlamentarne – że 
polskie społeczeństwo podzieliło się na dwa obozy. 
Jak proponuje Jerzy Jedlicki (Gazeta Wyborcza, 27-
28.6.2009) – “narodowo-klerykalny i liberalno-lewi-
cowy”: o różnych poglądach politycznych, popierają-
ce różne partie, mające inny stosunek do mniejszo-
ści – etnicznych i wszelkich innych – i, najogólniej, 
różnie sobie ceniące i różnie rozumiejące prawa 
człowieka, swobody i obowiązki demokratyczne.                                                                                                          
Ta sytuacja wybucha ze wzmożoną siłą przy okazji 
dyskusji, debat i kłótni na temat np. stosunków pol-
sko-żydowskich, jakie są dziś, czy były za komuny, w 
czasie niemieckiej okupacji i wcześniej, nawet dużo 
wcześniej, bo poczynając od Chmielnickiego, jeśli 
nie od Kazimierza Wielkiego, a nawet od wczesnej 
żydowskiej diaspory w czasach rzymskich.

Zatem spory wokół Jedwabnego nie były pierw-
sze. A jeśli były w ogóle możliwe w wolnych, czy 
powiedzmy nieco swobodniejszych mediach, to 
rozpoczął je artykuł Jana Błońskiego w Tygodniku 
Powszechym “Biedni Polacy patrzą na getto” (1987), 
wywołując mniej czy bardziej ostrą polemikę ze stro-
ny nawet zasłużonych ludzi jak adwokat Siła-Nowicki 
czy red. Jerzy Turowicz. Ale sui generis ekspiację 
rozpoczął chyba Czesław Miłosz – w sugerujących 
Błońskiemu tytuł – wierszach: Campo dei Fiori i 
Biedny chrześcijanin patrzy na getto?

Kolejną bombę z natychmiastowym zapłonem 
eksplodował w roku 2000 Jan Tomasz Gross książ-
ką “Sąsiedzi”.  Przypomnijmy jednak, że wypadki w 
Jedwabnem z lipca 1941 r., choć rzadko nagłaśniane 
a jeszcze rzadziej podawane w pełni prawdziwych 
szczegółów, nie stanowiły tajemnicy, czasem prze-
dostając się przez sieci cenzury, choć w wersji znie-
kształconej. Wszak w latach 1949-54 miały miejsce 
procesy parudziesięciu polskich uczestników tych 
wydarzeń, z których spora część została skazana na 
dość długie kary pozbawienia wolności (jeden wy-
rok śmierci zamieniono na 15 lat na mocy prawa ła-
ski), w praktyce skrócone (zwolnienia warunkowe). 
Ówczesnej władzy nie zależało (zaledwie trzy lata po 
pogromie w Kielcach) na nagłaśnianiu jednostron-
nej winy polskich sąsiadów wobec jedwabieńskich 
Żydów. 

W roku 1966 ukazał się w Biuletynie Żydowskiego 
Instytutu Historycznego (ŻIH) artykuł Szymona 
Datnera, w którym jednak jako jedyni winowaj-
cy występowali niemieccy okupanci. Tuż przez 
wydarzeniami marcowymi autorowi, ani wydaw-
cy, nie zależało na wzmaganiu interetnicznego na-
pięcia (pomijając już fakt cenzuralnej przegrody).                                                                                                                        
Ale jeszcze w roku 1988 ukazał się w regionalnym 
pismie „Kontakty” reportaż Danuty i Aleksandra 
Wroniszewskich ujawniający niektóre fakty. I ten 
przeszedł bez echa. Równolegle z książką Grossa, 
od kilku lat badającego wydarzenia w Jedwabnem na 
podstawie dokumentów z procesu 1949 r. oraz nie-
których świadectw zdeponowanych w ŻIH, realizo-
wany był od blisko siedmiu lat dokument  Agnieszki 
Arnold.

To nie kino okazało się tu najważniejszą ze 
sztuk, lecz nauka historii. Polemika, wybuchająca z 

niezwykłym impetem i gwałtownością po wydaniu 
książki (i po emisji filmu pod tym samym tytułem) 
ujawniła natychmiast podział na dwa obozy. Ich 
układ i strukturę widać wyraźnie w dwóch antolo-
giach wypowiedzi o Jedwabnem. Pierwsza, wydana 
przez Więź, grupuje kilkunaście głosów oceniających 
pozytywnie “Sąsiadów” i zaledwie kilka krytycznych. 
Druga, w wydawnictwie Kontra, ukazuje proporcję 
wręcz odwrotną.                                                                                                                                       

Jakie argumenty podają zwolennicy i przeciwnicy? 
Pierwsi po prostu przyjmują fakty ujawnione przez 
Grossa za dobrą (raczej złą) monetę i nie próbują 
szukać dziury w całym. Są wśród nich zawodowi hi-
storycy, jak Marcin Kula i Andrzej Zbikowski, zna-
ni publicyści (Dawid Warszawski), literaturoznawcy 
(Michał Głowiński), filozofowie (Jerzy Jedlicki), a 
także wieloletni dyrektor sekcji polskiej Radia Wolna 
Europa, “kurier z Warszawy” Jan Nowak-Jeziorański.

Oponenci natomiast (mocno krytyczni: Piotr 
Gontarczyk, Bogdan Musiał, Tomasz Strzembosz; 
umiarkowanie krytyczni Paweł Machcewicz, Tomasz 
Szarota) domagają się kwerendy większej ilości źró-
deł, podważają naukowe przygotowanie Grossa będą-
cego socjologiem, nie historykiem, podają w wątpli-
wość zarówno ilość ofiar (którą – 1600 osób – Gross 
powtórzył za oficjalnym napisem na pomniku-gro-
bie, głoszącym, że sprawcami byli Niemcy, także za 

spisami ludności Jedwabnego w różnych okresach), 
jak liczbę uczestniczących w masakrze Polaków (po-
stulując jak najmniejszą), a także ilość obecnych i 
działających Niemców (postulując jak największą). 
W tym poszukiwaniu okoliczności łagodzących, przy-
wołują liczne źródła, których Gross nie uwzględnił. 
Co prawda większość zachowuje poprawną formę, 
nie ma tu połajanek czy wyzwisk, ba, w jednej z dys-
kusji panelowych okazuje się, że Gross i jeden z jego 
najbardziej zdecydowanych przeciwników, Tomasz 
Strzembosz, są niemal zaprzyjaźnieni, mówią sobie 
po imieniu, co jednak nie zbliża pozycji w sporze. 

Do wyjątków należy hungarysta Jerzy Robert 
Nowak. W książce “100 kłamstw J.T.Grossa o ży-
dowskich sąsiadach i Jedwabnem” już w tytule popeł-
nia on błąd logiczny, bowiem książka Grossa mówi 
przede wszystkim o polskich sąsiadach; w zakresie 
żydowskich sąsiadów słuszniej było by mówić – z 
punktu widzenia Nowaka – nie o kłamstwach, lecz 
raczej przemilczeniach czy eufemizmach. Książka 
Nowaka w 30% ma chyba ambicje uzupełnienia 
“Sąsiadów” właśnie o owe przemilczenia, przedsta-
wiając nie związaną wprost z Jedwabnem drugą stro-
nę medalu, a mianowicie zbrodnie “zbolszewizowa-
nych Żydów” wobec Polaków, popełniane – co mało 
prawdopodobne – we współpracy z Białorusinami i 
Ukraińcami. Tu nabiera sensu tytuł o żydowskich są-
siadach, o których Nowak, jak sądzi, mówi prawdę, 
miast kłamać. Nowak ma chyba ambicje “odkłama-
nia” nie tylko “Sąsiadów”, lecz prawie wszystkich 
książek Grossa, również – a może przede wszyst-
kim  – tych wydanych tylko w języku angielskim.  
Sprawie Jedwabnego poświęcona jest tylko druga, 
środkowa część książki, niewiele ponad 30% tekstu. 
Cz. III to antycypacja argumentów z książki Grossa 
jeszcze wówczas nie powstałej, pt. “Strach”. Tu i ów-
dzie Nowak nazywa Grossa “niedouczonym socjolo-
giem żydowskim” czy “domorosłym historykiem”.                                                                                 
Obszerna dokumentacja w książce Nowaka robi na 
pierwszy rzut oka solidne wrażenie. W trakcie lek-
tury uważny czytelnik dostrzeże jednak drobne po-
tknięcia w paginacji cytatów, a także nieprzypadkowe 
manipulacje znakami je oznaczającymi (cudzysłów). 
Oparcie się na zaskakująco obszernej bazie cudzych 
opracowań, dowodzi ogromnej energii polskich pa-
miętnikarzy i historyków po obu stronach Atlantyku, 
służącej zmianie obrazu Żyda, jako niewinnej ofiary, 
w kierunku współudziału w zbrodni.

Natomiast reakcje wręcz wymiotne prowokuje 
tłumaczona z angielskiego książka N. Finkelsteina, 
wydana w USA i w Polsce – przypadkiem właśnie 
w okresie rozgorzałej debaty o Jedwabnem. Już nie 
przypadkiem autor opatrzył polskie wydanie specjal-
nym posłowiem, które w niemal identycznej formie 
opublikował również w Rzeczpospolitej (20.6.2001). 
Jego książka podnosi jednak głównie problem rza-
dziej spotykany w debacie – chodzi tu bowiem o mało 
znane roszczenia światowego żydostwa (reprezento-
wanego przez instytucje, tworzące w ujęciu i pojęciu 
Finkelsteina “Przedsiębiorstwo Holocaust”). Widzi 
on w tym zakusy żydowskiej finansjery, domagajacej 
się wypłaty z, jak zwykle utajnionych kont w bankach 
szwajcarskich, nie tyle nielicznym właścicielom kont, 
którzy przeżyli czy ich spadkobiercom, ile organiza-
cjom, obiecującym, lecz nie dotrzymującym później-
szego rozdziału między uprawnionych i potrzebują-
cych. Ma się to do spraw polskich o tyle, że sąsiedzi, 
w Jedwabnem czy wielu innych miejscach – z musu, 
chęci, okazji, pazerności – przejęli, głównie nieru-
chomy, majątek skazanych na śmierć, któremu to za-
właszczeniu roszczeniowość “przedsiębiorstwa” mo-
że w jakiś sposób zagrozić. Opór przed lekturą książki 
Finkelsteina budzi także dobór cytowanych przezeń 
autorów, gdy np. spotykamy takie nazwiska jak Uri 
Avneri, Edward Said czy Noam Chomsky. A ostrze 
ataku wymierzone jest np. w Elie Wiesela, syjonizm, 
państwo Izrael w ogóle i muzeum Yad Vashem w 
Jerozolimie w szczególności.

Jednym z głównych punktów spornych jest re-
kapitulacja wydarzeń w czasie prawie 2-letniej 
sowieckiej okupacji wschodniej Polski (wrze-

sień 1939 – czerwiec 1941). Prześladowaniom ze 
strony okupantów (aresztowania, wywózki do Rosji, 
na Sybir z przyległościami, często gorzej) podlegały 
wówczas liczne grupy według klucza klasowego, nie 
etnicznego. Równocześnie mniej czy bardziej liczni 
przedstawiciele różnych nacji (Białorusini, Ukraińcy, 
Żydzi, nawet Polacy – o czym jedno świadectwo cy-
tuje także Strzembosz) – nawiązali współpracę z oku-
pantem, uczestnicząc w prześladowaniu dotychczas 
hegemonicznych Polaków, niekiedy w przekonaniu 
o rewanżu za panujący wcześniej ucisk narodowo-
ściowy. Tu ostrze krytyków Grossa wymierzone było 
w postawę Żydów, w dużej części o przekonaniach 
komunistycznych.  Sam Gross omawiał ten problem 
we wcześniejszej publikacji (Upiorna dekada), gdzie 
rozprawiał się ze stereotypami dotyczącymi różnych 
obecnych tam nacji. 
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Jego oponenci koncentrowali się na świadectwach 
licznego i ochoczego udziału Żydów w prosowieckiej 
kolaboracji, co miało służyć określeniu późniejszych 
wydarzeń w rejonie Łomży i Białegostoku, jako od-
wet czy zemsta. Nawet jeśli przyznać im w 100% 
rację, masakry Żydów po wkroczeniu Niemców zo-
stosowały w praktyce zasadę odpowiedzialności zbio-
rowej. Nikt się wówczas nie zastanawiał kto i w jakim 
stopniu wcześniej zawinił zdradą wobec państwa pol-
skiego i Polaków.  W dodatku duża ilość Żydów, być 
może obciążonych taką winą, zdołała ewakuować się 
wgłąb Rosji przed wkroczenim Niemców, nie licząc 
tysięcy wywiezionych wcześniej przez Rosjan. Jan 
Nowak-Jeziorański przymuje podobną postawę, pi-
sząc, że żadna kolaboracja z komunistami nie uspra-
wiedliwia masowych mordów (Rzeczpospolita, 26.1. 
2001).                                                                                      

Kwestia odpowiedzialności zbiorowej nabrała 
w sporze o Jedwabne charakteru obosiecznego. 
Z jednej strony wszyscy Żydzi mieli być odpo-
wiedzialni za grzechy swoich rodaków (jak naj-
liczniejszych). Z drugiej – oskarżenia Polaków 
o jakiekolwiek przewinienia wobec Żydów, od 
nawet łagodnego antysemityzmu po morderstwa, 
przyjmowane niekiedy za dotyczące wszystkich 
Polaków, wywołują reakcję obronną, tworzącą no-
we pojęcie “anty-polonizmu”.  To – moim zdaniem 
– sztuczny konstrukt. 

Nie istnieje żaden anty-polonizm, istnieje tylko 
słuszne (lub nie) oskarżenie konkretnych Polaków 
(lub grup) o określone przestępstwa, czy wyrazy kse-
nofobii, nienawiści,  niechęci, pogardy, lekceważenia 
czy okazywania wyższości tylko z racji innego (ży-
dowskiego, romskiego) pochodzenia. Polacy dotknię-
ci “anty-polonizmem” kierują się tu przekonaniem, że 
Żydzi – oskarżając konkretnych (mniej czy bardziej 
licznych) Polaków o antysemityzm, również stosują 
zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Nic bardziej 
mylnego. Prezydent Kwaśniewski i prymas Glemp, 
przepraszając za Jedwabne, czynili to w imieniu 
Polaków za grzechy niektórych z nich. Podobnie jak 
papież Jan Paweł II uczynił to wcześniej za grzechy 
części chrześcijan, splamionych prześladowaniem 
Żydów (naszych starszych braci w wierze). Stary 
Testament jest częścia chrześcijańskiej Biblii, chrze-
ścijanie modlą się również do Boga Ojca i mają obo-
wiązek przestrzegać ustalonego przezeń Dekalogu.

Porównajmy zresztą skutki owych dwóch odpowie-
dzialności zbiorowych. W jednym wypadku to śmierć 
ludzi w masowych mordach, w drugim – uznanie wi-
ny, nawet niekoniecznie wiążące się z karą, ograni-
czające się do ekspiacji, wyrażenia żalu i skruchy.

Dyskusja wywołana książką Grossa (i w mniej-
szym stopniu filmem Agnieszki Arnold) 
–  a zdaniem Andrzeja Żbikowskiego bez tej 

książki Jedwabne byłoby nadal w wiedzy historycz-
nej białą plama – podsumowana 2-tomową publikacją 
IPN, która w ogólnych zarysach potwierdziła fakty 
podane w “Sąsiadach” – stała się zaczynem syste-
matycznych badań prowadzonych przez zespół pra-
cowników Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, m.in.  
poprzez publikację rocznika “Zagłada Żydów” (dotąd 
14 tomów). Ta działalność, ostatnio pozbawiona pań-
stwowych dotacji, służy uzupełnieniu jednostronnej 
wiedzy i informacji o Polakach ratujących Żydów w 
czasie okupacji z narażeniem własnego życia. Nikt 
tego nie neguje, ale istnieje też odwrotna strona me-
dalu, coraz częściej przemilczana czy pomniejszana.  
Zwolennicy bardziej jednostronnej opcji nie zasypiają 
gruszek w popiele. W ten sposób  włączają sie do tria-
dy kłamstw i zaprzeczeń. Wcześniejsze części triady 
to Kłamstwo katyńskie (zabili Niemcy) i Kłamstwo 
oświęcimskie (nie zginęło 6 milionów). Dołącza do 
nich Kłamstwo jedwabieńskie. Rosnąca ilość publi-
cystów wręcz zaprzecza udziałowi Polaków, np. Ewa 
Kurek w książce “Polacy i Żydzi. Problemy z histo-
rią”. W dodatku, idąc śladami Hanny Arendt, dochodzi 
ona do wniosku, że Żydzi (poprzez Judenraty i Policję 
Porządkową) sami dokonali na sobie Holocaustu.

Warto jeszcze zastanowić się nad zróżnico-
waniem stanowisk w cytowanych książ-
kach i periodykach. Po stronie Grossa opo-

wiadają sie najczęściej Gazeta Wyborcza, Tygodnik 
Powszechny, Więź, Znak, Polityka i Wprost. Bardziej 
neutralne były pisma lokalne jak Gazeta Współczesna, 
Gazeta Pomorska czy Kurier Poranny. Miejscem naj-
ważniejszych polemik była wtedy Rzeczpospolita. 
Krytyczne było najczęściej Życie i oczywiście duża 
grupa pism nacjonalistycznych, jak dzisiejsza Gazeta 
Polska. 

Podobny podział można też obserwować wśród wy-
dawców, poczynajac od poważnych, jak Prószyński, 
Pogranicze, Universitas, Więź i Znak, później 
Agora, po nacjonalistyczne, jak Fronda, Nortom, von 
Borovicky, Volumen.

Aleksander Kwiatkowski

Wirus atakuje. 
Co mówią statystyki?
Zapewne 2020 rok zapisze się w 
najnowszej historii jako jeden 
z najbardziej dokuczliwych. 
I to w skali globalnej. Reakcje na 
wirusa oscylują między paniką, a 
lekceważeniem zagrożenia. A co 
mówią statystyki?

Zacznijmy od Polski. Ministerstwo Zdrowia poin-
formowało, że według danych na 13 listopada odno-
towano 24.051 nowych przypadków zakażenia, a 419 
osób zmarło z powodu koronawirusa. To oczywiście 
wiąże się także z większą ilością przeprowadza-
nych testów. Łączna liczba zakażeń w Polsce to już 
665.547 osób, a zgonów 9499. Liczba osób w szpita-
lach wzrosła 13 listopada do 22.298, a podłączenia do 
respiratorów wymagało 2047 pacjentów.

A w Szwecji? 13 listopada podano statystyki, z 
których wnika, że odnotowano 5990 nowych przy-
padków zakażenia, a zmarły 42 osoby. Porównując to 
do statystyk z Polski, należy przeliczyć te dane pro-
porcjonalnie do ilości mieszkańców: czyli oznaczało 
by to, że nowych zarażonych jest ok. 23.000 i ok. 160 
zgonów. 

W porównaniu z Polską, w Szwecji sytuacja jest 
więc nieco mniej dramatyczna. 

W Szwecji obowiązują nowe rekomendacje, które 
obecnie obejmują niemal wszystkie regiony, gdzie za-
leca się nie korzystanie z komunikacji miejskiej, pracę 
(jeśli jest to możliwe) w domu, powstrzymanie się od 
spotkań towarzyskich, ograniczając kontakt jedynie 
do współmieszkańców.

W Szwecji każdego roku umiera ok. 90.000 ludzi. 
W 2019 roku zmarło nieco mniej niż we wcześniej-
szych latach – 88.766 osób (mniej więcej 7400 mie-
sięcznie). A proporcjonalnie jeszcze mniej, zważyw-
szy na nieco większą ilość ludności niż rok wcześniej. 

Według wstępnych danych na rok 2020, od stycz-
nia do sierpnia zmarły 65.504 osoby, co by oznaczało 
8.200 osób miesięcznie. “Rekordowy” był kwiecień 
2020 roku, gdy odnotowano 10.551 zgonów, ale już w 
sierpniu było tylko 6.937, a więc mniej niż statystycz-
nie każdego miesiąca. Wygląda na to, że w kwietniu 
Covid19 osiągnął w Szwecji swoją kulminację.  

Jak statystyki będę wyglądały na koniec roku – tego 
nie wiadomo. Zapewne zgonów będzie więcej niż w 
latach ubiegłych.

Nawet jeśli statystki w Szwecji nie są tak przera-
żające i jest nieco lepiej niż w Polsce (ale to żadne 
pocieszenie), to nie oznacza to, by zagrożenie lekce-
ważyć. Nawet jeśli wirus daje nam się w codziennym 
życiu we znaki. (ngp)

Unikalny teatr absurdu, my
Dziesięciolecie dwutysięczne 
dwudzieste jest moim ósmym, co 
unaocznia raczej przykry fakt,  że 
od długich już lat gram w druży-
nie dziadersów. Pocieszam się jak 
umiem, wiek wiekiem, ale najważ-
niejsze, że niczego sobie i nikomu 
nie przyrzekałem!

Staram się przeznaczony mi kawałek nieprzewi-
dywalności przejść suchą stopą i utrzymywać w ra-
mach niepisanej, a ważnej dla mnie, zasady: jeśli się 
będziesz wahał, oni wygrają. Oni to: nienawidzący, 
prowokujący, kłamliwi, dwulicowi, odrażający, sum-
ma summarum najczęściej porządni kiedyś ludzie, za-
gubieni w dusznych zakamarkach codzienności.  

Życie, które nazwać by można godnym, składa się 
przypuszczalnie z trzech podstawowych ingrediencji; 
pierwsza – masz do dyspozycji niewyczerpany maga-
zyn energii: druga – pojawią się oznaki zmęczenia ,a 
za nimi cierpienie: trzecia – uświadamiasz sobie, że 

popełniłeś błędy, których już nie poprawisz. Zacząłem 
od trybu warunkowego (przypuszczalnie), ponieważ 
podejrzewam, że nie potrafimy w pełni kontrolować 
wszystkich aspektów życie, a więc działań umysłu, bo 
swoje trzy grosze wtrąca ukryta moc nieświadomości. 

Próbujemy, często bez widocznych rezultatów, 
znaleźć sposób na współegzystencję, wewnętrznego 
spokoju i zewnętrznych aktywności. Staramy się speł-
niać warunki życiowych obowiązków, równocześnie 
zachowując klucze do prywatnej przestrzeni, która 
nie podlega obowiązkowi dzielenia się z kimkolwiek. 
Inaczej mówiąc, poszukujemy wymiaru, w którym 
żywo aktywizuje się urocza Przygoda, przy obecno-
ści, potrzebnej niestety istnieniu, nudnej Rutyny.

W 1944 roku, znamiennie dramatycznym dla 
Warszawy, siedmiolatkiem zacząłem pisać pamiętnik. 
Niestety krótko pisałem, spłonął razem z kamienicą, 
w której na Powiślu mieszkaliśmy. Pamięć niepoko-
jów tamtych dni, pomimo lat, tli się i daje czasem o 
sobie znać. Czy do mojej głowy, skrzyni z pamięcią 
długich dziesiątków lat własnych i zapamiętanych 
czyichś losów, dramatów i komizmów, nie stracę kie-
dyś kluczy? A jeśli stracę, czy będzie oznaczało, że co 
się działo, nigdy się nie działo? 

Pamiętnik to jak rozmawiać ze sobą. Pisanie wspo-
mnień to już dla innych. Autoportret zaś jest z reguły 
deklaracją podkreślającą, że się zrobiło wszystko, co 
było w ludzkiej mocy, i jeszcze trochę. W każdym z 
tych przypadków pozostają obszary za kotarą, ślady 
umiejscowione nie wiadomo gdzie, ale wiadomo, że 
boleśnie brudzące. 

Słowa, słowa, zapamiętniki pamięci, nieforemne 
skorupy wokół niekoniecznie zrozumiałych i nie za-
wsze wspaniałych: radości, miłości, strat i zysków 
ciała, przykrych i radosnych gam odczuć. Mam tyl-
ko nadzieję, że choć przede mną już mniej podróży, 
to wiele jeszcze zadziwień, zatrzymań, wspomnień, 
mgieł nad łąkami. Może dlatego chciałem zostać pi-
sarzem, żeby móc żyć w świecie, w którym wszystko 
jest możliwe?

I w końcu prawda. Niewygodna częstokroć, ukry-
wana pomiędzy uproszczeniami, tonąca w próbach 
wyjaśnień prawda. Uparta, nieustępliwa, czasem nie-
wygodna, ale jak biel żagli na masztach, zawsze roz-
poznawalna prawda.
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P – jak poezja. P – jak POL-FOOD. P – jak polskie 
smaki. O poezja smaków, zapachów, przysmaków

Ktoś zapyta: ”Czy smaki, 
zapachy i przysmaki” – 
mogą być poezją? Mogą! 
Poezją podniebienia – 
poezją niezwykle zmysło-
wą! Oczywiście mam tu 
na myśli głównie zmysły 
smaku i węchu, no i 
oczywiście też wzroku. 
Przecież jemy i oczami. 
Pięknie podana potrawa 
o wiele lepiej smakuje! 
A gdy smakuje, słyszy 
się wtedy przy stole takie 
zachwyty jak: ”Niebo 
w gębie, istna poezja!”

Otóż dla wszystkich miłośników 
„poezji podniebienia”, mieszkających 
w Sztokholmie, mam radosną niespo-
dziankę – POL-FOOD na Torsgatan 
otworzył znowu swoje podwoje.

Pozostała nazwa, pozostał ten sam 
asortyment i ta sama przychylna klien-
tom atmosfera. Nie będzie w nim tyl-
ko, niestety, poprzedniego właściciela, 
Leszka Aksamita, który po 36 latach 
prowadzenia, tego jednego z pierw-
szych polskich sklepów w Sztokholmie, 
przekazał swój skarb w nowe ręce.  
Zastąpią Go Rita i Joanna by kontynu-
ować zarówno Jego dzieło, jak i motto 
tego sklepu – POLSKIE PRODUKTY 
Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI!

Leszek nie od razu jednak przetnie 
pępowinę do tego odrodzonego skle-
pu – będzie się w nim pojawiał od cza-
su do czasu, będzie wspierał poradą i 
swoim wieloletnim doświadczeniem 
we wszystkich sprawach związanych z 
prowadzeniem sklepu. I nie tylko. Bo 
przecież przez szereg lat dostarczał, 
bogate w polskie smakołyki, bufety na 
większość imprez polonijnych, kultu-
ralnych, państwowych i nie tylko. Ta 
część Jego działalności również z pew-
nością kiedyś się odrodzi.

Wiele lat temu, w jednym z moich 
opowiadań, uwieczniłam sklep Leszka 
tymi słowami (On z pewnością tego nie 
pamięta, choć wiem, że wtedy czytał, 
bo opowiadanie to wydrukowane było 
w Nowej Gazecie Polskiej):

...pewnego jesiennego przedpołudnia 
szłam przez park w kierunku polskiego 
sklepu na Torsgatan, żeby jak co ty-
dzień, u Leszka Aksamita, kupić najlep-
szą w Sztokholmie kiełbasę krakowską 

i inne polskie smakołyki, bo choć na-
uczyłam się już jeść szwedzkie śledzie 
– nieco na słodko, Falukorv i borówki 
podawane, nie jak w Polsce do indy-
ka, ale do tych najśmieszniejszych na 
świecie szwedzkich kuleczek mielonych 
– to jednak kawałek krakowskiej lub 
myśliwskiej…

Opowiadanie nosi tytuł ”Moja 
Szwecja” i – jak łatwo się można domy-
ślić – jego tematem jest moje zetknięcie 
się z nowym państwem, językiem, no-
wą kulturą, nową kuchnią i wynikające 
z tego niekiedy zabawne, ale czasem i 
smutne sytuacje.

Nawet po wielu latach mieszkania w 
innym kraju, pamiętamy smaki z dzie-
ciństwa, różnorodność polskich kieł-
bas, przezroczystość i delikatność polę-
dwiczki łososiowej, kaszankę, jakże in-
ną w smaku niż szwedzki Blodpudding, 

kiszone ogórki pachnące czosnkiem, 
szynkę, soczystą, różowiutką, krojoną 
na życzenie, nie mówiąc już o różnych 
rodzajach śledzi, wszelakich konserw 
rybnych – szprotek wędzonych, ”skum-
brii w tomacie” i wątróbek rybnych.

No i te serniki, szarlotki, pączki, 
ciasto drożdżowe. . . . Mmmm. Ślinka 
sama płynie!

To wszystko znajdziecie w POL-
FOOD przyprawione profesjonalną 
obsługą i miłym uśmiechem nowych 
właścicielek.

Zaglądajcie na stronę http://polfood.
se/ gdzie ukazywać się będą wszystkie 
”nowinki”, a może i ja skrobnę wtedy o 
tym parę słów.

Dana Rechowicz
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Sverige är fantastisk. 
Historia na szynach

Budowa linii kolejowej Stockholm-Nynäshamn Järnväg SNJ, Stockholm Nynäs Järnväg, SNJ lok 9. Foto: Public Domain Mark

Miłośnicy kolei znajdą w Szwecji niemal 90 miejsc 
– od dalekiej północy (Gamla Haparandabanan) do 
południowych rejonów kraju – związanych z historią 
szwedzkiego kolejnictwa. Największe muzeum ko-
lejnictwa znajduje się w Gävle, a jedno z najciekaw-
szych w Nora w Västmanland.

Pierwsza udokumentowana trasa naziemna w 
Szwecji została zbudowana w 1798 roku między 
portem w Höganäs i kopalniami znajdującymi się 
na terenie Skanii. Szyny były wykonane z drewna, a 
wagony były ciągnięte przez konie. Ale już wcześniej 
w różnych kopalniach były wykorzystywane pojaz-
dy szynowe, na przykład w kopalni miedzi w Falun. 
Podobne kolejki drewniane budowano w następnych 
latach, m.in. w Värmland, ale dopiero w 1845 roku 
hrabia Adolf Eugène von Rosen, nazywany ojcem 
kolei szwedzkich, otrzymał królewskie pozwolenie na 
budowę połączeń kolejowych w Szwecji. Jednak ze 
względu na brak pieniędzy nie mógł zrealizować swo-
jego planu. Zamiast tego Claes Adelsköld zbudował 
w 1849 roku pierwszą szwedzką linię kolejową dla ru-
chu publicznego. Była to Frykstabanan w Värmland. 
Przez pierwsze lata wagony ciągnęły konie. 

Adelsköld w ciągu 26 lat, jako budowniczy kolei, 
zbudował ponad 700 km połączeń kolejowych, a 
będąc także architektem zaprojektował budynki sta-
cyjne, mostowe i portowe. W 1857 roku został jako 
major armii szwedzkiej (pełniącym obowiązki) na-
czelnikiem, a w 1865 r. szefem centralnego okręgu 
budownictwa drogowego i wodnego. 

Szczególnym regionem, gdzie do dzisiaj znajdzie-
my najwięcej pamiątek związanych z historią kolej-
nictwa, jest środkowa Szwecja, obszar na którym by-
ły liczne kopalnie rudy i innych surowców. W 1850 
roku zainaugurowano 11-kilometrową linię kolejową 
między Kristinehamn, a Sjöändan, ruch odbywał się 
na szynach o szerokości 1099 mm. Najpierw wagony 
były ciągnięte przez konie, a od 1858 roku zaczęto 

Początek kolejnictwa w Szwecji 
datuje się na rok 1856, gdy powstały 
trzy pierwsze linie kolejowe, na 
których pojawiły się parowozy. 
Wcześniej komunikacja szynowa – 
głównie w celach przemysłowych 
– odbywała się wagonami, które 
ciągnęły konie.  

wykorzystywać lokomotywy parowe. Linia ta była 
częścią całej sieci transportowej we wschodniej czę-
ści Värmland. (Jeden z nich to Kroppabanan, z 1854 
roku, szerokość toru: 787 mm, długość: 9 km).

Początkowo zainteresowanie rozbudową połączeń 
kolejowych zainteresowani byli głównie przedsię-
biorcy i przemysł, ale już wkrótce zainteresowanie 
wyraziły także miasta, chcące uzyskać dostęp do naj-
bardziej wydajnego wówczas transportu lądowego. 
Jednak koszt budowy linii kolejowych, zgodnie ze 
standardami, był kosztowny, dlatego często budowa-
no je z większą liczbą zakrętów, i tak zwaną, “lżejszą 
szyną”, dopiero później  były one modernizowane. W 
innych regionach rosły sieci kolei wąskotorowych, 
których budowanie było tańsze. 

W 1854 roku Riksdag zdecydował, że budową 
głównych linii w Szwecji (stambanor) zajmie się 
państwo, pozostałe mogą być nadal budowane przez 
prywatne firmy. W 1855 roku szefem rządowego pro-
jektu został pułkownik Nils Ericson, który wywarł 
znaczący wpływ na projekt szwedzkiej sieci kolejo-
wej. Już w 1853 r. przeprowadzono eksperymenty 
z parowozem Förstlingen w Eskilstunie na trasie do 

Norberg. Trzy lata później pojawiły się już w użytku 
pierwsze parowozy. Między innymi na linii Malmö 
– Lund (Södra stambanan) i Göteborg – Jonsered 
(Västra stambanan).

Podróżując po Szwecji niemal w każdym zakątku 
znaleźć można dzisiaj pamiątki z historii kolejnictwa. 
Na dalekiej północy muzea, bądź historyczne linie ko-
lejowe (najczęściej wąskotorowe), znajdują się m.in. 
w Sorsele i Haparandzie, nieco niżej w Robertfors i 
Örnsköldsvik. Jedną z największych atrakcji jest po-
dróż tak zwaną Inlandsbaną – to linia kolejowa mię-
dzy Kristinehamn na południu, a Gällivare na półno-
cy, o łącznej długości 1288 kilometrów. Jej budowę 
rozpoczęto w 1907 roku. 

Wzdłuż Inlandsbanan znajduje się ponad 250 mo-
stów kolejowych. Wiele z nich to interesujące przy-
kłady zaawansowanej inżynierii. Trasa biegnie – 
zwłaszcza na północy – przez tereny, który przecinają 
duże rzeki.

Największe muzeum (Sveriges Järnvägsmuseum - 
wchodzące w skład muzeów narodowych) znajdzie-
my w Gävle. Kolekcja obejmuje ponad 300 pojazdów 
od połowy XIX wieku do dnia dzisiejszego, w tym 
najstarszą czynną lokomotywę na świecie Prince 
August. Muzeum uważane jest za jedno z najciekaw-
szych w skali światowej. Inne interesujące muzeum 
znajdujemy w Köpingu w środkowej Szwecji – tu zo-
baczymy głównie eksponaty kolei wąskotorowej, a w 
Malmköpingu unikalne muzeum trakcji tramwajowej 
z możliwością parokilometrowej przejażdżki. To mu-
zeum szczególnie polecane jest dla najmłodszych. 

Niedaleko, w Mariefred, znajduje się parowozow-
nia kolei wąskotorowej, która kursuje na turystycznej 
trasie z Mariefred do Läggesta. Podobne trasy tury-
styczne oferuje Ohsabanan i muzeum kolenictwa w 
Ängelholm.

Co roku przed wakacjami wydawany jest specjal-
ny przewodnik turystyczny “Tågsommar” opisujący 
atrakcje dla miłośników trakcji szynowych. 

Szwecja już w 1878 roku zaliczana była do europej-
skich “potęg” w dziedzinie kolejnictwa, plasując się 
na ósmy miejscu pod względem długości linii kole-
jowych. W zachodniej Europie początkowo sieci ko-
lejowe rozwijały się najszybciej w krajach, gdzie nie 
było dobrych innych linii komunikacyjnych. Pewne 
opóźnienie budowy kolei widoczne jest we Francji, 
mającej dobrą sieć dróg, oraz w Holandii, mającej do-
bry system kanałów śródlądowych. W 1845 Wielka 
Brytania i Irlandia posiadały 4082 km linii kolejo-
wych, Niemcy 2043 km, Austro-Węgry 1058 km, 
Francja tylko 870 km, Belgia 577 km, Holandia tylko 
156 km, Rosja 144 km, Włochy 128 km a Szwajcaria 
zaledwie 4 km. Tempo budowy kolei na ogół odpo-
wiadało tempu uprzemysłowienia. W kolejnych deka-
dach tempo budowy kolei wzrosło również w krajach 
pozostających do tej pory w tyle. W latach 60. i 70. 
XIX w. rocznie budowano od kilku do kilkunastu 
tysięcy kilometrów nowych szlaków kolejowych. 
W wyjątkowo pomyślnym roku 1871, pojawiło się 
23.516 km linii kolejowych. W 1875 po europejskich 
szlakach kolejowych kursowało 42 tys. lokomotyw z 
90 tys. wagonów osobowych i 1 mln wagonów towa-
rowych, przewożąc rocznie 1.140 mln osób i 548,7 
mln ton towarów. W 1878 Europę oplatały linie kole-
jowe o łącznej długości 158.810 km. 

Największymi potęgami kolejnictwa były wów-
czas Niemcy – 31.636 km (19,9% linii europejskich), 
Wielka Brytania – 27.898 km (17,6%), Francja – 
23.793 km (15,0%), Rosja – 21.840 km (13,8%); dalej 
Austro-Węgry, Włochy i Hiszpania. Na ósmym miej-
scu Szwecja z siecią 5.241 kilometrów.

Dzisiaj łączna długość sieci kolejowej w Szwecji 
wynosi 15.600 kilometrów (z tego 14.200 jest w uży-
ciu, 80% zelektryfikowana). 

(ngp)

Muzeum kolejnictwa w Gävle. © HMS 2018, CC BY-SA 4.0
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Teresa Urban

Meble ogrodowe
Meble ogrodowe... Ostatnio 
meble owe uległy metamorfozie. 
Większość wyplatana jest z ratanu, 
sztucznej, odpornej na wilgoć 
wikliny, w rozmaitych odcieniach 
beżu i brązu, a nawet szarości 
czy czerni, co kontrastuje pięknie
z jasnymi puchatymi poduchami.

Na reklamowych obrazkach można podziwiać 
ogromniaste sofy i fotele, większe niż te co miewamy 
w bawialniach, ustawione na przestrzennym tarasie 
czy w ogrodzie, najchętniej o krok od brzegu morza 
czy jeziora lub, w najgorszym wypadku, prywatnego 
basenu. Niestety, przeciętny Svensson tak nie miesz-
ka. Albo posiada mieszkanie w domu wielorodzin-
nym z minimalnym balkonem lub jest właścicielem 
domku jednorodzinnego. U przeciętnego Svenssona 
nie ma miejsca na wiklinowe komforty, pasują one 
do ekskluzywnych rezydencji lub hotelowych tara-
sów. Nawet kawiarniane ogródki są za małe. A gdzie 
zimują ratanowe kolosy? I to wymaga odpowiednie-
go pomieszczenia. Nie odlatują przecież na zimę do 
ciepłych krajów. Brak miejsca nie jest jedynym pro-
blemem. Szwedzkie lato charakteryzuje niestabilna 
pogoda czyli zachmurzenie zmienne z przelotnymi 
opadami.  Plecionka znosi deszcz, ale poduchom, na-
wet impregnowanym, nie wychodzi on na dobre. Kto 
je zbiera i przenosi w bezpieczne miejsce? Służba? 
Niewielu właścicieli willi może się nią poszczycić. 
Na poduchach zbiera się kurz i pyłki. Kto je regular-
nie odkurza? Na pustyni, gdzie za dnia zawsze świeci 
słońce i nie ma roślinności, meble te nie wymagałyby 
ochrony. Pasowałyby również w oranżerii czy ogro-
dzie zimowym. 

Dla seniorów, od niedawna, dostępny jest typ 
mieszkalnictwa, gdzie fasada budynku przechodzi 
w ogromną oranżerię, kubaturą przewyższającą sam 
dom. Tam ratanowe meble z poduchami czułyby się 
dobrze. Nie groziłby im deszcz, a tropikalna roślin-
ność: palmy, kaktusy czy bananowce nie pylą. Ale 
odwiedzając przyjaciółkę w takim domu zauważy-
łam w ogrodzie jedynie  konwencjonalne parkowe 
ławki. Wizytę u innej przyjaciółki mieszkającej w 
eleganckiej willi pod miastem, spędziliśmy, według 
rekomendacji w okresie pandemii, w ogrodzie pod 
gołym niebem na drewnianej ławce i fotelach, wy-
moszczonych szafirowymi poduszkami w biało-czer-
wony nautyczny wzorek. Poduszki łatwo na wypadek 
deszczu zgarnąć jednym ruchem i przenieść do pobli-
skiej altany. Czasem spotyka się jeszcze eleganckie, 
drewniane leżanki na kółkach, które łatwo przetoczyć 
pod zadaszenie. 

Najpopularniejszym rodzajem mebli ogrodowych 
wydaje się jednak być wariant kampingowy. Nie do-
dają one urody ani splendoru tarasowi, ale są wygodne 
i praktyczne. Lekkie mebelki z aluminiowych rurek 
obciągnięte barwną tkaniną dają się złożyć, a deszcz 
im nie straszny, bo łatwo wysychają. Niemniej i w tej 
dziedzinie zaszły zmiany. Niekoniecznie na korzyść. 
Impregnowaną wzorzystą tkaninę zastąpiła plastiko-
wa czarna lub szara siatka. Na ten widok smutno robi 
się na duszy, nawet jeśli świeci słońce, a od dotyku 
cierpnie skóra. 

Nie rozumiem, dlaczego wszędzie dominuje ponu-
ra czerń i szarość? Dotyczy to nie tylko mebli, ale i 
ubrań, a nawet fasad domów. Otacza nas czarno-bia-
ła rzeczywistość na podobieństwo dawnej telewizji. 
Szczególnie silnie odczuwa się to zimą, kiedy świat 
nie tonie w kojącej zieleni. Zimą bezlistne drzewa, 
przypominające szkice tuszem, wspierają konarami 
nisko wiszące chmury. Tylko iglaki, których w pod-
miejskich okolicach jest wiele, nie przebierają się w 
zimowe stroje. Mówi się, że nocą wszystkie koty są 
czarne. Zimą wszyscy ludzie są czarni. Przemykają 
się ulicami odziani w czarne kurtki i takież spodnie. 
Tylko obuwie sportowe pamięta, że istnieją kolory 
kontrastując z czernią orgią jaskrawych barw.

Ale powróćmy do mebli. Zniknęły nie tylko barwy, 
ale i pewne klasyczne modele, na przykład poczciwe 
leżaki. Są wygodne i dają się złożyć na płask tyle, że 
ich nie ma. Przynajmniej w Szwecji. Na stronie in-
ternetowej Ikea informuje, że leżaki wycofano ze 
sprzedaży. Przyczyny nie podano. Nasze leżaki po 40 
latach wiernej służby przeszły nieodwołalnie w stan 
spoczynku. A w Warszawie wiele miejskich kawiarni 
w swych ogródkach zastąpiło krzesełka leżakami. Co 
kraj, to obyczaj.

Ponieważ dotychczas mieliśmy tego lata tydzień 
morderczych upałów wtedy jedynym potrzebnym 
meblem ogrodowym był parasol od słońca. A teraz, 
kiedy pogoda się zepsuła, niezbędnym atrybutem jest 
parasol od deszczu.

Hołdys na FB: Przez 5 lat co i rusz słyszałem, 
że powinienem wypierdalać z Polski, “bo to 
nie mój kraj”. Teraz padło w drugą stronę - i 

jest zaskoczka, ból, płacz. Zaczęło się gmeranie w 
słownikach, szukanie etymologii, wiercenie egzege-
zy i powtarzanie pytania “CO SIĘ STAŁO?” Nic. 
#WYPIERDALAĆ!

Złota myśl o współczesnym świecie: Najlep-
szym dowodem na to, że w kosmosie istnieje 
inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktu-

ją! W sumie nic dziwnego. Jak informują nas „dobrze 
poinformowane źródła” prezydium Kongresu Pola-
ków w Szwecji nie przyjęło do Kongresu Towarzy-
stwa Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie. 
Zapewne uznano, że grupa ludzi, którzy czytają i 
lubią książki jest zbyt niebezpieczna dla bytu tej 
parasolowej organizacji, zwłaszcza, że do tej pory 
członkowie zarządu TPBP nie uwierzyli w „zamach 
smoleński”. Marsjanie analizujący umysł prezesa 
Kongresu, Janusza Górczyńskiego, opowiadają sobie 
taki dowcip: Niewidomy myje naczynia. Zaczyna od 
szklanek i talerzy. W końcu myje tarkę. Myje, myje, 
nagle odkłada i mówi: Kurde jeszcze w życiu takich 
głupot nie czytałem.

W tym roku w Ambasadzie RP w Sztokhol-
mie nie było (ze zrozumiałych względów) 
przyjęcia z okazji 11 listopada, więc Pani 

Ambasador Joanna Hofman wystąpiła z „wideo-
-orędziem” skierowanym do miejscowej Polonii (na 
stronie: https://www.gov.pl/web/szwecja). Pomysł nie 
taki zły, ale wykonanie pozostawia wiele do życze-
nia. Po pierwsze scenografia, po drugie sam przekaz. 
A wszystko pod hasłem: “Z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości Ambasada RP w Sztokholmie 
życzy wszystkim Polkom i Polakom mieszkającym w 
Szwecji radości i wielu wzruszeń w dniu Święta oraz 
dumy z Niepodległej Rzeczypospolitej”. 
Pani Ambasador wystąpiła na tle oficjalnej “ścianki” 
Ambasady, po prawej stronie stał Pan Pułkownik 
Zdzisław Śliwa (attaché wojskowy), po lewej Pan 

Konsul Maciej Zamościk. Przekaz (czy też życzenia) 
były dość suche i bardzo oficjalne, z krótkim wykła-
dem historycznym. Natomiast komentarze pod tymi 
życzeniami były i złośliwe i śmieszne: 
Iwona Jämhammar: Jak z PRL-u... Kune Gunda: 
No, wzruszeń i dumy to nam dziś nie brakło śledząc 
sytuację w kraju....  Jacek Giryn: A po co ten generał 
z boku? Znowu stan wojenny ogłaszają? W dopisie 
komentarz Przemysława Kubiaka: Gdyby chciała 
może coś od siebie dodać pani ambasador, to od razu 
została by spacyfikowana.
Oj, ciężki żywot mają dzisiejsi dyplomaci. Nawet 
jak chcą dobrze, to i tak będę utożsamiani z tym, co 
dzieje się w Polsce. 

Eliza Batsheva Corral (Walczakówna) na FB: 
Brzydzą mnie flagi, orzełki i godła. Brzydzą 
mnie symbole, które od wieków wykorzystywa-

ne są by dzielić nie łączyć, by straszyć nie przygar-
niać. Patriotyzm jest przejawem choroby umysłowej. 
Nacjonalizm - objawem tej choroby, a faszyzm - jego 
nieuleczalną postacią. Jak możemy “świętować” 
niepodległość w czasach, gdy 100% społeczeństwa 
nie ma zapewnionych podstawowych praw człowieka 
tj. do decydowania o sobie, o swoim ciele i zdro-

wiu? Wiem, że niektórych z was wQRVie, ale z mojej 
perspektywy Polska to obóz pracy & obóz koncentra-
cyjny, to miejsce gdzie po holokauście nie zmieniły 
się prawa dotyczące eksperymentów medycznych 
na ludziach. Eksperymenty robi się na bezdomnych, 
na umysłowo chorych i... na pacjentach. To kraj, w 
którym ponad 40.000 obywateli i obywatelek straciło 
prawa do decydowania o sobie, zamknięte przez 
najbliższych w psychiatrykach i tzw. domach opieki 
(bo nie wierzą w bozię?). /.../ Wstydzę się tych, którzy 
jeszcze próbują dowieść świętości narodowych i 
religijnych symboli. Boję się tych, którzy chcą umrzeć 
za wiarę i Polskę. Mój peron już dawno odjechał. 
Tego kraju, w którym dorastałam już dawno nie ma. 
Polska wolna i walczącą, solidarna i kulturalna 
pojawiła się na moment... moment czczony solidarno-
ścią wyższych wartości, wspólną kulturą. Patrzę na 
przemarsz kiboli w Warszawie i wciąż widzę między 
faszystami “zwykłych” ludzi. Zastanawia mnie, czy 
się identyfikują, czy im nie przeszkadza, że idą ramię 
w ramię z podpalaczami, bandytami, recydywą... 
gwałcicielami miasta? Czy tak się zaczyna wojna 
płci? Cała nadzieja w Polkach. Jeśli ma się coś 
zmienić to mogą to tylko zrobić kobiety. I ich mądrzy 
partnerzy. 
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