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Matka Polka 
na Strajku Kobiet
Dzisiejsze Matki Polki mają podwójną motywację, aby brać udział 
w przyszłych Strajkach Kobiet. Za siebie, za indywidualną wolność 
wyboru, czyli za własne życie oraz za przyszłość swoich dzieci chowa-
nych w kulcie składania życia na (Kaczyńsko-Jędraszewskim) ołtarzu 
narodowym. I może jeszcze jedno: za dostatnie, długie i pokojowe 
życie własnego kraju. ARTYKUŁ JANUSZA KORKA  s.2

Można znaleźć w twórczości 
Kobos Kaminskiej refleksje 
na temat e-/migracji, a może 
raczej egzystencji człowieka 
w obcym, bo nie zawsze 
znanym i bliskim mu świecie.
Recenzja Ewy Teodorowicz 
Hellman

Gdzieś 
przecież 
jestem

Dotąd (więc długo!) miałem 
nadzieję, miałem nawet 
pewność, że opiekuje się mną 
dobry Bóg i oszczędzi mi pe-
chowego losu. A z całą resztą, 
czyli ze wszystkim, dam jakoś 
radę sam. I było tak do czasu 
wymyślenia przez ludzkość 
Internetu. Bez tego czarciego 
pomysłu ludzkość nie może 
już sobie poradzić, a ja nijak 
nie mogę! Imperium internetu.
Felieton A. Szmilichowskiego

Co się 
dzieje?
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ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Matka 
Polka na 
Strajku 
Kobiet
Czy Matka Polka powinna brać 
udział w Strajku Kobiet? Pytanie 
takie nasunęło mi się, gdy zoba-
czyłem jedno z haseł strajku: 
„Kot może zostać, reszta WY-
PIERDALAĆ”, a starsi panowie 
od narodowej historii i trady-
cyjnych wartości komentowali z 
niesmakiem, że TAKIE słowa w 
ustach kobiet… oj, nie przystoi, 
nie przystoi Panie Dziejku!

Ale co komu przystoi jest kwestią względną i za-
leży od wieku tego, kto ocenia. Na wszelki wypadek 
wyjaśnię, że w tym niecenzuralnym haśle chodzi po 
prostu o to, aby jak najszybciej odsunąć rządzącą par-
tię PiS z koalicjantami od władzy. Dlaczego? Między 
innymi dlatego, że funkcjonariusze tych partii, wspa-
niali mężczyźni od prawdziwych wartości, sprawili 
niedawno, że Matka Polka nie ma możliwości de-
cydowania ani o sobie ani o swojej rodzinie czyli o 
własnym losie. Nie ma nawet prawa do swojego ciała, 
bo społeczeństwo w którym żyje jej tego odmawia 
(głosami jeszcze starszych mężczyzn zasiadających 
w Sejmie i w Trybunale kierowanym przez sympatię 
leciwego Prezesa). 

Dzięki nim dzisiejsza Matka Polka musi rodzić 
dzieci nawet bez względu na ryzyko utraty własnego 
życia czy życia swojego dziecka. Inaczej może zostać 
oskarżaną o morderstwo. Dlaczego? Tak naprawdę 
dlaczego…? Bowiem według wspaniałych mężczyzn 
od prawdziwych wartości ubyłoby materiału do budo-
wy narodu, cegiełek na Przedmurze czy Międzymorze, 
kamieni na szaniec wojen i powstań, wiernych Bogu 
i Ojczyźnie patriotycznych owieczek, które umierały-
by na zawołanie szlachetnych generałów, polityków i 
kardynałów. Każde polskie dziecko, według nich, to 
część dobra wspólnego, która musi być zagospodaro-
wana zgodnie z interesami narodu poświęcając się bez 
wahania na jego rzecz. Trybiki w machinie obronnej 
przed Niemcami, Rosjanami, Brukselą lub innymi 

dyżurnymi „wrogami“ Polski.  Ofiary nadające sens 
trwania wybranego narodu i obronę historii klęsk i 
porażek. Środek płatniczy w patriotycznej ekonomi 
Bogoojczyźnianego Honoru. Czy nie najwyższy czas 
z tym wreszcie skończyć, kiedy po raz pierwszy od 
kilkuset lat mamy ku temu okazję? 

Ojcowie i matki, synowi i córki, czasami całe rodzi-
ny ginące z powodu rzucających wszystko na jedną 
szalę generałów czy ministrów. Kto stanie w obronie 
takich ofiar? Kto rozliczy tych, którzy w imię mocar-
stwowych mrzonek czy mesjanistycznych kalkulacji 
traktowali rodaków jak mięso armatnie i rzucali jak 
kamienie na szaniec?  Gdzie drwa rąbią, tam wióry le-
cą?  Dlaczego w przypadku śmierci tysięcy ludzi, któ-
rych z zimną krwią wysłano na barykady w Powstaniu 
Warszawskim nie mówi się o politycznym morder-
stwie? Skoro kobietę usuwającą ciążę zagrażającą jej 
życiu czy życiu dziecka nazywa się morderczynią, to 
czy zgodnie z zasadami logiki, dowódców i polity-
ków, którzy wysłali tylu ludzi na śmierć lub których 
nie ocalili, by mieć symboliczne ofiary, nie powinno 
się także nazywać mordercami? Czy nie mowa tutaj 
o planowanej, wyrachowanej aborcji dorosłych ludzi, 
których najpierw odpowiednio naidoktrynowano a 
potem wydano im rozkazy? Powtarzam: czy nie pora 
z tym skończyć kiedy po raz pierwszy od kilkuset lat 
mamy ku temu okazję? 

 Czy będąc Polakiem nie można zginąć w zwykłym 
wypadku lotniczym? Katastrofa? Niesprzyjające wa-
runki pogodowe lub przyczyny techniczne? Tragedia 
zmuszonego do lądowania pilota? Rozpacz męż-
czyzny po 50-ce zostawiającego osieroconą rodzinę 
(i rudą kochankę)? Młode matki i ich małe dzieci, 
które zostały w domu? Śmierć ukochanej babci? 
Wszystkich tych poszczególnych, konkretnych ludzi 
z krwi i kości, którzy mieli wolną wolę, prywatne 
problemy i indywidualne marzenia przerabia się w 
płytki kolektywny symbol. Dlatego mgłę musiał ktoś 
(odwieczny wróg!) wywołać, nagromadzić i zagęścić!  
Potem tę dziwnie pachnącą (nie trotylem…) mgłę po-
dejrzeń można przerabiać na propagandę i pomniki. 
Mawiał Marszałek Piłsudski: „jak się nie ma marmuru 
to z gówna się lepi monumenty“. 

Nawiasem mówiąc, gdyby się dobrze zastano-
wić, szczególnie jeśli ktoś wierzy w Boga - kto jest 
tak naprawdę odpowiedzialny za mgłę i pogodę, za 
ludzkie losy i za świat cały? Trudne pytanie? Ano 
trudne! Dlatego może nie słyszałem aby padło z ust 
wspaniałych mężczyzn od prawdziwych wartości… 
Przyjaciel podpowiedział mi, że szczególnie powinni 
się zastanowić nad tym wszystkim Ci, którzy popiera-
ją bezwzględną aborcję, nie zgadzając się zarazem ani 
ideologicznie ani politycznie z PiS-em. 

Tragiczna śmierć polskiego polityka, generała, a 
co dopiero prezydenta, nie może (nawet w przypad-
ku katastrofy lotniczej) iść na marne. Musi mieć sens 
WIELKI najlepiej NARODOWY. Dlatego oni nie 
mogli zwyczajnie zginąć. Musieli POLEC! Polegli 
więc bo to się robi tylko na polu chwały, w obronie 
najwyższych, prawdziwych wartości. Zginąć mo-
że natomiast każdy, w każdej chwili i w każdym 
miejscu… 

Co to ma wspólnego z Matką Polką? – mógłby 
ktoś zapytać. Otóż, jak wynika z tych uwag, dzisiej-
sze Matki Polki mają podwójną motywację, aby brać 
udział w przyszłych Strajkach Kobiet. Za siebie, za 
indywidualną wolność wyboru, czyli za własne życie 
oraz za przyszłość swoich dzieci chowanych w kulcie 
składania życia na (Kaczyńsko-Jędraszewskim) ołta-
rzu narodowym. I może jeszcze jedno: za dostatnie, 
długie i pokojowe życie własnego kraju.  A więc: „kot 
może zostać, reszta WYPIERDALAĆ!”.

Co się 
dzieje?
Kiedy kończy się realizm 
i pragmatyzm a niedosyt rozsadza 
ramy zwyczajności, czas na „coś 
więcej”, na metafizykę i mistykę. 
Nie na wiarę, wiara to co innego 
i gdzie indziej. Każdy człowiek – 
mówił nieodżałowanej pamięci 
ksiądz profesor Józef Tischner, 
obdarowany jest porcją wiary i 
porcją niewiary. Niewiara jest 
również darem od Boga 
(Jeśli ktoś woli – od Stwórcy, 
od Absolutu). I to by było na tyle, 
całą resztę, z trudem i mozołem, 
musimy sami w sobie wybudować 
i udowodnić, albo przyjąć... 
na wiarę.

Krzyż to symbol męki i śmierci. Gdyby Jezus został 
powieszony, świat byłby zasłany szubienicami? Dwie 
trzecie ludzkości nie wierzy, by Jezus był Synem 
Bożym. Ale jedna trzecia jest święcie przekonana, 
albo uważa zapis ewangeliczny za najprawdziwszą 
metafizyczną prawdę, która nadaje sens ich życiu. 
Potęga!

Niemałej ilości ludzi  przeszkadza samo słowo 
„Bóg”. Wielu, wśród nich uczeni, odrzuca Boga, bo 
słowo to kryje dla nich niedobre treści. Dla jeszcze 
innych świat zawiera wiele poszlak, że mogą istnieć 
inne, niepodobne człowiekowi rozumne byty. Jeżeli 
to prawda, jeżeli realnie istnieją, rodzi się interesujące 
pytanie – Jaki jest ich stosunek do Boga, a Boga do 
nich? I w końcu jeszcze jedno – Po co my w ogó-
le jesteśmy Panu Bogu potrzebni? Słowo Bóg może 
zniknąć, jeżeli świat pójdzie w kierunku laicyzacji, a 
idzie. „Bóg” może zniknąć, ale problem pozostanie. 

Gdyby człowiek umarł i trafił do nieba, co by po-
wiedział Panu Bogu? Co ja bym mu powiedział? 
Wiedziony strachem nic bym pewnie nie powie-
dział. Przecież On śpi i śni, a gdybym go obudził 
ZNIKŁOBY WSZYSTKO! Jesteśmy jego snem i 
może stąd się bierze cała koszmarna mizeria naszego 
świata? Bóg stworzył i zasnął, śpi i NIE WIE CO SIĘ 
DZIEJE.

Tak wiele dni niepokojów, a potem się okazuje, że 
nieuzasadnionych. Tak wiele dni zwątpień, a okazuje 
się, że bezpodstawnych. Wiele niepotrzebnego lęku, 
wiele złych przeczuć. Tyle ostatnio mowy o depre-
sjach, o starości, mizerii życia, ciemnych czasach w 
Polsce. Tyle przerażających wiadomości przynosi co-
dzienność, tyle w powietrzu niepokoju o przyszłość 
swoją, naszych dzieci, wnuków.

Dotąd (więc długo!) miałem nadzieję, miałem 
nawet pewność, że opiekuje się mną dobry Bóg i 
oszczędzi mi pechowego losu. A z całą resztą, czyli 
ze wszystkim, dam jakoś radę sam. I było tak do czasu 
wymyślenia przez ludzkość internetu. Bez tego czar-
ciego pomysłu ludzkość nie może już sobie poradzić, 
a ja nijak nie mogę! Imperium internetu. To czego nie 
ma w internecie, nie ma znaczenia. To czego nie ma w 
internecie, nie istnieje! Niedoczekanie, szybciej umrę 
niż się poddam. Gdzie mój „Remington”, jeszcze zdą-
żę zrobić coś ważnego! Ale na razie włączę komputer.
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Fragment nowej książki “Stworzeni dla losów szczęśliwych”.
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– Nieciekawie, ale jeszcze nie beznadziejnie – 
żachnął się na gościa, którego zobaczył w lustrze. A, 
to pan? Tak, to ja, Piotr Prokopp. Blondyn wieczoro-
wą porą. 

Twarz zaiste, wciąż jakby chłopięca, za to skóra 
zaczyna się marszczyć na potęgę. No i ta chudość. 
Najgorsze są nogi. Długie badyle. Klatka zapadła, 
włosy jak siano, rozczochrane, jakby w nie piorun co 
chwila walił.

Codziennie rano, podczas rytualnej kontroli apa-
rycji, postanawia wziąć się za siebie. Chwilę potem 
nie wie, co ma z tym począć. Zapomniał, że nie jest 
w Sztokholmie i odruchowo wsadził usta pod kran. 
Momentalnie odczuł  różnicę smaku. „Wyborna! I jak 
wzbogacona!”. Kręciło mu się w głowie, ale czuł, że 
musi wziąć tusz. Zimny tusz, zamiast rządu dusz.

 Z prysznica nici. Dotarło to do niego, kiedy się 
rozebrał. Opatrunki na łydce i udzie po wczoraj-
szym wypadku można by od biedy nakryć workami 
plastikowymi, ale bandaży wokół żeber nijak przed 
zmoczeniem się nie uchroni. Umył się więc wybiór-
czo. Czynności ablucyjne wzmogły głód. Poczłapał 
do kuchni. Zjadł makrelę w tomacie z konserwy, 
popił okocimiem z puszki. Mieszkanie po rodzicach 
stoi głównie puste, jako że przyjeżdża do Miasta 
Czarnego coraz rzadziej, puszki i konserwy są jednak 
przezornie zawsze na podorędziu.

Po chwili, z kolejną kromką piwa przygotowaną 
na tacy przeniósł się do pokoju, który nazywał swo-
ją pracownią. Światła nie zapalił. Duchota była taka, 
że powietrze można było na plastry krajać. Otworzył 
okno. Wyjrzał ostrożnie. W oddali słychać było głu-
chą kanonadę burzy. Wrócił do kuchni, nalał sobie 
ballantine’sa, otworzył puszkę konserwowych brzo-
skwini. Wrócił do okna i – zwyczajem Ślązaczek, 
bacznych obserwatorek reality show na swojej ulicy 
– łokciami opadł na parapet, uprzednio podkładając 
poduszkę. Okno wychodziło nie na ulicę, lecz na ską-
pane w ciemności podwórko, obramowane dwupię-
trowymi domami, imitującymi barokowe kamienicz-
ki. Razem tworzyły fort na planie trapezu. 

Oto świat jego dzieciństwa. Środkową część po-
dwórka wypełnia wąski i długi zagajnik wierzb pła-
czących, okolony asfaltową dróżką. Za peerelu wi-
dok podwórza urozmaicały nie zbierane tygodniami 
śmieci. Teraz jest tu porządnie, schludnie, choć nikt 
nie nakleja już wywieszek: „Dbaj o czystość”. Z okna 
Piotra na drugim piętrze świetnie można obserwować 
życie wewnątrz fortu.

Przysunął sobie pod okno krzesło i usiadł. Ból 
żeber dokuczał jak diabli. Nalał sobie czym prędzej 
whisky. Połknął przepisane tabletki przeciwbólowe, 
popił piwem. „Od jutra szlaban na procenty! – obiecał 
sobie bezzwłocznie. 

 Wyszukał w telefonie stosowną muzykę. Wybrał 
chamber music. Delikatnym dźwiękom kory Ballake 
Sissoko, muzyka z Mali, wtóruje głębokie brzmienie 
wiolonczeli Vincenta Segala. Na zwykłych słuchaw-
kach od telefonu brzmi to jak rzężenie chrabąszcza. 
Zwyczajowo nie słucha muzyki na złym sprzęcie, ale 
gotów jest teraz odpuścić. 

Spogląda na fort swojego dzieciństwa. Z okien w 
okolicznych domach strzelają błyski z telewizorów. 
Kiedyś migotania Szmaragdów czy Turkusów były 
mizerne, bladosine, dziś światło z ekranów pulsuje 

Rozwarł powieki (co jest czynnością 
bardziej pompatyczną niż zwyczajne 
otwarcie oczu), z trudem podniósł 
się na łokciach, wreszcie wygramolił 
się z łóżka. Zdawało mu się, że boli 
go całe ciało, zaś ból promieniuje od 
żeber. Niewiele widział, mrok 
bowiem szczelnie wypełnił mieszka-
nie. Nie wie, jak długo spał. Poczła-
pał pod prysznic, zapalił światło 
w łazience, mimochodem spojrzał 
w lustro.

Tamto lato soczyście. Częste cięcia montażu, słowa szybko wy-
strzeliwane. Jest głośniej, intensywniej. Piotra brzy-
dziła i brzydzi telewizja. Ikoną socjalistycznej telewi-
zji była prezenterka, której szczególnie nie cierpiał. 
Nazywał ją Tapirowaną Madonną z Miasta Czarnego. 
Co wieczór w sinoniebieskim okienku obwieszczała 
ciepłym głosem kolejne przemówienie Pierwszego 
Sekretarza, po którym – w nagrodę za okazane za-
ufanie – czekała lud Boży godna rozrywka typu Z 
wizytą u Was czy Przy sobocie po robocie. A nawet 
i western, czemu nie. Był to bowiem czas, kiedy wła-
dza ludowa tak się już zliberalizowała, że dojrzała do 
pomysłu, by wprowadzić sprzedaż kapitalistycznej 
trucizny – coca-coli. 

A po cóż on te plecionki plecie. O ludziach tu miesz-
kających. Jakoś samo się mu to teraz myśli. Kobiety 
po pracy wystawały w kolejkach. Ich chłopy czekały 
na prowiant na szezlongach, z gazetą sportową przed 
nosem. One zaś stały, żeby zdobyć coś z tego, co rzu-
cą. Nieoczekiwane rzucanie towaru było jedyną me-
toda zaopatrzenia. A kiedy ci, co mieli rzucać, zaiste 
rzucili, kolejkowe niewiasty z radością oznajmiały, że 
dostały. Choć słono za to zapłaciły.

Piotr do dziś pamięta rozkoszny smak odrzutów z 
eksportu: szynki w konserwie marki Krakus, ozorków 
w galarecie, suchej podwawelskiej – smakowitych, 
bo zdobytych przypadkiem. Kiedy z jakichś powo-
dów nie poszły na eksport, trafiały na lady sklepowe 
(częściej pod lady). Warto było mieć partyjnego w 
rodzinie, zwłaszcza kiedy zbliżały się Święta. Dostęp 
do dóbr się wtedy poszerzał. Władza wyraźnie dawała 
do zrozumienia, że kto niepartyjny, sam sobie winny. 
Jego starzy, niestety, nikogo uprzywilejowanego w 
rodzinie nie mieli. Mama cieszyła się więc ze swych 
zdobyczy kolejkowych jak prawdziwy myśliwy, który 
przychodzi do domu dumny ze swego trofeum. 

Tamte lata. Dom za domem, okno za oknem, sina 
poświata za siną poświatą, a w środku życie podob-
ne. Sztampowe, jak zdobywane wtedy z trudem me-
blościanki marki Kama. Piotr o generacji rodziców 
zwykł mawiać: „przetrącone pokolenie”. Najpierw 
okupacja, teraz socjalizm. Chmurni, gburni. I kłótli-
wi. Buczeć tylko na siebie potrafią. I obruszać się o 
byle co. Niekonkretnie i bezowocnie. Nienawidził do-
rosłych za to, że położyli uszy po sobie, że udają, że 
żyją. A tylko się snują, zasranemu życiu złorzecząc. 
Koledzy z podwórka też nie godzili się z kwadratu-
rą koła. Marzyli, by się wyrwać z matni. Zazdrościli 
Kowalskiemu, bohaterowi amerykańskiego filmu 
Znikający punkt. Niby bez związku z ich sytuacją. 
Gotowi byli jak on wiać gdziekolwiek, poczuć zew 
wolności i zniknąć stąd na dobre.

Muśnięcia wiatru w policzek przypomniały Pio-
trowi o zbliżającej się burzy. Czuł wzmagającą się w 
powietrzu elektryczność. Przywołał obraz Wenus z 
Tarasu. Kiedy zbliżała się burza, wybiegała z miesz-
kania, prowadzącego na taras na dachu parterowej 
kamienicy naprzeciw, zrzucała pospiesznie szla-
frok i naga, na środku tarasu, wołała dramatycznie: 
„Przybywajcie! Czas się wypełnił. Przybywajcie!”. 
Przyczajone na poddaszu gołębie, nie bacząc na nad-
ciągający deszcz, rzucały się do rundy honorowej nad 
podwórcem. Chwilę potem do podwórkowej Wenus 
podbiegał mężczyzna, okrywał ją szlafrokiem i wpro-
wadzał do mieszkania. Mówiono, że po pobycie w 
niemieckim obozie sfiksowała. Była dość młoda, 
zgrabna, przeżyła ponoć piekło. Przed wojną miesz-
kała w tej kamienicy z rodzicami i rodzeństwem. 
Wszyscy zginęli w obozie. Po wojnie zamieszkał z nią 
tu dużo starszy od niej mężczyzna. Nie jej mąż, jak 
twierdziły sąsiadki. Ponoć był szychą w milicji. Stąd 
takie piękne, przestronne lokum, tylko dla ich dwojga. 
Wenus zniknęła z tarasu na dobre. Lokal przejęła ja-
kaś firma, na tarasie postawiła panele słoneczne.

Wspomnienie Apokaliptycznej Wenus obudziło z 
drzemki złe myśli. Piotr ich nie lubił. Za chwilę znów 
zacznie się złościć na swój los, który kazał mu żyć 

tyle czasu w bermudzkim trójkącie szpetoty, durnoty, 
zakłamania. A do tego – w Trójkącie Śmierci, jak na-
zywano to przeklęte miejsce, znane z wysokiej umie-
ralności niemowląt i rekordowej ilości wcześniaków. 

Przechadza się teraz po zaciemnionym mieszkaniu. 
I tak wszędzie trafi, nawet po omacku. Osuwa się na 
tapczan. Przypomina sobie minę ojca, na tym właśnie 
tapczanie, kiedy z przejęciem analizował zdanie po 
zdaniu, drukowane w „Życiu Gospodarczym”. Tato 
wybrał to pismo z rozmysłem, że niby ciut fachowe 
i rzeczowe, jeśli porównać z bełkotem całej reszty 
reżimowych gazet. Potrafił wychwycić nawet naj-
drobniejsze zmiany w syntaktyce zdań, w lot chwytał 
nowe odmiany starych określeń, z uwagą tropił pro-
porcje w zbiorze użytych liczmanów. Chciał wierzyć 
–  taka była ta jego rozrywka – że władcy jego co-
dzienności, pod płaszczykiem zwyczajowej bredni 
ideologicznej, porozumiewają się przy pomocy ko-
du, który niewtajemniczonym niczego nie ujawni. 
Tato wiedział, że czerwona ekonomia nie ma żadnej 
wartości, liczył jednak na drobne zmiany, mogące po 
troszeczku wyciągać ten kraj z degrengolady. Trudna 
sprawa: starać się wierzyć, nie mając w sobie wiary. 
Choć w kraju słynącym z niewierzących a praktykują-
cych – to możliwe. 

Kiedy tato dokonywał egzegezy gazetowych tek-
stów, z drugiego pokoju usłyszeć można było przyku-
tego do łoża dziadka, który na każde pojawienie się w 
telewizorze Przywódcy–Partii–i–Narodu wykrzyki-
wał: „Chachary, gizdy, huncwoty!”. Piotr uśmiechnął 
się na to wspomnienie. Na Śląsku mówiono na komu-
nistów: mongoły bądź kałmuki. Starsi pamiętali dzicz 
ze Wschodu, która gwałciła i grabiła. Czyli wyzwala-
ła kraj. Na tych mówiono kacapy. W jego rodzinie, ale 
i wśród znajomych, do głowy nikomu nie przyszło, 
by uwierzyć w czerwone brednie o nowym, lepszym 
świecie. Ze Wschodu nie mogło przyjść przecież nic 
dobrego. Ślązacy byli pewni nowej przegranej. Piotr 
przypomina sobie, jak na geburstagach mówiono z du-
mą: „Nikt z  naszych do nich nie poszedł”. Gertruda, 
babcia Piotra, znana ze swego słowotwórstwa, nazy-
wała ich hotfoleją. Cokolwiek miało to znaczyć, ko-
muniści mieli u babci przerąbane. 

Ślązacy zżymali się na swój los pokątnie i tylko we 
własnym gronie. Krańcowo nieufni wobec wszyst-
kich. Jak zawsze. Nie poszli do czerwonych, ale też 
nie wychylali się. Starali się schodzić władzy z linii 
ciosu. patrzyli tylko spode łba na innych, godząc się 
na rolę orwellowskich koni.  Soronie, boroki, ciućmo-
ki. Tak o nich Piotr myślał. Wtedy i teraz. Dopiero 
za Gierka niektórzy z nich dołączyli do Partii–z–
Narodem–i–Narodu–z–Partią. Bo wtedy nie było to 
już jawną prostytucją. 

Piotr czuje, że zaczęły się kłopoty z utrzymaniem 
pionu. W ciemności jest trudniej. A i na szloch się 
zbiera.

„Nie, już sobie nie naleję. Głupstwa! Ot, co! Tak 
jak ciało składa się głównie z wody, tak życie skła-
da się głównie z głupstw. Wszyscy robimy głupstwa. 
Robiliśmy i będziemy robić. Ja może więcej. Nikt nie 
jest wolny od tego. Wszyscy jesteśmy skażeni grze-
chem pierworodnym i głupstwem pierworodnym. Ale 
mam ostro w czubie! – nadpłynęła myśl paralelna. – 
Może się jednak położę. – Oparł się o piec kaflowy. 
– Zmienię muzykę! Trzeba mi teraz czegoś żywsze-
go. Cachaito Lopez! Tak! Ulubiona kubańska salsa na 
jazzowo – oto czego potrzebuje przed nadciągającą 
nawałnicą i rychłym końcem świata”. Frenetycznej 
muzyce Cachaito zaczęły towarzyszyć dęciaki burzy, 
teraz z impetem przeciągającej przez miasto. Kiepskie 
słuchawki przepuszczały dźwięki świata. 

„Zamknąć okno, nie wpuszczać świata. Szyby 
niech same sobie płaczą deszczowymi łzami. Mnie 
odlecieć w świat ułudy. Tylko to umiem”.
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Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat, otrzymają 
propozycję szczepionki przeciwko COVID-19
Razem idziemy w kierunku lepszych czasów. 
Każda osoba mieszkająca w Szwecji, która 
ukończyła 18 lat, otrzyma możliwość szcze-
pienia przeciwko COVID-19. Szczepionkę w 
pierwszej kolejności będą mogły otrzymać 
osobom najbardziej zagrożone ciężkimi 
chorobami. Szczepiąc się, przyczyniasz 
się do ograniczenia rozprzestrzeniania się 
infekcji w społeczeństwie. Szczepionka jest 
bezpłatna.

Zaszczepić się będą mogli również cudzo-
ziemcy, osoby ubiegające się o azyl i osoby 
nieposiadające dokumentów.

Nie musisz być obywatelem Szwecji, aby 
otrzymać szczepionkę przeciwko COVID-19. 
Również osoby ubiegające się o azyl lub 
przebywające w Szwecji bez pozwolenia, mają 
prawo do otrzymania bezpłatnej szczepionki. 
Jeśli nie masz ważnego dokumentu tożsamości, 
numeru personalnego lub numeru koordynacyj-
nego, otrzymasz tymczasowy numer z systemu 
opieki zdrowotnej. Numer ten jest używany tylko 
w służbie zdrowia i nie może być używany (ani 
wykorzystywany) przez żaden inny organ.

Szczepienia organizuje region, w którym 
przebywasz.

Dostawy szczepionki docierają do Szwecji par-
tiami. To wpływa na to, ile szczepionki otrzymuje 
każdy region i kiedy będzie można przepro-
wadzić szczepienia różnych grup wiekowych. 
Wybierz region, w którym przebywasz, pod 
adresem 1177.se, aby zobaczyć, jakie terminy 
aktualnie obowiązuje w Twoim regionie.

Nawet po szczepieniu postępuj zgodnie z 
zaleceniami władz.

Aby spowolnić rozprzestrzenianie się infekcji, 
podczas gdy prowadzone są szczepienia, musi-
my nadal stosować się do zaleceń władz. Nawet 
jeśli jesteś zaszczepiony, zostań w domu z 
powodu objawów choroby, zachowaj dystans od 
innych i często myj ręce. Im więcej ludzi wykaże 
odpowiedzialność, tym szybciej będziemy mogli 
wrócić do życia bez ograniczeń.

Powinieneś zostać zaszczepiony, nawet jeśli 
miałeś COVID-19.

Większość osób, które miały COVID-19, roz-
winęło ochronę przed chorobą, ale nie wiemy 
dzisiaj, jak długo ta ochrona będzie skuteczna. 
Dlatego musisz zostać zaszczepiony, nawet 
jeśli miałeś COVID-19. Możesz zostać zaszcze-
piony dopiero, gdy całkowicie wyzdrowiejesz z 
COVID-19.

Jeśli masz pytania dotyczące szczepień, 
wejdź na stronę

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
covid19-polska
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Polemika Malgi Kubiak
Ponieważ mam sentyment do autora recenzji (chodzi o artykuł “Kreacja Malgi 

Kubiak, NGP nr 7/2021 - dop. red.), również w związku z rozmowami z moją 
Mamą, Danutą Kubiak, która darzyła Pana wielkim sentymentem, i opowiadała o 
Alicji z Krainy Czarów, jaką od Pana dostała, wdam się w polemikę.

To, niestety, ja napisałam sobie te curiculum vite, kierując się jedynie literackim 
sarkazmem.

Co do określenia: ojciec kochał inaczej niż pozostali, to wzięte zostało przez 
autorkę z filmu Annelise Holles o mnie, gdzie moje córka Agata, w ten sposob się 
wysłowiła, mając na myśli “inaczej” – czyli miłość rodzicielska w odróżnieniu od 
miłości pozostałych ludzi. Mam nadzieję, że wysławiam się konkretnie.

Podczas PR doznałam szoku, i jestem niemile zaskoczona, odsunięciem mnie 
przez autorkę i wydawnictwo od PR. Jest to wspólna książka, gdzie własnoręcznie 
napisałam część rozmów i będę dochodzić swoich praw. Pewne momenty w tekscie 
zostały zmanipulowane, czego ja przed wydaniem nie zauważyłam. Zgodziłam 
się na wykorzystanie fragmentów z OMS (mojej książki, która jest w Kungliga 
Bibiloteket). Niektóre z tych nieoznaczonych, a zapożyczonych, zostały zmanipu-
lowane poprzez zachowanie słów, a przeniesienie imion – tożsamości bohaterów. 
Np tańczyłam po barach z partnerem 1992-2000, a nie z Ojcem, który zmarł w 
1979. Całowałam się z Ojcem w autobusie w moim śnie, a nigdy w realu…

Spodziewałam się, że to ja będę prowadzić PR – promocje. Nie doszło by to 
sytuacji, jakie sypnęły się lawinowo w polskiej prasie po promocji prowadzonej 
przez autorkę.

Co do poezji mojego ojca Tadeusza Kubiaka, nie powinnam była puścić selek-
cji zrobionej przez autorkę, podczas gdy to ja udostępniłam jej całość archiwów 
z Domu Literatury, podczas gdy to ja mam do nich prawa autorskie spadkowe. 
Wydawało mi się, że wykazuję się odwagą, nic nie wykreślając, a licząc na to, że 
Ojciec poprzez swoją poezję obroni się sam. To się nie dzieje.

Szykują się procesy. Niestety, ludzie, którzy by mnie bronili ze skutkiem natych-
miastowym, coraz gęściej odchodzą, coraz bardziej ich brak. Ta publikacje bylaby 
niemożliwa, gdyby Ci Drodzy mi Ludzie żyli.

Osoby odpowiedzialne za te publikację, to młodzi, jak i w średnim już wieku 
(autorka), nie znający przeszłości, beztroscy wobec niej i mnie.

Malga Kubiak, Sztokholm

Palacz 
Bolin

Na statku T/T Soya-Maria, zaprzy-
jaźniłem się z palaczem Bolinem. Miał 
sześćdziesiąt lat i całe swoje życie spę-
dził na morzu. Należał do marynarzy, 
tak zwanych „Ombordare”, to znaczy 
takich, którzy przestali wychodzić na 
ląd w zawijanych portach. Statek stał 
się ich domem. 

Bolin był spokojnym, przyjaznym 
człowiekiem, takim prawdziwym do-
brym wujkiem. Kiedyś, widząc że czę-
sto i dużo piszę, zapytał mnie do kogo 
tak pisuję. „Do mojej dziewczyny”, od-
powiedziałem. Podrapał się po głowie 
i z wyraźnym zakłopotaniem zapytał, 
czy nie mógłbym mu pomóc w napisa-
niu listu. Miał mianowicie narzeczoną 
w Västerås, do której chciałby napisać. 
Zgodziłem się. Usiedliśmy i zapytałem,  
co mam pisać. „Pisz to samo, co piszesz 
do swojej dziewczyny”. „Ale to są listy 
miłosne”, odparłem. „Nic nie szkodzi, 
będzie dobrze”. „Przecież ona zobaczy, 
że to nie ty piszesz!”. „Będzie dobrze”, 
powtórzył. 

Więc pisałem listy do nieznanej 
mi Ingrid. O miłości, o tęsknocie, o 
wschodach i zachodach słońca, o tro-
pikalnym nocnym niebie pełnym bry-
lantowych gwiazd, o wielorybach i la-
tających rybach, cyklonach i tajfunach, 
całowałem oczy Ingrid, całowałem jej 
usta. Było tych listów wiele. Czytałem 
mu je – kiwał z zadowoleniem głową. 
Pieczołowicie wkładał, moją ręką pisa-
ne listy do koperty, zaklejał ją i zanosił 
do ochmistrza. W zawijanych portach 
nigdy nie widziałem, aby Bolin kiedy-
kolwiek otrzymał jakikolwiek list.

www.immigrant.nu
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Barbara Kobos Kamińska © Facebook

Gdzieś przecież jestem
To nowy tomik wierszy 
Barbary Kobos Kaminskiej, 
poetki od lat mieszkającej 
w Lund i wydającej swoje 
utwory w języku polskim 
i szwedzkim. Z treścią 
zbiorku ładnie współgra 
ilustracja zamieszczona 
na okładce: postać kobiety 
zmierzającej ze sfery 
mroku i cienia ku światłu, 
ku jasności. Jest to projekt 
artystyczny Ximeny Narea 
Guzmán.

Zanim sięgniemy po niektóre wier-
sze ze zbiorku Gdzieś przecież jestem, 
spojrzymy najpierw na dotychczaso-
wy dorobek poetycki Barbary Kobos 
Kaminskiej – bogaty i różnorodny 
zarazem. Poetka, z zawodu pedagog, 
nauczycielka zaczęła tworzyć wcze-
śnie, ale wydała swoje wiersze w for-
mie książkowej dopiero w roku 2003. 
Ten pierwszy tomik nosił tytuł Krople 
życia, a autorka pisała w nim m.in.: 
Zbieram krople życia do dzbana, ukry-
tego za drzwiami mojego dnia. W po-
ezji Barbary Kobos Kamińskiej drobne, 
nawet codzienne przeżycia nanizywa-
nie są niczym krople na nić losu czło-
wieka. W miarę upływu czasu coraz 
więcej przybywa nowych paciorków, 
które lśnią przeróżnymi kolorami, a ich 
barwy zdradzają, jakiego rodzaju do-
świadczenia, emocje i wspomnienia zo-
stały zapisane w historii czyjegoś życia. 

Przed rokiem 2003 publikowała Ko-
bos Kamińska swoje wiersze w prasie 
polonijnej, w piśmie internetowym 
Scrolls oraz dodatku kulturalnym do 
Nowej Gazety Polskiej – Most. Tytuły 
jej kolejnych tomików wierszy to: Czas 
idzie... czas biegnie... (2004), Krako-
wski Kazimierz powraca (2004), Od-
dech ziemi (2005), Ziemia przepełnio-
na popiołami (2009), Skrawek Ziemi 
(2011), Po drugiej stronie migawek ży-
cia (2017), Mój pejzaż w ciszy (2020). 
Prawie wszystkie te zbiorki wydane 
zostały w dwóch wersjach językowych, 
polskiej i szwedzkiej, a jeden z nich – o 
Krakowskim Kazimierzu także w tłu-
maczeniu na język angielski.

Podczas gdy te wiersze można było 
odczytać jako szczególnego rodza-
ju “poetyckie pamiętniki”, w których 
autorka łączyła przeszłość z teraź-
niejszością, pisała sporo o konieczno-
ści zachowania pamięci o Zagładzie, 
wspominała często drobne wydarzenia 
ze swojego życia oraz snuła refleksje 
nad relacjami między myślą a słowem, 
tomik Gdzieś przecież jestem koncen-
truje się głównie wokół samej autor-
ki. Poetka wyraźnie deklaruje swoje 
liryczne ja, a jej  kobieca subtelność i 
wrażliwość zdecydowanie podnosi wa-
lory artystyczne wierszy. 

Do słów kluczy tej poezji zaliczyć 
można myśli, słowa, ciszę, jesień i 
przemijanie oraz wciąż pojawiający 
się w wierszach żal: za dzieciństwem 
i młodością, za matką, za chwilami 
miłości i bliskości drugiego człowie-
ka... Nie znaczy to jednak, że poetka 
czuje się wyosobniona, zagubiona, czy 

nieszczęśliwa, gdyż ostoję i oparcie 
znajduje w samej sobie i to ona sama 
wybiera drogę swojego losu, prowa-
dzącą do cichej przystani. Dlatego w 
jednym z wierszy powie:

Mój zaciszny azyl 
 
przemierzyłam 
wiele dróg.
 
W osamotnieniu
wybrałam
nieznany szlak.

Dokładnie tutaj
odnalazłam 
mój zaciszny azyl.

 

Chociaż Barbara Kobos Kaminska 
często przywołuje w swoich tekstach 
migawki wspomnień, nie jest to poezja 
typowo melancholijna, zwrócona jedy-
nie ku przeszłości. Podobnie jak postać 
z okładki zmierza bowiem poetka ku 
sferze jasności i wprowadza do wierszy 
przebłyski światła i chwile radości.

Radość wplatam w dzień
Czekam aż ciemność
oddali się
a powiew wiatru
przerwie 
nocną ciszę.

O poranku
zachwycam się
mgłą.
Radość wplatam
w dzień.

W tomiku Gdzieś przecież jestem 
nie spotykamy opisów konkretnej i 
namacalnej, materialnej rzeczywisto-
ści. Znajdujemy tam, co prawda, parę 
obrazów przyrody – wiersze związa-
ne z pejzażem jesiennym Październik, 
Listopad, Późną jesienią. Wnoszą one 
do zbiorku nastrój zbliżającego się 
kresu życia i czasu przywoływania z 
pamięci chwil z dawnych lat. Dlatego 
nierzadko jawi się w tej poezji uczucie 
żalu jak np. w wierszu Brzeg życia: 

Nastał niepogodny 
dzień.
Podążam z wiatrem
za wiatrem.

Szukam słów
do monologu
o brzegu życia.

Nieoczekiwanie
znikąd przychodzi
jedno słowo.
        – Żal

Powróćmy jednak raz jeszcze do wy-
dania tomiku Gdzieś przecież jestem, a 
tym samym także do innych możliwo-
ści odczytania wierszy Barbary Kobos 
Kaminskiej, które, jak to przecież 
bywa w poezji, otwierają się na róż-
ne, czasem dość odmienne interpreta-
cje. Dlatego warty odnotowania jest 

fakt, że zbiorek ten umieściła Birgitta 
Göransson Iliste – autorka krótkiego 
wstępu – w kręgu poetyckiego dialogu 
prowadzonego nad wodami Bałtyku. 
Oczywiście, idąc śladami biografii 
poetki, podkreślając jej wcześniej-
szy udział w projekcie Rozmowy znad 
Bałtyku (Östersjöprojektet) i cytując 
parę fragmentów z wcześniejszych 
wierszy, można znaleźć w twórczości 
Kobos Kaminskiej refleksje na temat 
e-/migracji, a może raczej egzystencji 
człowieka w obcym, bo nie zawsze 
znanym i bliskim mu świecie. 

Pisałam o tym m.in. w książce 
Antologia polskiej poezji w Szwecji. 
Głosy poetek (2020). Jest to z pewno-
ścią jeden z kilku możliwych sposobów 
interpretacji dorobku poetyckiego au-
torki, ale nie jedyny. Jak widać z za-
łączonego do zbiorku wstępu, motyw 
emigracji szczególnie zainteresował 
Birgittę Göransson Iliste i nie jest to 
przypadkiem. Niezwykle często zdarza 
się bowiem, że krytycy literaccy inter-
pretują twórczość pisarzy i poetów mi-
grantów, odwołując się przede wszyst-
kim do biografii autorów. I pod tym 
względem wstęp ten nie jest wyjątkiem.

I chociaż wiersz ten można odczytać 
jako tekst związany z biografią poetki, 
jej emigracją do Szwecji i poszukiwa-
niem własnego miejsca na ziemi – co 
zdawałby się potwierdzać tekst Tutaj 
jestem – wiedzie on nas w kontekście 
pozostałych utworów zbiorku do innej 
sfery myśli, do odkrywania przez poet-
kę samej siebie, do znajdowania przez 
nią w sobie siły na trwanie i przetrwa-
nie oraz do jej chęci budzenia nadziei, 
a także do podejmowania decyzji odno-
śnie własnej drogi życia. 

Mam uczucie
jakbym ustawicznie 
wybierała moje życie
od początku. 

Wszystko to 
w odcieniu nadziei.

Barbara Kobos Kamińska, Gdzieś 
przecież jestem  / Jag finns ju någon-
stans, Klippan, 2021: Heterogenesis.  
Tłumaczenie na j. szwedzki Barbara 
Kobos Kaminska, redakcja tłumaczenia 
Terho Paulsson i Maria Płoszewska-
Terho. Ilustracja: Ximeny Narea 
Guzmán.
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Cały harmonogram szczepień oraz informacje o tym, 
jak przygotować się do szczepienia znajdziesz na stronach 1177.se

 
Kiedy przyjdzie 
Twoja kolej 
na szczepienie

Start 8 marca: 80+ 
Start 29 marca: 75+ 
Start 5 kwietnia: 70+ 
Start 12 kwietnia: 65+

Gdzie? W przychodniach zdrowia i punktach szczepienia.

Start 
26 kwietnia

Start w 
połowie maja

65+ lat

Osoby urodzone 
w roku 1956 
lub wcześniej. 

Najstarsi szczepieni 
są najpierw.

Osoby w wieku 
60-64 lat oraz 
osoby w wieku 
18-64 lat, 
należące do 

grupy zwiększo-
nego ryzyka.

Osoby w 
wieku 18 lat 
lub starsze.

60–64 lata 18–59 lat
Etap 2 Etap 3 Etap 4


