Ekologia po szwedzku
Przestępcy przywozili na Eriksberg swoje łupy, aby je posortować. Takie grupy działają
zawsze w jednakowy sposób: po wyważeniu drzwi wpadają do pomieszczenia i pakują
do worków wszystko, co się da i szybko odjeżdżają. W czasie napadu nie ma czasu na
szukanie lepszych rzeczy, na wybieranie. „Skok” musi być szybki. Jednak po kradzieży
trzeba przejrzeć zdobycze, wybrać te, które przydadzą się, a resztę trzeba gdzieś wyrzucić.
Eriksberg idealnie nadawał się do tego. ARTYKUŁ ANDRZEJA B. LEWKOWICZA s.2
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Marzyli nadal o wspólnym
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wspólnocie. Szukali ukrytego przed
światem kąta, choćby prowizorki,
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Założyli obóz w dzielnicowej kotłowni.
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Botkyrka jest rozległą terytorialnie
gminą, wyjątkowo ładnie położoną
wśród malowniczych lasów i jezior.
W obiegowej opinii uchodzi za
skupisko emigrantów, chociaż
urodzeni poza Szwecją mieszkańcy
tej gminy stanowią ok. trzydziestu
procent ogółu. Dla wielu Szwedów
mieszkanie w niektórych zakątkach
tej gminy jest marzeniem. Jest
tam tyle pięknych i spokojnych
miejsc, że trudno jest je wszystkie
wymienić. Jednak od czasu do czasu
ten idylliczny obraz zostaje zmącony
przez ludzi, którzy chcą ze Szwecji
zrobić śmietnisko.
Gdzieś od 2017 roku mieszkańcy gminy Botkyrka
zauważają działalność grupy przestępczej, która była i jest nadal aktywna w okolicach góry Eriksberg.
Grupa ta specjalizowała się początkowo w okradaniu
piwnic, domków letniskowych, garaży i małych firm.
Przestępcy przywozili na Eriksberg swoje łupy, aby
je posortować. Takie grupy działają zawsze w jednakowy sposób: po wyważeniu drzwi wpadają do pomieszczenia i pakują do worków wszystko, co się da i
szybko odjeżdżają. W czasie napadu nie ma czasu na
szukanie lepszych rzeczy, na wybieranie. „Skok” musi
być szybki. Jednak po kradzieży trzeba przejrzeć zdobycze, wybrać te, które przydadzą się, a resztę trzeba
gdzieś wyrzucić. Eriksberg idealnie nadawał się do
tego. Miejsce było oddalone od osiedli, sąsiadujące z
lasem, rzadko kiedy ktoś tam wybierał się na spacer,
chociaż widok z wierzchołka góry jest niesamowity. Z
miesiąca na miesiąc przybywało „chłamu”, który dla
złodziei nie był interesujący. Były to głównie ubrania
i obuwie, stary sprzęt domowy, obrazy, naczynia itp.
Kiedy nazbierało się go dużo, złodzieje zaczęli palić
te rzeczy, aż którejś wiosny od ich ognisk zajęła się
trawa na całym wzgórzu. Pożar było widać na kilometry, straż pożarna nie przyjechała, z dalszej treści
będzie wiadomo dlaczego.
W roku 2018 okradziono jednego z największych
producentów piwa w Szwecji. Rabując pomieszczenie należące do niego, złodzieje chwycili dość ciężki karton licząc, że może być w nim coś cennego. A
znajdowały się w nim tylko listy, głównie z banku,
ale również z urzędów i firm. Przez jakiś czas listy te
służyły im jak podpałka do ognisk. Właściciel tych
listów został powiadomiony o znalezisku, ale sprawy
nie zgłosił policji. Po znalezione listy wysłał jednego
z pracowników i na tym jego zainteresowanie sprawą
zakończyło się.
Mieszkańcy byli tym zaskoczeni, ponieważ jego zeznania mogłyby doprowadzić do ujęcia sprawców. Po
jakimś czasie zrozumieliśmy, dlaczego tak postąpił.
Okazuje się, że jego firma od wielu lat jest notorycznie okradana. To nie są drobne kradzieże. Straty idą
w miliony koron. Przestępcy są na tyle zuchwali, że
kradną całe ciężarówki piwa, które wyjeżdżają z browaru do sklepów. Policja na to zupełnie nie reaguje.
Przestępcy działają niezwykle bezczelnie, zajeżdżają
ciężarówkom drogę, wysiadają z samochodu, pokazują kierowcy broń, każą wysiadać i oddać kluczyki oraz
dowód rejestracyjny. Odjeżdżają nie spiesząc się. Po
tygodniu samochód odnajduje się, ale pusty. W tym
czasie piwo jest już sprzedane i nie ma po nim śladu.
Policja poradziła właścicielowi wynająć firmę
ochroniarską, bo dla nich to nie jest dostatecznie poważna sprawa, aby zajmować się nią, żalił się właściciel w jednym z wywiadów dla prasy. Nie zgłosił
policji włamania do jego pomieszczeń, bo wiedział
doskonale, że policja wobec tego przypadku będzie
pasywna. Ten człowiek zupełnie stracił zaufanie do
policji.
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Zaczynam się zastanawiać, w jakim kraju żyję? Co
musi wydarzyć się, aby policja raczyła pofatygować
się. Nie od dzisiaj wiadomo, że szwedzka policja to
jedna z państwowych instytucji, która nieustannie
kompromituje ten kraj. Są przedmiotem pośmiewiska.
Czy musi dojść do zabójstwa, aby policja zareagowała, a może wystarczy, że komuś odrąbią rękę, albo wydłubią oczy, aby policjanci zechcieli zająć się
sprawą? Gdzie leży granica między przestępstwem
ważnym dla policji i nieważnym? Takie wybieranie
przez policję spraw rozzuchwala przestępców, oni doskonale wiedzą, że za niektóre typy przestępstw nikt
ich nie będzie ścigał. A z drugiej strony widzimy, że
policjanci pojawiają się natychmiast, kiedy ochrona w
sklepie złapie złodzieja czekoladki czy batonika. Jak
to wyjaśnić? Czy hipermarkety mają lepsze układy z
policją niż właściciel browaru? A może policja nie
przeszkadza niektórym przestępcom, bo ma z tego
profity? Nikt nikogo nie oskarża, ale sytuacja jest niejasna, zastanawiająca i pytania tego typu muszą naturalnie nasuwać się.
Po roku na Eriksbegu pojawiało się coraz mniej
ubrań, butów, za to mieszkańcy zauważali różnego
rodzaju maszyny, silniki, urządzenia oraz samochody
na wpół rozbebeszone, z których niewiele zostawało
prócz karoserii. Widocznie przestępcy zmienili profil „działalności”. Z urządzeń wybierali metale kolorowe. Resztę wyrzucali do lasu lub pozostawiali
na miejscu. To trwało może kolejny rok. Aż grupa
przestawiła się ostatecznie ma kable elektryczne. Od czasu do czasu wyrzucali również odpady
po remontach mieszkań i domów. Wiele wskazywało, że w tym palce maczali ludzie ze Wschodu.
Wśród śmieci była również antena satelitarna z
logiem Polsatu. Stąd początkowo sadzono, że na
Eriksbergu działają Polacy. Być może również w
tej grupie są Polacy, ale brak na to twardych dowodów, chociaż spotyka się tam ciągle w sporej
ilości butelki po polskiej wódce i puszki po polskim piwie. Nie policja, a mieszkańcy zdołali dowiedzieć się, że grupie przestępców przewodzi obywatel
Estonii, karany już w Szwecji. Zamiast po „odsiadce”
deportować go ze Szwecji (z zakazem powrotu), dostał szansę na uczciwe życie tutaj, teraz odpłaca się
Szwedom za ich dobre serce.
Z kabli elektrycznych zdejmowali izolację, aby
uzyskać czysty metal, metalu z izolacją nie skupuje się jak wiadomo. Oczyszczenie metalu z izolacji
wbrew pozorom nie jest prostą operacją, szczególnie
trudno pozbyć się igelitowej osłony z kabli, kiedy jest
niska temperatura, wówczas izolacja staje się twarda. Dlatego początkowo przestępcy palili w wielkich ogniskach całe szpule kabli. Smród spalenizny
wisiał nad całą okolicą. Niszczony był przy tym las
przez wycinkę drzew, które podkładano do ognisk.
Kilkakrotnie ogień wymknął się im spod kontroli i palił się las, który udało się im jakoś ugasić, ślady tego
są jednak widoczne do dzisiaj. Ten proceder trwał nawet wówczas kiedy w regionie Sztokholmu był zakaz
rozpalania ognia z powodu suszy. Ludzie zgłaszali
straży pożarnej te zdarzenia, ale strażacy również nie
byli sprawą zainteresowani. Tłumaczyli, że nie wiedzą jak dojechać na Eriksberg, bo na swoich mapach
nie mają zaznaczonej drogi na tę górę.
Widząc, że ognisko to nie jest najlepszy sposób na
pozbycie się izolacji, zaczęli ciąć kable na mniejsze
odcinki przy pomocy ręcznych pił do metalu, następnie nożami rozcinali wzdłuż izolację i szczypcami
zdejmowali ją. Pół biedy, gdy kable miały żyły aluminiowe. Znacznie trudniej przecina się kable miedziane. Można byłoby użyć do tego celu jakieś narzędzia
jak np. przecinarki tarczowe, te najczęściej trzeba
podłączyć do prądu 230V, a teren leży na uboczu,
praktycznie w lesie i nie jest zelektryfikowany. Są takie urządzenia zasilane przy pomocy akumulatorów,
ale prądu starcza na krótki czas. Dlatego przestępcy
rozciągają kilkusetmetrowy kabel zasilający i nielegalnie podłączają do skrzynki rozdzielczej jednej z
firm. Działalność nabiera tempa, coraz więcej kabli
przywozi się na górę i coraz więcej izolacji przybywa na górze. Mieszkańcy zgłaszają do Vattenfall kradzież prądu, firma szablonowo odpowiada po kilku
dniach, że przyjęła zgłoszenie i na tym koniec. Kabel
nie został odłączony, a przestępcy następne miesiące
prowadzili swoją działalność nikim nie niepokojeni. Zakres działalności poszerzają o ołów. Przywożą
na Eriksberg setki akumulatorów samochodowych.
Nawiercają w nich otwory, aby wylać na ziemię roztwór kwasu siarkowego, a następnie podpalają je.
Plastikowa obudowa akumulatorów bardzo dobrze
pali się. Akumulatory są ciężkie, ale czystego ołowiu
jest w nich jedynie 3-4 kg. Reszta to związki ołowiu,
z których w warunkach amatorskich nie jest łatwo odzyskać ołów. Te związki ołowiu po spaleniu akumulatorów pozostają na ziemi i zatruwają glebę. Teren
jest skażony chemicznie, do dzisiaj w miejscach gdzie
spalano akumulatory nic nie rośnie i nie wiadomo kiedy odrodzi się tam jakiekolwiek życie.

Sprawa trafia do Komuny Botkyrka. W jej strukturze jest dział ochrony środowiska (Naturvård), jest
również w zarządzie komuny osoba odpowiedzialna
za ekologię. Początkowo pracownicy gminy robią
wielkie oczy na słowo „Eriksberg”. Nie widzą, lub
udają, że nie wiedzą, gdzie to znajduje się. Zostaje im
wysłana dokładna mapa z drogą dojazdową. Ludzie
domagają się działań i uprzątnięcia hałdy izolacji
elektrycznej oraz innych śmieci. Gmina absolutnie
nie kwapi się z tym, dopiero kiedy zostają poinformowani, że mieszkańcy idą ze sprawą do dziennikarzy,
zaczynają porządkować teren.
Porządki w wykonaniu pracowników gminy to istny
cyrk. Uprzątnięto tylko te śmieci, które były widoczne
z drogi. Resztę śmieci nie wywieziono, a wyrzucono
głębiej w las, aby nie były widoczne. Zamknięto bramę dojazdową na górę i rzeczywiście na jakiś czas
był spokój. Jednak po kilku tygodniach wszystko
wraca „do normy”. Znów pojawiają się przestępcy,
kable jeszcze w większej ilości, dym gryzący w oczy i
smród nie do zniesienia. Ludzie znów informują gminę, a pracownik odpowiedzialny za ochronę środowiska radzi zgłaszać tego typu przypadki policji.
Do policji mieszkańcy wielokrotnie telefonują, piszą listy, a nawet osobiście składają zawiadomienia.
Dostarczają policji numery rejestracyjne samochodów, którymi posługują się przestępcy, fotografie
przestępców, którzy z niczym nie kryją się i drwią
z mieszkańców, kiedy ci próbują z nimi rozmawiać.
Zresztą trudno z nimi było dyskutować, prawie nie
rozumieli szwedzkiego. Policja zupełnie ignoruje
te sprawy. Nie zostało wszczęte ani jedno postępowanie. Przestępcy działają dość pomysłowo. Do
transportu kabli używają samochodów z litewskimi numerami rejestracyjnymi. Litewskie tablice są
do złudzenia podobne do szwedzkich, mają również trzy litery i trzy cyfry. Na pierwszy rzut oka
są identyczne ze szwedzkimi. Różnią je jedynie dwie
małe literki na niebieskim polu „LT”, na szwedzkich
tablicach jest litera „S”. Rzeczywiście policja mogła
mieć pewien problem z dotarciem do przestępców,
te litewskie tablice mogły ich zmylić, ale oni muszą
mieć odrobinę wiedzy i wyobraźni, inaczej ciągle będą obiektem szyderstw. Bo co sądzić o policji, którą w dziecinny sposób przechytrzy pierwszy lepszy
złodziejaszek.
Mieszkańcy zwracają się o pomoc do lokalnych
polityków, ci jednak odpowiadają za każdym razem
to samo: nie mamy w radzie większości, nie możemy
wam pomóc. Już mogę wyobrazić sobie obrady, jeśli
problem nie jest do przegłosowania to nikt w tej sprawie nie otworzy nawet ust.
Bezsilni mieszkańcy mieli nadzieję, że pomogą
im organizacje ekologiczne. Zaczęli takowe szukać
w internecie. Byli zaskoczeni tym, że w Szwecji takich organizacji jest bardzo mało. Szwecja uchodzi za kraj dbający o ekologię lepiej od innych
w Europie, jednak udział w zachowaniu natury
przez lokalne władze i organizacje pozarządowe
jest znikomy. Ponadto działalność tych organizacji
jest bardzo wąska i nie są one zainteresowane wdawaniem się w załatwianie sporów między gminą a
mieszkańcami.
Szwecja okazuje się być rajem dla drobnych przestępców. Jeśli gdziekolwiek w Europie są oni ścigani,
to w Szwecji nic im nie grozi, policja nawet palcem
nie kiwnie, aby ukrócić ich działalność. Również
pracownicy gmin nie zrobią niczego, aby uchronić
środowisko przed degradacją, nawet ci, bezpośrednio odpowiedzialni za to. Wszystko „lagom”, aby nie
przemęczyć się, niech inni martwią się o naturę...

Okazuje się, że w Szwecji wszystko opiera
się na proekologicznym zachowaniu mieszkańców tego kraju, głównie na Szwedach,
którzy dbałość o środowisko mają we krwi.
Co jednak dzieje się kiedy na tej ziemi zjawiają się ludzie ze Wschodu? Zachowują się
jak przysłowiowe stada Hunów i Wandali,
po których zostaje tylko spalona ziemia, co
widzimy na Eriksbergu.
Kiedy patrzy się na to wszystko, człowiek musi zadać sobie pytanie, czy Szwecja jeszcze funkcjonuje
jako państwo? Czy czasem nie mamy do czynienia z
państwem tylko na papierze, z państwem teoretycznym. Odnosi się wrażenie, że jedyną sprawnie działająca instytucją w tym kraju jest Skatteverket, bo wystarczy, że nie zapłacisz drobnej kwoty podatku, a już
cię oskarżają, a cała reszta to iluzja państwa.
Andrzej B. Lewkowicz
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zmianom w Konstytucji „List 59”, „Memoriał 101”,
„List 34” z 1964 roku przeciwko cenzurze. Lud interesowały ceny mięsa i kasa w garści, żadna tam walka
o wolność, niepodległość, praworządność.
Idźmy dalej, rozruchy poznańskiego czerwca 1956
roku – premier Cyrankiewicz obiecywał obcinanie
rąk – wywołało drastyczne podniesienie norm produkcyjnych, bez ekwiwalentu w postaci podwyżki
płac. Bezpośrednią przyczyną strajków i demonstracji
w grudniu 1970 roku była wprowadzona podwyżka
cen detalicznych mięsa, przetworów mięsnych oraz
innych artykułów spożywczych. Decyzję w tej sprawie Biuro Polityczne KC PZPR wprowadziło w życie –jakby im rozum odjęło – tuż przed Wigilią, 12
grudnia.
W 1976 r.przyczyną strajków w Radomiu i Ursusie
była zapowiedź mających nastąpić podwyżek cen.
Władze PRL-u, chcąc w jakiś sposób przygotować
do tego obywateli, przedstawiali podwyżkę jako nieunikniony krok, będący rezultatem wzrostu cen na
rynkach światowych.

pruskim zrobili to Prusacy, w Galicji Austriacy. Nie
my sami, nie tymi oto ręcami! Dalej – kto przeprowadził w Polsce reformę rolną? Sowieci!
Nie jesteśmy niestety mocnym i samodzielnym narodem. Ale krzyczymy, że tak, że chcemy, że właściwie, to nawet jakbyśmy już byli, tylko nam zawsze
ktoś staje na przeszkodzie! Francja podniosła się,
zrobiła rewolucję i ma od trzech wieków republikę.
My? My robimy wiele hałasu i podnosimy szlachetne patriotyczne spazmy, gdy Holoubek w „Dziadach”
mówi ze sceny, że łańcuchy trzeba zerwać.
Gdyby nie straszna wojna, która przeorała Europę,
czy polskie ziemiaństwo samo z siebie, zrobiłoby w
okolicach połowy ubiegłego stulecia rewolucję agrarną? Nie żartujmy! Mielibyśmy długie dziesięciolecia,
albo i do dziś tak, jak Hiszpania pod Franco. Gniew?
Oburzenie? Nie na miejscu, stoimy bez ruchu od
trzech wieków, a wszystko ważne robione jest obcymi
rękami. Jeden Lech Wałęsa nie czyni wiosny.
Poruszamy się w mgłach sloganów, odmieniając przez wszystkie przypadki i w kółko – w czym

Ważne, że kierunek słuszny
W historycznej świadomości wielu
Polaków z mojego oraz najbliższych
pokoleń tkwi przekonanie, że nasze
właściwości narodowe charakteryzuje ponad wszystko inne patriotyzm i
umiłowanie wolności. Pozwolę sobie
mieć inne zdanie.
Tak nie było, nie jest i prawdopodobnie w bliskiej
przyszłości nie będzie. Wszystkie zrywy – może
poza rokiem 1968, gdy w wyniku walk o władzę w
Biurze Politycznym, rządzący wywołali antysemickie
zamieszki, co im, nawiasem mówiąc, poszło bardzo
łatwo – miały podłoże par exelance ekonomiczne.
Chodziło bowiem o wzrastające ceny artykułów spożywczych, mięsa, innych przetworów.
Protesty w sprawach ustrojowych składali intelektualiści, z reguły w formie „listów” do władz: przeciwko
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ANDRZEJ OLKIEWICZ
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Pierwsze strajki latem 1980 roku na Wybrzeżu
były także reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin,
wprowadzone przez ekipę Gierka. Dopiero nieco później, gdy powstał MKS (Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy) z Lechem Wałęsą na czele, użyto argumentu usunięcia z pracy suwnicowej Walentynowicz,
oraz dołączono postulaty ogólnoustrojowe oraz dotyczące praw człowieka i obywatela. Tyle w wielkim
skrócie, gwoli przypomnienia najnowszej historii.
Nie ujmując nic Mickiewiczowi – w końcu wieszcz,
wolę Norwida, choć trudny i rzec można niewygodny:
„Nie ten gniazdo kala, co je kala, lecz ten co mówić
o tym nie pozwala”. Jesteśmy opanowani obsesjami, z których najsilniejsza wolnościowa. Można to
zrozumieć, nasze najcenniejsze dzieła romantyczne
powstały w czasach długotrwałej niewoli. Nie-wola,
brak woli, brak zmasowanej postawy i chęci do walki
ze strony niewolniczego ludu.
Polski romantyzm walczył o wolność przez duże
„W”, o wolność narodu, ale jednostki nie robiły nic i
tak biegły lata. Proszę się nie oburzać, oto fakty: pańszczyznę zlikwidowała nam ruska caryca, w zaborze

przoduje złotousty premier – wolność, naród, patriotyzm, wiara. Wciąż musimy się pilnować, wciąż być
czujni w walce o wolność i wiarę, które nam stale ktoś
pragnie odbrać.
Patrzymy do tyłu, w dół, w historię, i zamieniamy
klęski w triumfy. We wszystkich telewizjach gadające głowy, a jedna mądrzejsza od drugiej, wydzielają złote myśli, które zamykają się albo w peanach
na temat wspaniałego rządu, albo w enigmatycznym
***** ***!
Nasiąkliśmy krwią chłopsko-niewolniczą i jeśli
się tego nie pozbędziemy, drodzy parafianie, jeśli nie
otworzymy umysłów i nie skierujemy ich w przyszłość, będziemy dalej pragnąć starego porządku, bo
zdaje się być wygodniejszy i bezpieczny /?/.
Nie chcę tej myśl dalej rozwijać, ponieważ prowadziłaby prostą drogą do konkluzji, iż żoliborski geniusz ów stan polskich umysłów odkrył i jedzie na
tym w najlepsze jak na łysej kobyle. Będąc, jak nie jestem, złośliwy, powiedziałbym: Przyjemnej podróży!

Na początku lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku pracowałem w
Arabii Saudyjskiej jako geolog.
Podczas jednej z geologicznych
wypraw rozbiliśmy nasz obóz
około 80 kilometrów od miasta
Taif – miasta z przeszło tysiącletnią
historią. Leży ono w górach masywu Jibāl al-Hijāz, niecałe 2000 m
n.p.m. W latach siedemdziesiątych
było ono jeszcze ciągle niewielkim
miastem. Znane jest ono także z
tego, że bogaci mieszkańcy Mekki
i Dżeddy szukają tam ochłody w
najgorętszych miesiącach roku.

Za biurkiem siedziała pani w średnim wieku, o miłym wyglądzie. Na moje „dobry wieczór” podniosła
się z krzesła i z zaskoczoną miną odpowiedziała tym
samym pozdrowieniem. Chciałem się przedstawić,
ale nagle stało się coś, na co nie byłem przygotowany
– zacząłem się jąkać.
Z moich ust wychodziły dziwne dźwięki, język
był jak drewniany kołek, szczęka wydawała się być
zardzewiałą i dawno nie naoliwioną maszyną. Nagle
zdałem sobie sprawę, że przecież od przeszło już roku
nie miałem kontaktu z polskim językiem. Stropiłem
się, nie wiedziałem co ze sobą zrobić, czułem się
głupio.
Pani Barbara patrzyła na mnie z rozszerzonymi
oczami i zaczęła coś do mnie mówić, ale i z jej ust wychodziły trudne do zrozumienia słowa. Patrzyliśmy na
siebie i wybuchnęliśmy śmiechem. Po chwili, gdy się
uspokoiliśmy, zaczęliśmy, z pewnym trudem, rozmawiać. Po pewnym czasie polskie, ustne muskuły,
zaczęły przypominać sobie mechanizm mówienia po
polsku. Okazało się, że Barbara także długo nie miała
kontaktu z językiem polskim. Jako żona Syryjczyka,
mając miejscowych pacjentów, posługiwała się albo
językiem arabskim, albo angielskim. Jej, także długo
nie ćwiczone polskie mięśnie językowe, zostały niejako „odprogramowane”. Teraz, w czasie spotkania ze
mną, szukały rozpaczliwie właściwego programu.
Ludzie, którzy nigdy nie mieszkali poza własnym
krajem, myślą często, że żyjąc za granicą można zapomieć, jak się mówi w ojczystym języku. Myślę, że
jeśli opuścili swój kraj w dorosłym wieku, jest to mało
prawdopodobne. Języka, w którym się wyrosło, nigdy
się nie zapomni, ale jeżeli się go długo nie używa,
może „zardzewieć” – właśnie tak, jak się przydarzyło
Barbarze i mnie.
Inaczej jest z językiem obcym, którego się nauczyliśmy, a potem bardzo długo nie używaliśmy – ten z
czasem łatwo można zapomnieć.

Pewnego dnia jeden z moich kolegów podszedł do
mnie i zapytał: „Czy wiesz, że w Taifie urzęduje polska lekarka, Doktor Barbara?”. Zainteresowało mnie
to ogromnie i poprosiłem go o adres. Kilka dni później, późnym popołudniem, wsiadłem w Land Rower
i pojechałem do Taifu. W tamtych czasach, większość
ulic nie miała nazw. Adres podawało się opisowo.
Mówiło się, jak można do miejsca dojść czy dojechać, jak wygląda ulica, dom, sąsiednie domy, co je
charakteryzuje i tym podobne informacje. Opis który
mi dał kolega był dokładny, a że przychodnia leżała w
śródmieściu, nie miałem problemu z jej znalezieniem.
Na fasadzie domu wisiał szyld po angielsku i po
arabsku: Doctor Barbara i اربراب ةروتكدلا. Wszedłem
na pierwsze piętro, drzwi do poczekalni były otwarte.
Przywitał mnie niewielkiego wzrostu mężczyzna o
bardzo ciemnej karnacji. Poinformował mnie od razu,
po angielsku, że jestem ostatnim pacjentem mówiąc
„proszę, niech pan wejdzie!”.

Andrzej Szmilichowski

Andrzej Olkiewicz
www.immigrant.nu

NGP 11/2021 (487)

NGP 11/2021 (487)

NGP 11/2021 (487)

Specyfika
polskiego
języka?
Odkąd zaczęłam pisać zwracam
wiekszą uwagę na specyfikę języka
polskiego. Nie znam innych języków
słowiańskich, ale sądze że polski
pod tym względem wiedzie prym.
Przykładem mogą być czasowniki, które poprzedzone przedrostkami (formantami) otrzymują zmodyfikowane znaczenie w stosunku do ich rdzenia, podstawy słowotwórczej. Oto przykłady: pisać- napisać,
zapisać, wpisać, opisać, dopisać, spisać, rozpisać,
przepisać, odpisać, wypisać; robić: narobić, zarobić,
wyrobić, zrobić, urobić, dorobić, przerobić, rozrobić,
odrobić, wrobić.
Rość to rdzeń bez samodzielnego znaczenia.
Zyskuje je poprzedzony zamiennikami: wyrość, narość, zarość, przerość czy dorość. „Rość” to nie to
samo co rosnąć.
Inną właściwością jezyka polskiego są zdrobnienia.
Jest ich multum. Zdrabniając okazujemy zażyłość,
sympatię, przyjaźń, czułość lub miłość. Zdrabnia się
imona, na przykład: Krystyna, Krysia, Krystynka,
Krysiunia. Ale są i zgrubienia: Kryśka, Krycha.
Zdrabnia się rzeczowniki: kot, kotek, koteczek, kociątko, kicia, kiciuć a zgrubienia to kocur, kocisko.
Ciekawe że od zgrubienia „kocur” jest zdrobnienie
„kocurek”. Zgrubienie, zwane przez językoznawców augmentativum, to wyraz pochodny, który potęguje cechy znaczeniowe wskazywane przez wyraz
podstawowy.
Zdrobnienia mogą zawierać pewną dozę ironi lub
lekkiej pogardy, na przykład: kobietka czy kobiecina.
Gdy powiemy bestyjka, dajemy do zrozumienia, że
mówimy o jakiejś niegroźnej bestii i chcemy pomniejszyć jej znaczenie.
Nazywanie się zdrobniałymi określeniami, często pochodzącymi od zwierząt to częsty nawyk w
początkowym okresie wśród udanych związków.
„Misie”, „kotki” czy „żabcie” czy „złotka” cieszą
się niesłabnącą popularnością, ale dotyczą głównie
kobiet. Te pieszczotliwe zdrobnienia nie wytrzymują
próby czasu. Przed ślubem narzeczona słyszy „uważaj złotko bo błotko” a po latach „ stara uważaj jak
leziesz”. Ciekawe, że zdrobnienia stosuje się także do
nazw potraw przy nieoficjalnych okazjach: marchewka, buraczki, chlebek z masełkiem czy wódeczka do
śledzika.
Synonim, słowo pochodzące z greckiego
synōnymos, oznacza „równoimienny”. Jest to wyraz
lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu (równoznacznik) lub na tyle zbliżone, że można
nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście.
Synonimy dzieli się na bliskoznaczne (wymienne
tylko w pewnym kontekście) i równoznaczne (wymienne w każdym przypadku). Wyrazów prawdziwie
równoznacznych jest w języku niewiele aby móc stosować je wymiennie w każdym kontekście. Zadziwia
ogromna ilość bliskoznacznych synonimów dostępna
na Internecie. Dla pewnych wyrazów może być ich
kilkadziesiąt. Jedne są literacko akceptowane, inne
stosowane potocznie. Listy wyrazów bliskoznacznych są ogromnym ułatwieniem dla ludzi pióra.
Porównując ilość synonimów polskich ze szwedzkimi ilościowo góruje Polska. Ośmielam sią twierdzić,
że synonimowe bogactwo jezyka polskiego jest jego
charakterystyczną i raczej unikalną cechą.
Szperając wsród deklinacji i koniugacji pozwalam sobie przytoczyć odmianę czasownika „jeść”.
Bawiła ona wielu z nas w okresie szkolnym a i dziś
może wywoła nostalgiczny uśmiech u co niektórych
czytelników.
Ja jem – Jakim jajem?
Ty jesz – Po co tyjesz?
On je – Jaki on jakie je?
My jemy – Co myjecie?
Wy jecie – Po co wyjecie?
Oni jedzą – Bez komentarza
Teresa Urban
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Wyczuwali, że tkwią w zawieszeniu. Chcieli żyć pełną piersią, a żyli
owinięci kokonem. I poniekąd beztrosko. Po studiach najmowali się
wprawdzie do pracy (był obowiązek
zatrudnienia), ale zważali, by była
ona nieistotna, najlepiej papierkowa, i żeby była w ciepełku. I dawała, rzecz jasna, niezbędne środki
na utrzymanie. Nie mieli się gdzie
wynieść, mieszkali nadal u swych
rodzin. Żyli zatem na buforach,
między troską a beztroską.

Tylko Orient nie palił. Wiercił się na metalowym
taborecie, popijając polo coctę, z kwaśną miną upominał się o duchowe lektury. W grafiku zajęć go nie
było. Milczał, niechętnie włączał się w politykierskie
pogaduchy. Reszta, pod w pływem świeżych lektur,
zaczęła rozbierać komunizm na elementy proste.
Chłopy zaczynały mieć gorące głowy, dziewczyny
zachowywały rozsądek, twierdząc, że bierny opór
tak, ale na tym etapie nie da się niczego więcej zrobić.
Dyskusje o tym, co robić, skoro władza bije ludzi i tępi opozycję, przybierały na sile. Zwłaszcza za sprawą
Gładkiego Młodszego, no i w gorącej wodzie kąpanego Piotra. Orient nawet nie udawał, że nie zamierza się zniżyć do poziomu tych rozmów. Zauważyli,
że nie stara się już być duszą towarzystwa, bardziej
teraz zamknięty w sobie, a i czupurny bardziej. I to
w nie swoim stylu. Czasem tylko się ożywiał. Nadal
mówił perliście, potoczyście, ale z nieprzyjemnym
zacięciem. Spoglądał przy tym ukradkiem na Iśkę,
która ostentacyjnie zaczęła go ignorować. Podobnie
jak inni. Z roli jednak nie wypadał. Mówił o płochych

Grupa Lanckorona
Nie wzięci jeszcze w dyby gnębiącego obowiązku,
ale i nie w sidła konformizmu, nie zmuszeni do wybierania między złym i złym. Owszem, zżymali się na
filistrów, obśmiewali znajomych zważających tylko
na to, by się nie narazić światu i nie mieć przykrości ze strony władzy. Zniesmaczało ich rozplenione
cwaniactwo, dwulicowość, spryt i załatwiactwo, podziwiane powszechnie jako sztuka przeżycia. Byli
wyniośli swoją odmową życia opartego na małych,
codziennych kompromisach.
Marzyli nadal o wspólnym gospodarstwie w
Lanckoronie, o „życiu według wartości”, duchowej
wspólnocie. Szukali ukrytego przed światem kąta,
choćby prowizorki, zanim zrealizują swoje wielkie plany. Założyli obóz w dzielnicowej kotłowni.
Wykorzystali to, że Paweł, jako jedyny z nich, poddał
się twardej próbie życia. Będąc nauczycielem licealnym, odważył się, mimo dyrektorskiego nakazu, nie
poprowadzić klasy, której był wychowawcą, na pochód pierwszomajowy. Było to już w czasie środkowego Gierka. Wyleciał z roboty natychmiast, i to z
hukiem. Spodziewał się, że to wilczy bilet, nie starał
się więc gdzie indziej o pracę nauczyciela. Przyjął się
na palacza w kotłowni. Wreszcie wolny człowiek w
wolnym świecie.
Spotykali się w Pawłowej kotłowni, wiedli dysputy na jego nocnej zmianie. Ale i w dzień tam bywali,
choć wtedy musieli pilnie przestrzegać zasad BHP.
Chodziło o to, by ktoś niepożądany nie zobaczył, że
czytają małe książeczki i biuletyny, pojawiające się
w drugim obiegu wydawniczym. Działo się to w czasie, kiedy – po represjach w Radomiu i po powstaniu
KOR-u – zaczął się boom na samizdaty. Sczytywali
mało czytelne kopie różnorakiej bibuły. Wyczuwali
przy tym, że mimo wspólnoty ducha, kierują nimi
różne motywy. Orient, do niedawna jeszcze niekwestionowany lider ich wspólnoty, wybrzydzał na marne
teksty trafiające do ich rąk, na cały ten fajans z opozycją polityczną. „To tylko zabrudza wasze umysły,
jest jak sadza i dym” – prawił te bon moty chętnie,
nie czuł się bowiem dobrze w ich klubie. Piotr, wręcz
przeciwnie – chciał by wzięli się wreszcie za polityczną robotę. Reszta towarzystwa w ciepełku, przy
tanim winie, miała się świetnie, nie dbając o to czy są
opozycyjni czy nie, ważne było dla nich, że znaleźli
sposób by żyć jak ludzie wolni.
I nie tylko facetom było tam dobrze. Iśka, Wanda,
Beata także, wyraźnie dobrze się tam czuły, nawet kołocze przynosiły z domu. Był grafik wrzucania koksu
i węgla, był grafik szlakowania pieca. Obowiązujący
tylko mężczyzn. Tradycyjne role płciowe odtworzyły się samoistnie. Dziewczyny krzątały się w kąciku
gospodarczym, kładły serwetę na metalowym stole,
kroiły chleb i ciasto. I było świątecznie. Na co dzień
jedli co popadło w barach mlecznych, obskurnych
kantynach – cynaderki, płucka na kwaśno, naleśniki z cukrem i takie tam. Kiedy zręczne gospodynie
zrobiły w kantorku kotłowni leczo, to zapachniało im
wspaniałym gourmet. Do tego kanapki z serem i salcesonem, jajka w majonezie, a i jabcoka z goździkami
na ciepło w pięknych pucharach podawały. Bywalcy
lanckorońskiej wspólnoty trochę przy tym wybrzydzali. Preferowali wino cieszyńskie nad będzińskie,
bo zawierało mniej siarki. Zachłannie palili papierosy, dymili jak parowozy. Woleli sporty radomskie
w dziesiątkach od krakowskich w dwudziestkach, w
których, jak mówiono, więcej niż tytoniu było drobno
zmielonych podkładów kolejowych. Nikogo z nich
nie było stać na Carmeny.

zainteresowań swoich kompanów, czadzących umysły taniochą polityki. Był przekonany, że duch prawdziwej wspólnoty opuszcza ich grupę.
– To są też miazmaty! Co z tego, że samizdaty!
Prawdziwej rewolucji mogą dokonać tylko ludzie, w
których mieszka wolny duch. Rewolucji nie przeprowadzą pacany owładnięte nienawiścią do swoich wrogów. Nawet jeśli pięknie zdążyli pocierpieć w więzieniu. Znaki przeciwne, moduł ten sam. Jeśli piękni i
oporni zwyciężą w końcu, wpadną w tę samą pułapkę.
Będą wkrótce tacy, jakimi byli ich oprawcy. I za jakiś
czas będzie trzeba ich zepchnąć z fotela władzy. Po
nich przyjdą następni, tego samego oberka zatańczą,
i tak w koło Macieju. I po co my mamy sobie tym
głowy i serca zanieczyszczać. Pytam, po co? My nie
dlatego świata rozwijamy ducha.
Musiał sobie uświadomić, że już go nie słuchali i nie spierali się jak dawniej, kiedy wsadzał kij w
mrowisko, a potem z przyjemnością obserwował, jak
się wadzą. Nie znaczy to, że coś przed nim ukrywali.
Kpili z niego za jego plecami, co wcześniej było nie
do pomyślenia.
Coraz chętniej nawiązywali do tekstów z „Robotnika” i innej bibuły. Doszły lektury, które ich poruszyły. Najpierw Mróz od Wschodu Zdenka Mlynarza,
potem esej Andrieja Amalrika Czy Związek Sowiecki
przetrwa do 1984 roku? Oczarował ich passus
Amalrika, który Gładki Młodszy wielokrotnie przypominał: „Dysydenci zrobili rzecz genialnie prostą.
W zniewolonym kraju zaczęli się zachowywać jak
ludzie wolni”.
Wyczuwali, że Orient traci do nich cierpliwość,
oni zaś coraz bardziej poddawali się politykierstwu.
W radiu słuchali bulgotu zagłuszanych stacji wrogich
Przodującemu Ustrojowi. Orient zbywał radiowe wieści, cierpką miną reagował na polityczne cytaty. Za to
uporczywie przypominał o potrzebie zorganizowania
małej poligrafii dla druku polskich tłumaczeń mędrców Wschodu. Skoro już tyle było mowy o działaniu
i o drugim obiegu informacji.
Rok po „ścieżce zdrowia” zaordynowanej robotnikom przez milicję w Radomiu, Orient ich opuścił.
Gdzieś im się zapodział. Ponoć wyjechał z miasta.
Iśka też zniknęła im z pola widzenia. Piotr utrzymywał codzienne kontakty z Pawłem, Dżekim i Wandą,
rzadsze zaś z Chudzinkiem i Filippą. Jakiś czas potem
Iśka pojawiła się ponownie, znów u boku Gładkiego
Młodszego. Ten tryskał humorem jak nigdy. Zaczął
przynosić małe wydania „Kultury” i „Aneksu”.
Wtedy i jego brat, Gładki Starszy, zaczął do nich
zachodzić (podobno z jego źródeł kolportażu pochodziły te lektury). Paweł nadal czuł się gospodarzem
kotłowni, ich tajnej Lanckorony. Przynosił wiersze
„młodych gniewnych”, czytał im chętnie, ba, rozdzielał role i razem czytali. Tak zaczęły się „noce poezji
składkowej”, jak je nazwali. Każdy przynosił wiersze i trunki. I się działo. Stachura (faworyt Pawła),
Bursa (ulubieniec Piotra), Wojaczek (czytany często
przez Dżekiego), byli faworytami nocnych poetry jam
sessions.
Żyli więc w tej swojej udawanej Lanckoronie,
wciąż nie zakładając kolektywu w tej prawdziwej, jaką kiedyś zamarzyli. Ich iluzoryczna sanga, już bez
Orienta, w coraz większym stopniu przypominała klubokawiarnię, będąc nadal buchającym ogniem zakładem grzewczym. Zbliżał się rok 1980.
Zygmunt Barczyk

K

onflikt między Izraelem a
Palestyną – bardziej niż inne
międzynarodowe konflikty – pokazuje
polaryzację poglądów politycznych.
Zwłaszcza wśród Polaków. Bo i ostatni atak Hamasu na Izrael i odpowiedź
na ten ataka ze strony Tel Avivu, pokazuje jak niewiele trzeba, by sytuacja
wymknęła się spod kontroli, a ofiarami polityki padli niewinni ludzie. Jak
w tym żywiole emocji znaleźć mądrą
refleksję? Poeta, malarz, Krzysztof
Bloch (niegdyś mieszkający w Sztokholmie) tak pisze na Facebooku:
Z okazji tymczasowego wstrzymania ognia. Pomiędzy zachwytami nad
skutecznością “Kopuły” a potępieniem odwetowych ataków. Pomiędzy
humanitarnym poparciem dla ludobójczych strategii, liczeniem wystrzelonych-zestrzelonych rakiet, ofiar z
bojowników i wśród cywilnej ludności.
Pomiędzy międzynarodową solidarnością i międzynarodowym potępieniem
obu stron. Pomiędzy - zieje nienawiść
i nas wszystkich, wobec niej niewolnicza bezradność. Żydzi-Arabowie to my-ludzkość. Czas spojrzeć na ten konflikt
jak na kataklizm, naturalną katastrofę
człowieczeństwa, nieuchronną jak tektoniczna aktywność ziemskiej skorupy,
regularną jak kataklizmy huraganów.
Przyznajmy - taka dewastacja nas przerasta. Nasze światowe organizacje,
globalne korporacje, fundamentalne
Prawa Człowieka, Demokracja; nasze święte księgi, Dekalogi, Korany i
Biblie - nie działają. Działa i zwycięża
nienawiść. Plemienna, etniczna, rasowa, płciowa, religijna, ideologiczna,
czy ta zwykła “bezinteresowna”, to bez
znaczenia. Każde jej oblicze jest natychmiast powielane i rzucane nam w
twarz w gigabajtach, online, na facebooku, wszędzie, każdemu. Kilka tysięcy
lat filozoficznego namysłu, duchowego
miłosierdzia i oświecenia, cywilizacji,
naukowych odkryć i wzniosłych idei kolejnych rewolucji; całe piękno świata,
potęga kosmosu przegrywa w nas i razem z nami. Triumfuje niewolnik, właściwy pan tego świata.

bez cofania się do ciemnych wieków i
okresu barbarzyństwa? Teorie antyszczepionkowego betonu w jakiejś części
mają korzenie w potrzebie spirytualnej.
Dla wielu ludzi to substytut religii. A
religia, zwłaszcza chrześcijaństwo,
przeżywa dzisiaj wielki kryzys. Ludzie
odchodzą od Kościoła, zawiedzeni, nieraz oburzeni. Tymczasem teorie konspiracyjne są pojemne i można w nich
znaleźć wszystko: źródło strachu, poczucie krzywdy, bezsilność oraz magię
świata rządzonego przez omnipotentne
siły. Podobne zjawisko widzieliśmy po
katastrofie smoleńskiej. Powstała wtedy sekta, której członkowie wierzyli w
krańcowe absurdy i rozpowszechniali
je jak dobrą nowinę. W niekończących
się procesjach nieśli relikwię własnej
krzywdy. I próbowali nawracać innych.
Bo wiara w absurd przeradza się w konieczność misjonarstwa. Rocznice katastrofy przypominały msze święte i widać było, że zwykli ludzie garną się do
tej wiary, chcąc przeżyć coś wspólnotowo. Katastrofa stworzyła taką możliwość. Sekta miała też swoich świętych
i martyrów. Oraz unikalny rytuał. Ale
– jest jeszcze coś innego. Teorie te,
smoleńskie i pandemiczne, mają jedną
cechę wspólną. Przedmiotem wiary jest
zawsze absurd. Gdyż absurd, którego
nie można obalić metodą naukową, potęguje wiarę. I scala wspólnotę. A więc
jest cholernie atrakcyjny. Dzisiaj już
wiemy, że nie ma takiego absurdu, w
który nie można uwierzyć.

N

ie trzeba mieszkać na tak zwanej
Ścianie Wschodniej, by wierzyć
w teorie spiskowe. Na Facebookowych
stronach Polonii szwedzkiej można
znaleźć sporo przykładów. Jak chociażby i taki wpis:
Depopulacja ludzkości o jakieś 90%,
w czym koktajl big pharmy zwany
„szczepionką” odegra kluczową rolę.
Wprawdzie już teraz wiadome jest, iż
ów koktajl wywołuje masowo powikłania zwane „poszczepiennymi” i że

rośnie liczba śmiertelnych ofiar tego
koktajlu. Prawdziwej liczby zgonów
nie znamy, gdyż dane te są ukrywane, a
zgony „poszczepienne” zwalane są na
„choroby towarzyszące”. Niemniej o
wiele bardziej katastrofalne będą skutki
długofalowe, a które pojawią się dopiero po wielu miesiącach a nawet latach.
Czy można wierzyć tym, którzy od dawna gadają o konieczności zmniejszenia
liczby mieszkańców Ziemi, że nagle teraz tak troszczą się o nasze zdrowie i
życie? Ważnym elementem depopulacji
będzie też niedożywienie i głód spowodowane drożyzną, która powoli nadciąga, oraz załamaniem gospodarki wywołanym lockdownami. Duże znaczenie
depopulacyjne odegra też szkodliwa,
preparowana chemicznie śmieciowa
tzw. „żywność”. W sumie stwierdzić
należy, że depopulacja idzie obecnie
pełną parą, ale jej skutki będą widoczne dopiero za kilka, kilkanaście lat.
Niestety ogromna większość z nas tego
nie doczeka – jeśli tych psychopatycznych zbrodniarzy nie powstrzymamy.
Skomentować to można cytatem z
rymowanki Wiktora Gomulickiego:
Od poczęcia, od kołyski,
My, Polacy, knujem spiski. (…)
Spiskujących krąg olbrzymi
Splótł się nawet z umarłymi.

N

ie jest tak, że wśród publicystów
twardymi przeciwnikami szczepień są tylko zwolennicy skrajnej prawicy. Oto wpis Witolda Gadomskiego
znanego z prawicowych poglądów:
Antyszczepionkowy beton twardnieje.
Jest oczywiście grupa, która rozgląda
się, obserwuje i pewnie wkrótce się
zaszczepi. Bo będą chcieli pójść na
koncert, polecieć na wakacje, na mecz,
dzieci będą się pytać. Zaszczepią się.
Ale beton to zupełnie coś innego. Nigdy
przenigdy. Beton to zjawisko historyczne, pojawiające się zawsze przy wirażach, w które kiedyś wchodził świat.
Transfuzja krwi, pierwsze komputery,
penicylina, inne szczepionki, dawniej
zaćmienie słońca. Reakcja była zawsze taka sama. Podejrzliwość, strach
i konspiracyjne teorie. Zawsze. Nagle
wykształceni, oczytani ludzie, ulegają
strachowi i rezygnują z racjonalnego
myślenia. I rezygnują w ogóle. I nie
chcą już nawet rozmawiać. Kurczą się,
pokornieją, zgadzają się na swój los.
Okazuje się, że cywilizacja, nauka i kultura, tworzą kruchą warstewkę. A pod
nią – małe, trzęsące się zwierzę, które
w obliczu niewiadomego reaguje albo
ucieczką, albo paraliżem. Rezygnacja
zamiast walki.

O

ultrakatolickich, określana tytułem
„księżnej“, niejaka Ingrid Detter,
księżna de Frankopan-Subic-Zrinski,
szwedzka profesor prawa. Od kilku
dni widnieje na pierwszym honorowym
miejscu spisu wykładowców nowo ustanowionego Collegium Intermarium,
które ma zostać uroczyście otwarte
28 maja przez samego wicepremiera
Piotra Glińskiego – czytamy w Gazecie
Wy-borczej. – Na tle innych nowo powołanych zagranicznych wykładowców tej uczelni postać byłej profesor
szacownego uniwersytetu sztokholmskiego, niegdyś podobno doradzającej
Janowi Pawłowi II, musi budzić automatycznie spore zainteresowanie. Jej
egzotyczny tytuł, a także jej bardzo
scenograficzne kapelusze, mają niewątpliwie przydać blasku integrystyczno-ultrakatolickiej inicjatywie szefa
Ordo Iuris Jerzego Kwaśniewskiego.
/.../ Maż pani Detter, chorwacki emigrant mieszkający w Wielkiej Brytanii
Louis Doimi-Lupis w roku 1990 przeprowadził urzędowo (w Anglii nie ma
pod tym względem ograniczeń) zmianę nazwiska na „Frankopan-SubicZrinski“. Ród Frankopanów władał dużymi obszarami Chorwacji w wiekach
średnich, niekiedy pospołu z rodem
Subiców i ze skoligaconym z nimi chorwacko-węgierskim magnackim rodem
Zrinskich. Frankopanowie – którzy
jednak, co szczególnie istotne, nigdy
nie nosili tytułu książęcego – wymarli w 1671, Zrinscy na początku XVIII
wieku, Subicowie pod koniec XVI wieku. Po zmianie nazwiska rzutki Louis
nadał sobie i swojej żonie Ingrid tytuł
książęcy.
Chętnych na tytuły szlacheckie nie
brakuje. Niedawno w serwisie Groupon
pojawiła się nietypowa promocja – za
100 zł taniej można kupić… tytuł szlachecki. Jest to dodatek do zakupu małego kawałka ziemi na terenie szkockiego
Glen Coe...

d lat gości w prawicowych mediach PiS-owskich i

A

ż jedna trzecia Polaków nie
chce się zaszczepić. Głównie ludzie z małych miast i wsi, wschodnia
Polska. Rów dzielący Polskę na zachód
i wschód jest głęboki. Wywodzące się
z historii różnice między dwoma „plemionami” Polaków są wzmacniane
przez całkiem współczesne konflikty
polityczne i ideowe – pisał ktoś niedawno. Dzisiaj widać to także w stosunku do szczepień. Tak pisze Dariusz
Wiśniewski na Facebooku:
Nie ma takiego absurdu, w który
nie można uwierzyć. Według ostatnich sondaży, co trzeci Polak nie chce
się zaszczepić. Jak to wytłumaczyć
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Pora na
szczepienie!

Najstarsi szczepieni są najpierw. Sprawdź na 1177.se,
kiedy powinna nadejść Twoja kolej.
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