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Różne drogi 
przypadku
Historia Mose i Mohameda oraz Janka i jego kolegów. Dużo ludzkiego jest 
w obu historiach. W jednej doprowadziło do katastrofy, a w drugiej do uda-
nej kariery. W życiu często tak bywa, że to przypadek decyduje, jaki będzie 
koniec historii. Artykuł Andrzeja Olkiewicza s.2

ALEKSANDER KWIATKOWSKI:
Pomysł wysadzenia w powietrze 
PKiN-u wzięto częściowo z Kon-
wickiego, a tekst o diable w War-
szawie z Bułhakowa. Symbol goni 
za symbolem (Mandżuria) a T. sika 
na nogawkę Bolesława Bieruta w 
eleganckim pisuarze. Ani słowa o 
śmierci Stalina.  STRONA 7

ZYGMUNT BARCZYK:
Publiczni liderzy. Oglądam was 
czasem w telewizorze, słucham 
tego, co gadacie, i niedobrze się 
robi. Zdaje się wam, żeście rozumy 
zjedli i na wszystko macie patent. 
A ja wam rysuję, żeście zwyczajne 
tłuki!   STRONA 6
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ANDRZEJ OLKIEWICZ

Andrzej Olkiewicz

Różne 
drogi 
przypadku
Na początku lat 1970-tych 
pracowałem jako geolog w 
Arabii Saudyjskiej w Cen-
ter for Applied Geology w 
Dżeddzie. Razem z naszy-
mi studentami przygoto-
wywaliśmy się do dalekiej 
i długiej, bo dwumiesięcz-
nej, ekspedycji w okolice 
Al Amar. Planowaliśmy 
założyć tam dwa obozy w 
odległości 35 km od siebie.

Tak długo trwająca wyprawa wy-
magała sporo przygotowań. Oprócz 
sprzętu i prowiantu, potrzebowaliśmy 
również personel o różnych kwalifi-
kacjach. Między innymi potrzebowa-
liśmy dwóch kucharzy. Po jednym do 
każdego obozu. Poprosiliśmy naszych 
studentów, aby nam pomogli znaleźć 
takowych. Studenci poszli na bazar w 
Dżeddzie i rozgłosili, że mają pracę dla 
dwóch kucharzy. Mieli szczęście, bo 
już po kilku godzinach przyprowadzili 
Mose´go i Mahomeda. 

Oboje byli Somalijczykami. Mose 
miał świadectwo z francuskiej ambasa-
dy świadczące, że przez kilka lat był ich 

kucharzem. Z świadectwa wynikało, że 
był dobrym i sumiennym kucharzem. 
Mahomed nie miał żadnych papierów, 
ale Mose ręczył za przyjaciela.

Będąc gotowi, opuściliśmy Dżeddę i 
po kilku dniach jazdy Land Roverami 
przez pustynię dotarliśmy do pierwsze-
go obozu. Połowa ekspedycji została 
tam razem z kucharzem Mosem, a  my 
pojechaliśmy 35 km dalej z drugim ku-
charzem Mahomedem.

Już na miejscu poszedłem razem z 
Mahomedem do właśnie postawionego 
namiotu kuchennego i poprosiłem go, 
żeby jak najszybciej przygotował posi-
łek. W tej chwili Mahomed załamał się 
i przyznał z płaczem w głosie, że nie 
jest kucharzem i że nie ma zielonego 
pojęcia o gotowaniu. Po chwili okaza-
ło się, że nie potrafił nawet otworzyć 
konserwy.  

Jak mogło tak się stać? Okazało się, 
że Mose i Mahomed nie zrozumieli, że 
będą pracować oddzielnie, w dwóch 
różnych miejscach. Gdy spotkali na-
szych werbujących studentów, Mose 
namówił Mahomeda, który był wła-
śnie bezrobotny, aby on poszedł ra-
zem z nim. Mahomed uległ perswazji: 
„Słuchaj stary, nie bój się, jesteśmy 
kumplami, będziesz pracował obok 
mnie, będę cię uczył i nikt nie zauważy 
że nie jesteś kucharzem.”  

Podczas gdy nasi koledzy w drugim 
obozie rozkoszowali się wykwintnym 
jedzeniem Mosego, u nas była niedo-
la. Jedzenie było podłe – żywiliśmy 
się przede wszystkim konserwami. A 
Mahomed?

Mahomed, z chwilą jak zrozumiał 
sytuację, wpadł z przerażenia w niedo-
wład i resztę czasu leżał zdeprymowa-
ny w namiocie, chudł i ginął w oczach. 

Wydawałoby się, że Mahomeda 
spotka pogarda czy nawet gniew. Nic 
takiego! Wszyscy karmiliśmy biedaka 
i staraliśmy się podnieść go na duchu. 
Byłem pełen podziwu, jak skłonni do 
wybaczania i jaką wyrozumiałość oka-
zywali mu studenci.

Mahomed miał pecha. A przecież, 
historia mogła skończyć się pomyślnie, 
gdyby było dane, że Mose i Mahomed 
mogli pracować razem. 

Jankowi, mojemu przyjacielowi, 
przydarzyła się podobna historia, ale 
on miał więcej szczęścia. Zdarzyło się 
to w latach 1950-tych, zaraz na  począt-
ku naszego emigranckiego życia, kiedy 
próbowaliśmy znaleźć nasze miejsce w 
życiu i w świecie.  

Janek był w Polsce marynarzem. 
Zszedłszy na ląd w Szwecji, aby się 
utrzymać, zmywał garnki w restaura-
cjach. Przypadek sprawił, że spotkał 
dwóch rodaków, z którymi się zaprzy-
jaźnił. A że był człowiekiem, który da 
się lubić, więc nowi znajomi postano-
wili mu pomóc i znaleźć dla niego lep-
szą pracę. 

Oboje byli tokarzami precyzyjnymi. 
Zaproponowali mu, że zarekomendują 
go szefowi w firmie w której pracowa-
li. Na wątpliwości i protesty Janka, że 
nie ma najmniejszego pojęcia o tokar-
stwie, uspokajali go w ten sam sposób, 
jak Mose Mahomeda, że będą pracowa-
li obok niego, będą go uczyć zawodu, 
a jak będzie  potrzeba, zrobią pracę za 
niego. Janek dał się namówić. 

Podstęp się udał. Czy szef się zo-
rientował? – nie wiadomo. Janek był 
zdolny i błyskotliwy i z czasem stał się 
dobrym fachowcem. Po kilku latach 
otworzył własny warsztat i bardzo do-
brze mu się powodziło.

Dużo ludzkiego jest w obu histo-
riach. W jednej doprowadziło do kata-
strofy, a w drugiej do udanej kariery. W 
życiu często tak bywa, że to przypadek 
decyduje jaki będzie koniec historii. 

Kto na tym zarabia?
Każdego roku ze Szwecji eksportuje się około 20.000 
ton używanej odzieży. Z roku na rok ilość ta wzrasta. 
Zużyte tekstylia są sprzedawane na rynku światowym, a 
dochód ze sprzedaży trafia zazwyczaj na cele charytaty-
wne za pośrednictwem organizacji pomocowych. Tak 
jest w teorii. Ale praktyka świadczy o czymś innym.

Do paru tysięcy ustawionych w całej Szwecji kontenerów, na których widnie-
ją znaczki różnych organizacji charytatywnych informujące o szczytnych celach, 
Szwedzi wyrzucają średnio rocznie ponad 7,5 kg ubrań na osobę. Duża część tak 
zebranej odzieży jest sortowana w Europie i odsprzedawana na rynku światowym 
m.in. do krajów Europy Wschodniej i Afryki. W Europie głównym odbiorcą jest... 
Polska.

Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że dochód ze sprzedaży 
używanych ubrań oddawanych bezpłatnie przez mających dobre serce Szwedów, 
nie trafia na cele charytatywne, lecz jest po prostu dochodowym przedsięwzięciem 
wielu oszustów. Proceder ten funkcjonuje już od wielu lat, nikt jednak nie potrafi 
temu zaradzić. 

Zwyczajowo organizacje zajmujące się recyklingiem używanej odzieży i działa-
jące charytatywnie (od tego uzależniony jest opodatkowanie) powinny posiadać tak 
zwane konto “90”, które potwierdza, że organizacja jest kontrolowana pod wzglę-
dem wykorzystywania zebranych i zarobionych środków. Oznacza to bowiem, że 
jeśli pieniądze wpływają na konto „90”, to co najmniej 75 procent dochodu musi 
być przeznaczone bezpośrednio na cele organizacji. 

Tylko pobieżna kontrola firm, które ustawiają na obszarze szwedzkich komun 
swoje kontenery wskazuje, że tylko niektóre posiadają konto “90”, a spora część 
organizacji zbierających w ten sposób używaną odzież, nie posiada żadnego stałego 
adresu, ani nawet telefonu. Już jakiś czas temu dziennikarze szwedzcy wykryli, że 
nawet podane na kontenerach informacje są fałszywe, adresy mailowe bądź telefo-
ny kierowały do związku bokserskiego w Rosji, albo emeryta na północy Szwecji.

Dzisiaj głównym problemem nie są już polscy oszuści, gdyż większość ekspor-
towanej używanej odzieży trafia do krajów afrykańskich. Ale nie oznacza to, że 
proceder ten nie obejmuje już Polski. Sprawdziły to dziennikarki Szwedzkiego 
Radia Cecilia Gustafsson i Kristina Björkäng z P4 Sjuhärad. 

Ktoś poinformował je, że z kontenera z napisem „Idrottshjälpen”, do którego 
można było wrzucać odzieży wspomagając tym lokalne drużyny sportowe, odzież 
zabierały samochody ciężarowe z rejestracją polską. Reporterki wpadły na pomysł 
prześledzenia drogi, jaką używana odzież odbywa dalej. Do kurtki, którą wrzuciły 
do kontenera, wszyły GPS-a z baterią działającą przez wiele miesięcy. 

Najpierw nic się nie działo, aż wreszcie po wielu tygodniach kurtka „ruszyła” w 
drogę. Kontener opróżnił ktoś samochodem na polskiej rejestracji, kurtka trafiła do 
sortowni w Sjuhärad, a następnie dalej zapakowana do polskiej ciężarówki przez 
Trelleborg do Polski. Zatrzymał się pod adresem w północno-zachodniej Polsce. 
Przez Google Maps można było zobaczyć, że jest to sklep z używanymi rzeczami, 
ale dziennikarki miały trudność z ustaleniem do niego numeru telefonu. Pomocą 
służył dziennikarz z Polski, który udał się do sklepu z używaną odzieżą. Kiedy 
zaczął zadawać pytania dotyczące pochodzenia ubrań sprzedawanych w sklepie, 
właściciel sklepu zrobił się podejrzliwy, ale potwierdził że sprowadzają ubrania 
ze Szwecji, ale nie chciał powiedzieć jaką drogą i od kogo. Zapewniał jednak, że 
wszystko jest legalne.

Związki sportowe, które miały być w ten sposób sponsorowane, nie otrzymały 
jednak ani korony. A, jak się szacuje, tylko jedna ciężarówka z transportem uży-
wanej odzieży, to dochód około 50.000 koron. Może nie jest to suma zawrotna, ale 
przy tak wielkiej skali oszustwa, w ciągu roku może przynieść dochód nawet wielu 
milionów koron.

Kontenery z odzieżą, które znajdują się nielegalnie na terenie gminy, można 
usunąć. Po ostatniej medialnej burzy gminy zapowiedziały, że zaczną działać. W 
niektórych przypadkach po interwencji i po zgłoszeniu spraw na policję, czasa-
mi policja była w stanie sama je usunąć, ponieważ były niebezpieczne dla ruchu 
drogowego.

Problem z nieuczciwymi handlarzami używanej odzieży nie jest nowy. Lena 
Hörnblad, szefowa biura Svensk insamlingskontroll, szacuje, że od lat utrzymuje 
się mniej więcej na stałym poziomie i zaleca, aby przed przekazaniem darowizny 
sprawdzić, czy organizacja ma konto „90”.

W Nowej Gazecie Polskiej pisaliśmy o polskich oszustach już ponad 10 lat te-
mu. Mieli wtedy oni swoją bazę w Jordbro, w południowej części Sztokholmu. I 
wówczas i teraz władze komunalne uważają, że nie mogą wiele zrobić, gdyż trudno 
sprawdzać każdy kontener do kogo należy.

Ale wszyscy są zgodni, że problem sam z siebie nie zniknie. Dopóki ludzie będą 
przekazywać ubrania, oszuści też nie znikną.  (ngp)
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ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Najwyższy na nią, (reasumpcję), czas! W działaniach partii i rządu – w ta-
kiej kolejności pisano w PRLu i niestety dziś się to powtarza – nie ma ni śladu 
jakiejkolwiek koncepcji. Jest tylko coraz bardziej gorączkowa walka o głosy, 
która absorbuje wszystkie siły i odbiera im, rządowi i partii resztki - jeśli kie-
dykolwiek mieli - poważnej myśli państwowej.

Co można sądzić o premierze, który dając wywiad w „swojej” telewizji, mówi 
w poważnej wydawałoby się rozmowie, że nadawca TVN: To nie są wolne media, 
a wole żarty!, i uśmiecha się dumny ze swojego kalamburka, a godny politowania 
prezentarzyna nie wychwytuje natychmiast by pociągnąć ciekawy wątek, a łyka jak 
gęś kluskę i coś tam blabla dalej. Wstyd.

Mi wypowiedzi premiera brzmią czarnym chichotem, gulgot w ustach człowie-
ka, który uznał, że „prawa wyższego rzędu” pozwalają mu kłamać w żywe oczy, 
co zresztą robi każdego nieomal dnia, celem zamącenia w głowach ludzi prostych, 
przyjmujących słowa premiera jako prawdę objawioną i absolutną. Trzeba nie mieć 
za grosz sumienia i poczucia odpowiedzialności, być w każdym calu cynikiem, by 
tak manipulować państwem i jego obywatelami.

To boli. Nawet żarty którymi Internet przepełniony, robią kwaśno w ustach, 
bowiem paranoja przekroczyła już granice smaku. Władza udowadnia każdego 
nieomal dnia, że to nie koniec, że możliwa jest jeszcze większa trauma, jeszcze 
większy wstyd!

Może te 30 lat wolności było tylko prezentem Boga lub losu, wyjątkiem w naszej 
„bohaterskiej” historii, bowiem przeznaczeniem naszym ciągłe społeczne i histo-
rycznie dramatyczne turbulencje?

Nie nie! Już raz, historycznym czasem operując bardzo niedawno, niemożliwe 
stało się możliwe i przepędziliśmy sowietów. Dlatego dziś, mimo dopadającego 
mnie przygnębienia absolutnie wierzę, że obłęd w którym Polacy żyją, musi się 
skończyć. Ci straszni ludzie muszą przeminąć, panta rhei!

Przeraża brak wyobraźni, ale może to tylko tępota liderów? Podejrzewam i mam 
nadzieję, że słusznie, iż dominującymi emocjami tych ludzi jest dziś strach. Choć 
może oni wcale nie myślą o przyszłości? Przyglądając się temu co robią, nie wiem 
czy oni w ogóle myślą.

Podejrzewam, że wielu ludzi w Polsce zadaje sobie to pytanie: Dlaczego czło-
wiek, który decyduje w Polsce o wszystkim, postępuje tak jak postępuje? Nie ła-
two rozczytać drugiego człowieka, ale każdy z lepszym lub gorszym rezultatem 
próbuje rozszyfrowywać innych ludzi. Co kryje się za maską socjotechnicznych 
manipulacji tego człowieka? Nie muszę na całe szczęście stawiać żadnej hipotezy, 
ale dla mnie tam jest otchłań.

Leszek Kołakowski zapisał kiedyś mądre i godne zastanowienia słowa: Życie 
może być ciekawe, pod warunkiem że człowiek za wszelką cenę nie zechce być 
szczęśliwy. I na tym bym już skończył, gdybym sobie nie przypomniał słów jed-
nego z moich ulubionych Czechów, Bohumila Hrabala: Życie jest straszne, ale ja 
postanowiłem. że jest piękne.

Reasumpcja piękna

TADEUSZ NOWAKOWSKI

Szczęść boże. 
Będziesz wisiał!

Oto Polska. Dawno, dawno temu, gdy rodziła się Solidarność, mój kuzyn 
urodzony w Londynie, z amerykańskim obywatelstwem, na drzwiach swojego 
pokoju w monachijskim domu, zamienił tabliczkę ze swoimi imionami napi-
sanymi jako “Mark Rafael”, na “Marek Rafał”. Warto wtedy było być i czuć 
się Polakiem.

“Szczęść boże, będzie pan wisiał” – słowa, które poseł na Sejm w roku 2021, 
Grzegorz Braun, skierował do siedzącego na sali obrad ministra zdrowia Adama 
Niedzielskiego (dodajmy: nie z mojej bajki) to kwintesencja tego, co stało się z 
polską polityką, z polską mentalnością. I nie usprawiedliwia tego podejrzenie, że 
Braun nie jest całkiem zdrowy psychicznie. 

Tak jak Braun myśli spora część Polaków, w tym spora część Polaków na emi-
gracji w Szwecji. “Szczęść boże” i nienawiść idą w parze, niewiedza i groteskowy 
nacjonalizm udają patriotyzm. “Ja swoje wiem” i profesor Face Book mądrzejsi są 
od autorytetów, ba... od zdrowego rozsądku. Zatwardziali przeciwnicy szczepionek 
twierdzą, że nie dadzą się zaszczepić, bo może to im zmienić ich DNA... “To są ab-
surdy, o których normalny, wykształcony człowiek wie, że to są bzdury” – tak sko-
mentował teorie przeciwników szczepionek na COVID-19 prof. Krzysztof Simon, 
kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu, członek Rady Medycznej i dodał: “To bełkot intelektualny. Jeśli ktoś 
będzie jadł baraninę przez miesiąc, a tam jest mRNA w każdej porcji, to co? Czy po 
miesiącu jedzenia baraniny człowiek się przekształci w barana?” A swoją drogą... 
może niektórym zmiana DNA wyszłaby na korzyść...

Piotr Pietucha napisał niedawno: Porażająca najmocniej nie jest ta kurewska 
manipulacja, obleśna hipokryzja, infantylna retoryka, nachalna, wredna ściema, 
piramidalna groteskowość nie liczenia się z resztkami logiki, etyki czy zdrowego 
rozumu. Najbardziej przerażający jest fakt, że taka strategia działa. Jest to niekła-
many probierz świata w jakim żyjemy, dowód niezaprzeczalny poziomu naszych 
umysłów i sumień. Ujawnianej tak codziennie, rozpaczliwej prawdy naszego realu 
nie sposób zakłamać ani cierpliwie znosić. To jednak bardzo osłabia, odbiera cza-
sem nadzieję.

Nie wiem co dzisiaj by zrobił mój kuzyn, ale pewnie zastanowiłby się, czy warto 
zmieniać tabliczkę z imieniem na swoich drzwiach. Ja też zastanawiam się nad 
zmianami w moim życiu.



NGP 17/2021 (493)

www.immigrant.nu



NGP 17/2021 (493)



NGP 17/2021 (493)

©
 A

rc
hi

w
um

 N
G

P

Zygmunt Barczyk

ZYGMUNT BARCZYK

Duduś i jego 
drużyna
Wreszcie jest. Piotr zobaczył, że 
Paweł wysiada z taksówki, którą 
dojechał do przystanku, na którym 
zatrzymał się Silesia Party Tram. 
Muszą pogadać, zanim Paweł wej-
dzie na Salon Dudusia. Przywitali 
się oschle, przystanęli za kurtyną 
zmroku, niewidoczni dla biesiadni-
ków. Piotr nie krył irytacji.

Piotra przeraziło spojrzenie Pawła. Zimne, szklane 
oczy, patrzące wprost przed siebie. Pamięta ten wzrok. 
Z niczym dobrym mu się nie kojarzy: zwykle wtedy 
miewał odjazdy. Potknął się na stopniu przy wejściu 
do zalanego kolorowym światłem wnętrza tramwaju. 
Piotr zauważył, że jest nieźle wcięty. Przejął go jego 
chłód, ten spokój. Złowieszczy.

Ferajna siedząca przy stole z Dudusiem natych-
miast namierzyła przybysza. Zaklaskali, przywołali 
Pawła do stołu, usiedli ciaśniej, by zrobić miejsce. 
Piotra jakby nie zauważyli, więc przystanął  z boku.

Najbardziej wylewny by Kogutek:
– No i jak, Szwedziku, gdzie rogi Wikinga? – 

Spojrzał na Pawła z pewnym zażenowaniem, widząc 
go w wytartej dżinsowej bluzie i starych szortach, jak-
by wprost z wędkowania do salonu wstąpił.

– Witaj, Pawle – bardziej formalnie przywitał no-
wego gościa Gospodarz. Padły inne wesołe przywi-
talne zaczepki. Piotr wiedział, że Paweł był bardziej 
lubiany przez konfraternię. Kiedyś ich kompan spod 
celi powiedział Piotrowi: „Nie był taki paniczykowa-
ty, jak ty. Równy z niego gość”.  

Paweł oschle przywitał się z kompanią piwną i za-
stygł w pozie sfinksa. Zmieszało to trochę ferajnę. 
Podczas internowania byli niczym rodzina. Pełna 
sztama. W Nowej Polsce widywali się w miarę czę-
sto i zawsze były to spotkania od serca. Ogryzek, 
Kogutek, Dziwoki, Hulbój, Piguła, przyglądali się mu 
uważnie. 

Paweł przeniósł wzrok na Dudusia i odezwał się 
cicho:

– Widziałem cię niedawno w telewizorni. Sły-
szałem, że się szykujesz do parady.

– Parady? Co masz na myśli?
– Paradę wojskową. Powrót Śląska do Macierzy bę-

dziesz upamiętniał, nie? W asyście Wojska Polskiego, 
jak dziewięćdziesiąt lat temu wkraczającego do 
miasta. 

– Co ty, Pawle, tu jest fajerka urodzinowa, a ty cięż-
kie armaty wytaczasz…

– To ty je wytaczasz. Firmujesz swoim nazwiskiem 
„powrót”, a nie „przyłączenie”. 

– A tak, powrót. I to po zwycięskich powstaniach. 
A nie po „wojnie domowej”, jak chcą niektórzy.

– Powrót po siedmiu wiekach nieobecności? 
Niezłe. Z wojskiem będziesz wkraczał. Taka niby in-
stalacja, happening pieprzony. A przecież wiesz, że 
dla Ślązaków, jak wkracza wojsko, to zawsze oznacza 
porutę. To nie jest uroczystość, bratku. To jest granda. 
Jak wojsko wkracza, obojętnie jakie, to wiadomo, że 
Ślązacy znów będą mieli przechlapane.

– Na urodziny moje przychodzisz i od reprymendy 
zaczynasz? Nie od życzeń?

– Gratuluję. Piękna na pewno ta twoja impreza. I na-
leży ci się. Jesteś teraz szycha. Ważny funkcjonariusz.

– W górę serca, w górę kufle! Niech nam żyje nasz 
przewodniczący! Jego zdrowie! 

Kogutek, wyczuwając niezdrowe zagęszczenie 
aury, zdecydował się na zamaszysty toast i ryknął 
tak, by wszyscy słyszeli. Rozległ się gromki pomruk 
zadowolenia:

– Niech żyje! Na zdrowie! Na zdrowie!
Kogutek dał znak śpiewakowi; rozległy się  mocne 

riffy steel guitar. Duduś wstał, ukłonił się, podzięko-
wał. Siadł i spojrzał z wyrzutem na Pawła. Piotr czuł, 
że to nie koniec zamieszania. Paweł walił twardo:

– Kiedyś Niemcy wykluczali tych, co nie załapali 
się na ich Kulturkampf. Teraz wy to samo robicie w 
wersji Polackenkampf. Jak Ślązak nie jest Polakiem, 
to nie Ślązak. A tu zawsze żyli kreole. Co nie chciały 
się germanić. Ponoć staropolszczyznę pielęgnowali. 
Chwalicie ich za to. Choć ten ich opór jest przerekla-
mowany. Raptem ze stu słów używali. Starczyło im 
do wszystkiego, co musieli załatwić i niemieckiego 
za nic uczyć się nie chcieli. I taki to był ich ciąg do 
Polski. Nie mnie to oceniać ale wiem, że nie chcą się 

polszczyć na chama, a Wam to od razu źle pachnie. 
Kamuflażem niemieckim. Bzdura. Oni po prostu 
gorzko się Polską rozczarowali. A wam parady w 
głowie. 

Duduś przetarł czoło i kark chusteczką i porządnie 
zirytowany syknął: – Czego ty chcesz? Opętało cię? 
Państwo polskie jest kruche. Trzeba je scalać, a nie 
rozwalać. Trzeba je wzmacniać, nie osłabiać. Dopiero 
co lodowiec odszedł. A zresztą… – machnął ręką – 
daj mi spokój! Nie będę słuchał twojego pierdolenia. 
Znam te śpiewki na wylot. 

Wstał, gotowy do zmiany towarzystwa. 
– Tańczysz, jak ci zagrają! – odgryzł się Paweł.
Rozmowy nagle ustały, śpiewak grający ślonckiego 

bluesa zaczął song:
W Africe miyszko Bambo, Murzynek,
Blank czorny, mały lokaty synek.
Czorno mo matka, łojca czornego,
Ujka i ciotka, dziadka i... kożdego.
Mo piykno chałpa – by ją zbudować,
Trza mieć patyki, deski i trowa.
Bo przeca lepszyj chałpy nie trzeba,
Jak sie rok cały hyc leje z nieba.
Piotr czuł, że więcej piwa nie zmieści w żołądku. 

Chciał stąd wyjść, wyciągnąć Pawła, uciec z pokładu 
Wesołego Tramwaju. Podszedł do Pawła:

– We Gotta Get Out of This Place? 
– Podaj mi wreszcie czarę tego wybornego piwa.
Piotr przyniósł dwa pełne kufle. Paweł wypił  dusz-

kiem. – Przynieś coś na deser – rzucił, ujrzawszy wy-
schnięte dno szklanicy. 

Piotr przyniósł kolejny kufel i papierową tackę 
ze świeżo zgrillowanymi krupniokami. Znaleźli so-
bie miejsce na ławie, w pobliżu śpiewaka grającego 
ślonckiego bluesa. Ten założył na serdeczny palec 
metalową tulejkę. Rozległy się rzewne, ślizgające się 
po strunach frazy. 

My tu na Śląsku, czy tam daleko,
Za siódmom górą, za siódmom rzeką...
Mieszkają ludzie – kożdy w swym domu
I to niy wadzi przeca nikomu,
Że jedyn jy kołocz, a inny daktyle.
Porozmyślej o tym choćby przez chwilę!
Jeszcze dwa ostre riffy na zakończenie songu. 

Gromkie oklaski przetoczyły się przez wagon. Paweł 
nagle wstał, podszedł do stołu, przy którym siedzieli 
Duduś, Hulbój, Kogutek, Ogryzek i Czekała. Wyjął 
pisaka, chwycił serwetkę. Bez pardonu, nie zważając 
na rozmowy biesiadników, huknął:

– Spójrzcie na to, może wreszcie coś pojmiecie. Oto 
biała kartka papieru. Narysuję teraz wielki kwadrat. 
Niech symbolizuje całość dostępnego nam pojmowa-
nia świata. W tym kwadracie maluję niewielki kwa-
drat. W pewnej odległości od niego kolejny. Mogę 
narysować następne, wszystkie niewielkie. Niech 
będzie pięć kwadratów, tak jak was tu jest pięciu. 
Widać? Pięć małych kwadratów w jednym dużym.  
Każdy mały kwadrat to poglądy na wszystko jednego 
z was. Nawet więcej. To jest całe wasze rozumienie 
świata i życia. Czy coś nie tak? Swój kwadrat mógł-
bym narysować obok. Piotra też. Nie są większe niż 
wasze. Każdy z nas bowiem pojmuje niewiele z tego, 
co warto pojąć. I z tym trzeba żyć. Ale nie w tym jest 
sęk. Sęk w tym, że wam się wydaje, że te wasze zafaj-
dane kwadraciki są wielkości tego dużego, który na-
rysowałem na początku. Publiczni liderzy. Oglądam 
was czasem w telewizorze, słucham tego, co gadacie, 
i niedobrze się robi. Zdaje się wam, żeście rozumy 
zjedli i na wszystko macie patent. A ja wam rysuję, 
żeście zwyczajne tłuki! 

Duduś i Kogutek zerwali się z ławy, jakby na ko-
mendę. Jeden chwycił Pawła pod ramię, drugi za koł-
nierz bluzy. Szarpnęli nim, pochwycili mocno i zaczę-
li ciągnąć go ku drzwiom.

– Wypierd***j! Nie chcę cię tu widzieć. 
Wypierd***j! – ryknął Duduś. 

– Won, posrany emigrancie od siedmiu boleści! – 
dorzucił Kogutek.

Puścił na chwilę Pawła, pobiegł do motorniczego, 
ten zatrzymał tramwaj. Drzwi się otworzyły. Paweł, 
nie czekając aż zostanie wypchnięty, czmychnął. 
Wszystko trwało tak krótko, że Piotr nie potrafił w 
żaden sposób zareagować. Zdołał jednak wymknąć 
się śladami kompana. Usłyszał metaliczny dźwięk za-
mykanych drzwi. Stalowy gad sapnął na odczepnego i 
ruszył, by szybko zniknąć w gęstwinie mroku.

Fragment powieści „Stworzeni dla losów szczęśliwych”, która ukaże się niedługo.

Tegoroczną nagrodę Szwedzkiego 
Królewskiego Automobilklubu za pracę 
jako dziennikarz motoryzacyjny 
otrzymała Julia Brzezińska, 
dziennikarka agencji TT Nyhetsbyrån.

Polka z nagrodą 
Kungliga 
Automobilklubben

Tak brzmiała motywacja nagrody: „Julia Brzezińska jest bardzo produktywną dziennikarką 
motoryzacyjną. Jej raporty i testy samochodów charakteryzują się entuzjazmem i ciekawością dla 
nowych technologii. Barwnym językiem ilustruje złożone innowacje w branży motoryzacyjnej i czyni je 
zrozumiałymi dla czytelnika, przyczyniając się tym samym do zwiększenia zainteresowania rozwojem 
motoryzacji.” Julia Brzezińska urodzona w 1985 roku mieszka w Sztokholmie. Pracowała m.in. jako 
reporter w Auto Motor&Sport Sverige, w Svenska Dagbladet, a obecnie w TT Nyhetsbyrån. 
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Pachocki dokonał benedyktyńskiej pracy wyboru 
fragmentów tekstów Tyrmanda, kwalifikujących się 
do umieszczenia w tomie o charakterze słownika en-
cyklopedycznego. Na ogół fragmentów dość krótkich, 
niekiedy nieco dłuższych. Korzystał z rozmaitych 
źródeł: książek Tyrmanda i wywiadów z nim opubli-
kowanych w kraju i zagranica oraz – nawet chętniej – 
z zachowanych w archiwach  (Instytutu Literackiego, 
IPN-u, Instytutu Hoovera) brulionów później wyda-
nych książek, różniących się niekiedy w dużym stop-
niu od wersji drukowanej. W głównej mierze mogło 

to dotyczyć “Dziennika 1954”, o którym krążyły róż-
ne legendy i opinie, co do stopnia zmian i uzupełnień 
na drodze do końcowego rezultatu.

Okazuje się jednak, że cytaty z rękopisu Dziennika 
często odpowiadają niemal w pełni wersji drukowanej 
(Wydawnictwo Puls, Londyn 1993). 

Dziwi natomiast, że np. tekstów wziętych z maszy-
nopisu “Z notatnika dyletanta” nie sposób odnaleźć 
w drukowanym wydaniu z roku 1991 (“Zapiski dyle-
tanta”, polski  – powtórny? w inną stronę – przekład 
z angielskiej edycji sprzed ponad 20 lat). Przekład ten 
za sprawą tłumaczki Małgorzaty Wolanin imponuje 
pięknym językiem. Te teksty sprawiają wrażenie, że 
Tyrmand, mający opinię libertyna, pod 50-kę stał się 
nagle moralistą. Ale to chyba złudzenie. Pozostaje py-
tanie, czy taki był oryginał, czy też uległ on podwój-
nemu przepoczwarzeniu: na korzyść? na niekorzyść? 
W każdym razie stanowi on nie wykorzystaną kopal-
nię tekstów nadających się do użycia w encyklope-
dycznym alfabecie tu omawianym.

Ale ta antologia tekstów autora “Złego”, nie jest 
też pozbawiona rażących błędów czy braków meryto-
rycznych. Oto kilka przykładów:

s. 282: Jan Szczepański to nie partyjny socjolog ani 
równie partyjny alpinista i krytyk teatralny Jan Alfred 
S., lecz opozycyjny pisarz i krytyk (także filmowy) 
Jan Józef S.

s. 60: “Carmen” Christian-Jaque’a jest filmem 10- 
letniej dawności, który Tyrmand uważa za nowy. Ten 
błąd domaga się prostującego przypisu. Ale przypis 
przypisowi nierówny. 

Gdy na stronie 44 Tyrmand opowiada, że amba-
sador USA, James Beam, w latach 1960. “wydał 
cocktail na cześć Podkowińskiego, utuczonego na 

zachodnim chlebie kombinatora 
w służbie KC”, redaktor tomu w 
przypisie identyfikuje tegoż ja-
ko malarza Władysława P. (au-
tora głośnego “Szału”), nie ży-
jącego już od r. 1895. Chodzi tu 
natomiast o głośnego zagranicz-
nego korespondenta reżimowej 
prasy Mariana Podkowińskiego 
(1909-2006).

Na wielu stronach Tyrmand 
wymienia filmy (także te, do 

których pisał scenariusze), nie podając ich tytułów 
(np. “Trzy starty”). To też wymaga przypisu. 

W powyższej trawestacji tytułu homerowskiej 
“ILiady” (choć może dla powikłanych losów pisarza 
bardziej odpowiednia byłaby “Odyseja”) są też ślady 
skrótu nazwy Instytutu Literackiego, publikujące-
go niektóre książki Tyrmanda, a także miesięcznik 
“Kultura”, gdzie również znaleźć można jego teksty.                                                                                        
Postać pisarza jest zresztą nadal przywoływana, w no-
wych biografiach, a czasem w filmach. 

Np. “Pan T.” reż. Marcina Krzyształowicza to 
przejrzysta aluzja do losów Tyrmanda AD 1953. Nie 
mieszka w YMCA, lecz w jakimś domu literatów, 
spotyka autentyczne postacie wymienione z imienia 
i nazwiska w całości (Stefan Kisielewski) lub czę-
ści (Kazio Koźniewski). W Czytelniku panie: Irena 
Szymańska i jakaś młodsza. Z nią właśnie podpisuje 
Tyrmand umowę na powieść pt. “Dobry”. Ma to na-
strój, ale... dla młodej ‘Bogny’, której m.in. udziela 
korepetycji jest o wiele starszy, niż 35-letni wów-
czas pisarz. Pomysł wysadzenia w powietrze PKiN-u 
wzięto częściowo z Konwickiego, a tekst o diable w 
Warszawie z Bułhakowa. Symbol goni za symbolem 
(Mandżuria) a T. sika na nogawkę Bolesława Bieruta 
w eleganckim pisuarze. Ani słowa o śmierci Stalina.                   

Wielu celebrytów dorabiało się przed 
Tyrmandem własnych Abecadeł i Alfa-
betów. Poczynając od Kisiela, poprzez 
Miłosza, Słonimskiego, po Urbana; 
kolejność alfabetyczna, ale też w pew-
nym stopniu gradacja. Większość z 
nich miała możliwość samodzielnego 
opracowania, a także wyboru osób 
(fizycznych lub prawnych). Inaczej ma 
się rzecz z Tyrmandem. Jego Alfabet 
ukazuje się w 35 lat po śmierci pisarza 
w opracowaniu Dariusza Pachockiego. 
Opracowanie to staranne, choć trudno 
nazwać je krytycznym, w edytorskim 
sensie tego słowa.

Tyrmandiada

Alfabet Tyrmanda. Opr. Dariusz Pachocki, Kraków 
2020 Wyd. MG

Aleksander Kwiatkowski
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Nawet po zaszczepieniu musisz nadal stosować się do zaleceń władz.

Razem ku lepszemu

Zaszczep się przeciw COVID-19, żeby 
zmniejszyć szerzenie się zakażeń

6. Każdy, kto ma 16 lub  
więcej lat, może zaszczepić 
się przeciw COVID-19.  
Szczepienia są darmowe.

7. Również osoby występujące 
o azyl lub przebywające  
w Szwecji bez zezwolenia  
mogą otrzymać szczepionkę. 

1. Szczepienie chroni przed 
ciężkim przebiegiem choroby 
lub śmiercią na COVID-19.

2. Wszystkie szczepionki 
przeciw COVID-19 są dokładnie 
testowane dla bezpiecznego 
użytku.

4. Ryzyko zarażenia innych 
maleje po zaszczepieniu.

5. Miliony ludzi na całym 
świecie zaszczepiły się 
przeciw COVID-19.

8. Możesz się zaszczepić 
nawet, jeżeli nie masz dowodu 
tożsamości, numeru ewidency-
jnego ani koordynacyjnego.

3. Po szczepieniu organizm 
wytwarza ochronę przeciwko 
chorobie COVID-19.

Czytaj więcej na folkhalsomyndigheten.se Dla informacji o tym,  
kiedy możesz się zaszczepić, wejdź na www.1177.se.


