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Tomik wierszy Kolory wspomnień 
to subtelna liryka opisowa. 

Kolory życia i świata 
w wierszach Elżbiety 
Ścibor-AchenbachLos Polaków żydowskiego pochodzenia, 

ukrywających się w Polsce pod zmienio-
nymi, polskimi nazwiskami, to nie tylko 
możliwość przeżycia. To także późniejsza, 
niekiedy dożywotna trauma. 

Nieoczywista 
tożsamość
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Magdalena Raszewska: Ryszarda Hanin. Historia nieoczywista, 
Warszawa 2016
Tadeusz Szczepański (opr.): Sejsmograf duszy. Kino według Marii 
Kornatowskiej, Łódź 2016

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Czy istnieje coś takiego jak dusza? Czy na przykład  kraj i jego na-
ród mają  duszę? Absolutnie! Dusza istnieje i kraj oraz naród ją mają! 
Dusza narodu i kraju mieszka w rzekach, wirach i gliniankach, porannych 
mgłach i pszczelich ulach, krętych polnych drogach i kopalniach, w do-
mach, piosenkach, tańcach, fabrykach, potokach i nocnych wędrówkach, 
jest w umysłach i domach obywateli.

Każdy dom ma duszę. Dom przesycony jest miarą duchowości czło-
wieka, który go stworzył. Widziałem różne domy, jedne były tylko adre-
sem, inne gadały i tańczyły, promieniowały ludzką życzliwością i zanosiły 
śmiechem. Dom to delikatna rzecz, trzeba o niego zabiegać i troszczyć się 
jak o drugiego człowieka, jak o majątek, jak o sławę.

Domy myślą i przedmioty je zamieszkujące myślą także. Szafy, miejsca 
odpoczynku, kuchnie i piece, w nich się nie tylko mieszka, z nimi się żyje, 
weseli, cierpi. To powinno uzmysławiać, że należy się o dom troszczyć, 
starać i nim opiekować. To kruche i delikatne rzeczy, Twój dom, Twój 
kraj, Twoja dusza.

Czy istnieją zadania, które wyznaczają nasze życie? Myślę, że tak, że 
postawiono przed nami zadania. Zobowiązania położone na różnych wy-
sokościach, a polegające na wznoszeniu się ku światłu. A zatem ku sze-
regowi rzeczywistości, które nie stanowią przeszkód a są tylko punktami 
oparcia, służącymi do wznoszenia się coraz wyżej i wyżej. Które są jed-
nocześnie sokami żywotnymi i dlatego należy je oczyszczać, przygarniać, 
pociągać za sobą. To nie moje słowa, tak pisał Pierre Teilhard de Chardin, 
żyjący na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku francuski teo-
log, antropolog, jezuita.

Z wiekiem przychodzi to, czego nie mamy w młodości, cierpliwość i 
zakorzenienie. Nie targają już nami skrajne, prowadzące nierzadko ku 
bramom piekieł emocje. Zaczynamy zabiegać i martwić się o nasze dzie-
ci, trochę później o dzieci i ich rodziny. Martwimy się też o świat, bo 
oglądając go dojrzałymi oczami trudno nie zauważyć, że wciąż nie potrafi 
pokonać swoich demonów. Zbyt często zapominamy, że to my, my sami 
jesteśmy odpowiedzialni za to, jaki jest świat, tylko... Tylko niestety nie 
potrafimy wykrzesać z siebie wystarczających sił, potrzebnych do walki o 
miejsca, które powinny być nasze a są zajęte.

świat niesamowicie przyspieszył między innymi biorą się nasze kło-
poty. Tempo przemian wymknęło się porównywalności, z przyrodzoną 
człowiekowi powolną wymianą pokoleń, co spowodowało zderzenie dia-
metralnie różnych światów w czasie jednego pokolenia. Zygmunt Bauman 
pisał: Tam gdzie mnóstwo autorytetów, nie ma żadnego autorytetu. A za-
tem per analogiam - Tam gdzie mnóstwo prawd, nie ma żadnej prawdy?

W Internecie można powiedzieć wszystko. To powoduje, że ilość infor-
macji żadnych, przytłacza informacje wartościowe, zaś prawda a zwłasz-
cza jej dociekanie, już nikogo nie obchodzi. Ty masz swoje fakty, ja mam 
swoje fakty, a oni mają swoje fakty. Punkt! Przestała istnieć jedna rze-
czywistość i jej prawdy, a co tym bardziej smutne i niepokojące, już nie 
potrzeba ciemności, żeby pokonać prawdę, zabijana jest w świetle reflek-
torów! Dziś już nikt nawet nie udaje, że wie, iż istnieje jakaś „obiektywna” 
prawda.

W dzisiejszych czasach kłamstwo ma się tak dobrze, jak nigdy dotąd. 
Nawet w komuniźmie, epoce wielkiej i zakłamanej ideologii, kłamstwo 
trzymało – jeśli można tak powiedzieć  - samo siebie w ryzach. Dziś nie, 
dziś ma zakres i siłę totalną. Mało tego, na kłamstwach zostały wybudowa-
ne alternatywne rzeczywistość, gdzie wszystko się zgadza i jest logiczne.

Nie koniec na tym. Zostało zauważone, że jedna wspaniała i obowią-
zująca wszystkich rzeczywistość, na dłuższym dystansie przegrywa. To 
spowodowało narodziny nowej, sprytnej, bardzo sprawczej i funkcjonal-
nej techniki. Otóż pojawiły się tysiące rozmaitych rzeczywistości, których 
celem nie jest nawet ukrywanie prawdy, a to oznacza, że osiągnięto naj-
wyższy stopień politycznej wirtuozerii. Staraniem władz i jej aparatu pro-
pagandy jest dziś wymazywanie, aby nikt nie pamiętał, że istniała jakaś 
prawda.

Przypomina się teoria o „końcu historii” Japończyka Fukuyamy. Ten 
socjolog i futurysta twierdził, że „liberalna demokracja” jest nieuchron-
nym końcem historii, ponieważ ludzkość nic lepszego wymyśleć już nie 
zdoła. Z tym, że historia jest nieuchronna, nie ma potrzeby polemizować, 
ale że nadszedł jej kres już tak. Historia jest nieskończona, nie ma jak 
„linia prosta” ani początku ani końca. Historia toczy się i toczy, tworzy 
ciągle na nowo i tak daje nam kolejne szanse.

Zamknąłem oczy, zatrzymał się czas i Ziemia, a mnie ogarnęło gorące 
uczucie wdzięczności. Za wszystko, za całe dotychczasowe życie, za to, 
że toczyło się mimo wszystko i na moje szczęście, według własnych norm 
i miar.

Tam gdzie mnóstwo 
prawd
Zamęt i chaos w polskich głowach spowodowany: 
120 latami Zaborów, 20 latami państwa budują-
cego zręby demokracji, 50 latami komunizmu i 
ostatnimi latami osobliwego pojmowania demo-
kracji, dotarł do punktu krytycznego, co oznacza, 
że najwyższy czas na cud. Cud przemiany.

Nieoczywista 
tożsamość
Nigdy nie przypuszczałem, 
że Ryszarda Hanin miała 
żydowskie korzenie. Aktorka, 
znana z licznych kreacji, czę-
ściej drugoplanowych i epi-
zodycznych niż głównych ról 
w filmach, także ceniona w 
teatrze, na ogół grała proste 
kobiety, ze sfer wiejskich i ro-
botniczych. Słowiańska uroda 
blond, proste interpretacje 
nieskomplikowanych postaci.

Aktorka, która wojnę spędziła w ZSRS 
debiutowała we Lwowie, później grała w 
teatrze organizowanym przy polskiej ar-
mii. Po wojnie występowała w Łodzi i w 
Warszawie. Dopiero pod koniec kariery 
zagrała dwie duże role, jakby zwracające 
uwagę na nie wszystkim znane pochodze-
nie, nawiązujące do różnie potraktowanej 
tematyki żydowskiej, czy może stosun-
ków polsko -żydowskich w czasie okupa-
cji. Pierwsza to Lija Gair w monodramie 
Anny Strońskiej “Przyjechała Żydówka” 
(teatr Stara Prochownia, 1990, zarejestro-
wany też i pokazany w TV),druga, rola pol-
skiej chłopki Kulgawcowej w filmie Jana 
Łomnickiego “Jeszcze tylko ten las” (wg 
scenariusza Strońskiej,1991).

Ta kreacja ujawnia niejednoznaczne ce-
chy osoby prostej, podejmującej się pomo-
cy czy ratowania żydowskiej dziewczynki 
zrazu niechętnie, później może głównie z 
uwagi na związany z tym zarobek, jeszcze 
później z rosnącym zrozumieniem sytuacji 
prześladowanego dziecka i z bezinteresow-
nym poświęceniem w atmosferze niechęci, 
nagonki i zagrożenia ze strony otoczenia.

W monodramie Strońskiej Hanin stwo-
rzyła postać tragiczną, powracającą do 
swego dawnego kraju, by zmierzyć się z 
przeszłością.

Ale zaledwie kilka miesięcy wcześniej 
wprowadzono ekrany kin (po 22 latach!) 
- słynnego “półkownika” - “Długą noc” 
Janusza Nasfetera. Hanin zagrała tu rolę 
Piekarczykowej, zajadłej i pazernej anty-
semitki. To dowodzi nie tylko skali talentu 
aktorki, także ukazuje metamorfozę w wy-
borze postaci i tematów.

Nieznane szerzej fakty dotyczące po-
chodzenia Hanin ujawnia, pewnie nie po 
raz pierwszy, ale najdokładniej, autorka 
monografii aktorki Magdalena Raszewska. 
Odszukała niejednoznaczne dane z przed-
wojennego życiorysu aktorki.

Urodzona w żydowskiej, lwowskiej 
rodzinie Hahn, uczęszczająca do pol-
skiej szkoły, w pierwszych dniach powo-
jennych zgubiła “h” zastąpione literami 
“ni”. Byłoby przesadą doszukiwać się w 
tym “nie”, jak z tytułu późniejszej gazety 
Jerzego Urbana, renegata z żydowskości, 
renegata z demokracji, renegata z ludzkich 
uczuć. W rzeczywistości nie wykluczającej 
bliskiej okupacji niemieckiej żaden środek 
ostrożności nie był zbędny. Na szczęście 
udało się Hanin ewakuować na wschód. 
Powróciła z Teatrem Żołnierza 1-go kor-
pusu, sformowanego (zrazu jako I dywi-
zja im. Tadeusza Kościuszki) w Sielcach 
n/Oką. Teatrem prowadzonym przez płk. 
Władysława Krasnowieckiego,. później 
zwanym Teatrem Wojska Polskiego, jesz-
cze później (już bez Hanin) Teatrem im. 
Stefana Jaracza w Łodzi. Tu mogłem ją wi-
dzieć w jakiejś małej roli ale ani dostrzec, 
ani zapamiętać. Później w licznych epizo-
dycznych rolach w filmach, gdzie ukształ-
towało się emploi: prostej kobiety, często 
wieśniaczki, w typie słowiańskim. Dopiero 
zdjęcie na okładce książki Raszewskiej 
ujawnia rysy semickie, smutek w oczach.

Ryszarda Hanin nigdy nie ukrywała 
swego pochodzenia. Ale też nigdy się nim 
nie afiszowała. Bo też rzadko ktoś o to py-
tał. Pytania tego typu były w powojennej 
Polsce może nie tyle nietaktem ile prowo-
kacją. Były niepopularne, bo antysemityzm 
był oficjalnie zabroniony i nie uprawiany 
przed rokiem 1967.

Bezwyznaniowość była też autentycz-
nym puklerzem dla osób wyznających prze-
konania komunistyczne. Ateista nie musiał 
być Żydem ukrywającym swe pochodzenie. 
Ale mógł nim być, szczególnie w perspek-
tywie dociekliwego antysemity, bo antyse-
mityzm w Polsce po Auschwitz nadal miał 
się dobrze i tak jest do dziś, w Polsce bez 
Żydów. Dlatego nawet postawa Żydów 
ukrywających swe pochodzenie może być 
dziś zrozumiała, nie tylko w Polsce, także 
w wielu innych krajach na całym świecie. 
Dziś uprawiają go semici przeciw innym se-
mitom. Zatem słuszniejszy byłby powrót do 
wcześniejszego określenia - antyjudaizm.

Ryszarda Hanin nie była jedyną postacią 
o nieoczywistej tożsamości. Znam innych, 
we własnej rodzinie, wśród znajomych, na-
wet - do pewnego stopnia - w sobie samym.

Raszewska daje przykład małżeństwa 
Stefanii Grodzieńskiej i Jerzego Jurandota, 
pary klasyków polskiego kabaretu, satyry. 
Opuścili warszawskie getto przed wybu-
chem tam powstania 1943 (nie oni jedni!) i 
odtąd byli już tylko Polakami, pozostali na 
zawsze “po stronie aryjskiej”.

Nic dziwnego. Los Polaków żydowskie-
go pochodzenia, ukrywających się w Polsce 
pod zmienionymi, polskimi nazwiskami, to 
nie tylko możliwość przeżycia. To także 
późniejsza, niekiedy dożywotna trauma. A 
jeśli to się powtórzy? Należy unikać antyse-
mitów (są w wielu krajach) i nie zwracać na 
siebie uwagi. Żyd w diasporze nadal różni 
się od Żyda w Izraelu, mieszkającego we 
własnym państwie. Nie jest wojownikiem, 
chce przeżyć.

Inny przykład to Maria Kornatowska, 
krytyk filmowy, zasłużony pedagog w 
łódzkiej szkole filmowej. Prawie nikt nie 
wiedział o jej pochodzeniu, które ujawnia-
ła niechętnie. Okres spędzony w kryjówce 
warszawskiego Zoo i inne przeżycia pozo-
stawiły trwałe ślady. Twórcy filmowi, któ-
rzy ją znali i cenili, nie odebrali krytycznie 
jej braku szczerości, nawet wobec Żydów, 
emigrantów pomarcowych. Miała prawo do 
dyskrecji.

Aleksander Kwiatkowski
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Ewa Teodorowicz Hellman

Elżbieta Ścibor-Achenbach, sztok-
holmska poetka i malarka, wydała 
ostatnio nowy tomik wierszy Kolory 
wspomnień (2021). W Polsce uka-
zało się wcześniej kilka zbiorków 
jej utworów poetyckich: Nić życia 
(1997), Ścieżki życia (1998), Wir 
życia (1999), Tak jak wiatr (2001), 
Lutnia zdarzeń (2001), Strumień 
zdarzeń (2001, 2014).

Kolory życia i świata w wierszach 
Elżbiety Ścibor-Achenbach

Jej wiersze opublikowano w antologiach polskiej 
poezji e-/i- /migracyjnej w Szwecji i w USA, kilkana-
ście jej utworów przetłumaczono na język szwedzki 
i do paru wierszy skomponowano muzykę. Elżbieta 
Ścibor-Achenbach jest też autorką dwóch książek dla 
dzieci pisanych prozą: Bajki i gawędy różne (1993) 
oraz Leśne opowieści i inne opowiadania (2016). Na 
wieczorach literackich w Sztokholmie poetka wielo-
krotnie prezentowała swoje wiersze oraz malowane 
przez siebie obrazy, których motywem przewodnim 
są kwiaty: zawilce, fiołki, kaczeńce, słoneczniki... 
Przez wiele lat była też członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich w Szwecji.

W swoich wierszach Elżbieta Ścibor-Achenbach 
mówi o zachowanych w pamięci chwilach własne-
go życia, pisze o tym, co dzieje się przed jej oczami, 
ale też przywołuje często wspomnienia z przeszłości. 
Teraźniejszość przeplata się w tej twórczości z mi-
gawkami z lat dziewczęcych i młodzieńczych, a tre-
ścią tekstów poetyckich są drobne wydarzenia dnia 
codziennego: odpoczynek nad jeziorem, spotkanie w 
kawiarence, spacer w parku, wędrówka po lesie itp. 
Szczególnie bliskie sercu poetki jest jej miasto rodzin-
ne, wpisane zawsze w miłe i ciepłe wspomnienia:

 
Sandomierz
Kawiarenka „Alicja”
Kawa i pyszny sernik
na zimno
Kawa w filiżance białej
przegląda się
w tafli słonecznej
Przed oczami
róże w wieńcu
koją oczy
Kryształki na parapecie mienią się 
gamą
                błękitu i różu

We wcześniejszych swoich utworach lirycznych 
poetka zwykle wyrażała tęsknotę za ojczyzną, za ro-
dziną i ukochanym miastem Sandomierzem, za pol-
ską kulturą i typowo polskim pejzażem wraz z jego 
nieodzownymi atrybutami: pochylone wierzby nad 
wodą, kwietne obrzeża dróg, bociany na łąkach, ka-
pliczki przy drodze, odgłosy dzwonów kościelnych, 
kitnące ogródki przy domach... Natomiast w wier-
szach z tomiku Kolory wspomnień pojawia się znacz-
nie silniej i częściej niż dawniej motyw Szwecji, 
zwłaszcza poetyckie opisy miasta Sztokholmu wraz z 
jego okolicą i niezwykłą wręcz przyrodą.

Zaduma   
Przysiadłam na ławce
pod baldachimem sosen.
obok drzewa osiki 
śpiewają listowiem
klony wyrosłe na grobach wikingów
malują zielenią 
  – pejzaż
  głazy kamienne
  porosłe mchem
  z epoki brązu
   milczą.
 
W swojej liryce Elżbieta Ścibor-Achenbach przyj-

muje często postać obserwatora, sama też mówi w 
wierszach: patrzę, widzę, spoglądam... i w ten sposób 
definiuje wybraną przez siebie metodę twórczą, jaka 
przypomina stwierdzenie Adama Mickiewicza „widzę 
i opisuję”. Jej poetycki opis Starówki Sztokholomu 
sprawia wrażenie, jakby był obrazem namalowanym 
przez artystę malarza.

Sztokholm
Kamieniczki Starego Miasta
w Sztokholmie
przystrojone koronkową szatą
ciepłe jasne kolory
ceglane biegną w wąskich uliczkach
w różnych kierunkach.
Dusze dawnych mieszkańców
spacerują nocami.
Grupy turystów powoli krążą
spoglądając na autentyczność
fasad.
(...)
 Utkane małe galerie,
 sklepiki, pachnące wafle belgijskie
 ze znakomitymi lodami.
Góruje Pałac Królewski
Akademia Nauk
Życie tętni.

W zbiorku Kolory wspomnień poetka chętnie ope-
ruje światłocieniem, stosuje bogatą kolorystykę, 
wykorzystuje archetypiczne znaczenia nazw barw i 
łączy je z treścią i nastrojowością wierszy. Od czasu 
do czasu pobrzmiewają również w tej poezji odgłosy 
śpiewu i muzyki. Tomik zawiera sporo utworów po-
święconych przyrodzie, zwłaszcza jesieni, mieniącej 
się raz złotem, brązem i czerwienią, innym zaś razem 
różnymi odcieniami szarości.

Zmierzch w Szwecji
Jasność nieba przysiądzie
i zamaluje popielą koloryt
nieba na horyzoncie
W różu i szarości w dali
wierzchołki drzew
majestatycznie stają
w rozpostartej sylwetce
przeróżnego formatu (...).
 
W twórczości Elżbiety Ścibor-Achenbach poja-

wiały się zawsze motywy religijne, i tak jest również 
w przypadku tomiku Kolory wspomnień. W wier-
szach inwokacyjnych i modlitewnych poetka wyraża 
uwielbienie Boga, mówi o całkowitym zawierzeniu 
mu siebie samej oraz swojego biegu życia, które 
nieustannie zmierza do końca ziemskiej egzysten-
cji – ku biologicznej śmierci, ale też ku mistycznej 
nieskończoności... 

Powrót
Dni i noce
uciekają wartkim
strumieniem egzystencji.
Bóg przekłada kartki
zdążające do nieskończoności
i ponownego zwrotu do wartości.

Tomik wierszy Kolory wspomnień to subtelna liry-
ka opisowa. Wyraża w niej autorka afirmację istnienia 
i kontempluje właśnie przeżywaną chwilę. Jest to tak-
że w znacznej mierze poezja przyrody, a opisy natu-
ry – kwiatów, drzew, jezior, lasów, zmieniających się 
pór roku, skał pokrytych mchem – skłaniają poetkę 
do zadumy i zachwytu nad światem. O niezwykłym 
wręcz podziwie dla piękna Ziemi mówiła Ścibor-
Achenbach już wcześniej, kiedy w jednym ze swoich 
wierszy pisała: 

***
Czy widzisz piękno
Które cię otacza
W trawach i kwiatach
Drzewach i szybujących ptakach,
W szumie listowia
I w błękicie nieba.
  
Poezja Elżbiety Ścibor-Achenbach to liryka bardzo 

osobista, subtelna, kobieca, pełna wrażeń z zachowa-
nych w pamięci wspomnień odległych i bliskich, to 
wiersze bogate w różne barwy życia i różne kolory 
otaczającego poetkę świata.

Elżbieta Ścibor-Achenbach, Kolory spomnień, 
Sandomierz 2021: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.

Elżbieta Ścibor-Achenbach. Foto: Archiwum NGP
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Co Ci zrobił PiS?

Pytanie – jak w tytule – zadała mi 
bratanica, kiedy w Święta, w gronie 
rodzinnym, narzekałem, że rządy 
tej partii spowodowały niewyobra-
żalne i być może nieodwracalne w 
skutkach szkody dla Polski. Szczerze 
mówiąc jej pytanie zatkało mnie.

Myślałem, że wszyscy już widzą, dokąd tratwa 
Kaczyńskiego, Dudy i Rydzyka zmierza, i wiedzą, że 
katastrofa za rogiem (tylko jej rozmiary są trudne do 
ogarnięcia nim do niej nie dojdzie). Jej pytanie sygna-
lizowało, że młode pokolenie Polaków nie zdaje so-
bie chyba sprawy ze skali dewastacji kraju i zagrożeń 
międzynarodowych, jakie rządy PiS-u ściągnęły na 
nasz kraj? Ale czy tylko to pokolenie, przeleciało mi 
przez głowę, gdy rzuciłem okiem na ostatnią ankietę 
poparcia dla rządzących? Czy oni wszyscy jeszcze nie 
rozumieją, że hasło ich ulubieńców: „Polska w ruinie” 
– nigdy nie było tak aktualne? 

Starałem się zatem wytłumaczyć bratanicy, że u 
podstaw mej gorzkiej oceny wygłoszonej w gronie 
rodzinnym, nie chodziło bynajmniej tylko o to, że 
rządy zjednoczonej czarno-czerwonej formacji 
zrujnowały moje marzenia o Polsce otwartej, no-
woczesnej, wielojęzycznej, tolerancyjnej, rozwija-
jącej się zgodnie z najlepszymi trendami epoki; o 
Polsce, której społeczeństwo porzuci traumy post-
komunistyczne i wygrzebie się ze średniowiecznego 
zaścianka; o Polsce jako państwie starającym się 
pogłębiać i wzmacniać a nie osłabiać demokrację; 
o narodzie leczącym a nie jątrzącym rany Europy 
Środkowo-Wschodniej i kontynentu; o państwie 
starającym się naprawiać niedoskonałości a nie 
generować problemy i sypać piach w tryby Unii 
Europejskiej. Ktoś kiedyś powiedział, że: „marzenia 
jak ptaki szybują po niebie… jak nie pada! Jak pa-
da – nie szybują…”. Wraz z PiS-em moje niebo stało 
się czarne i jakaś mazista ciecz leje się z niego jak z 
cebra.

Żeby wszystko było jasne. Doceniam, że rządy PiS-
u wniosły potrzebne zmiany i nie jest tutaj istotne czy 
było to przekupstwo wyborcze czy nie. Ważne, że w 
przestrzeni publicznej pojawiała się kwestia kosztów 
społecznych transformacji i ich rekompensaty. Było 
to zresztą główną przyczyną, dla której partia ta wy-
grała wybory. W koniecznej po upadku komunizmu, 
brutalnej stymulacji wolnego rynku, dzięki której 
Polska szybko wyszła gospodarczo i instytucjonalnie 
na czoło peletonu krajów byłego Bloku Wschodniego, 
zapomniano, że to już nie wiek XIX-ty i że era dzi-
kiego kapitalizmu to przeszłość. Liberalni teoretycy 
i praktycy władzy za późno przypomnieli sobie (jeśli 
wierzyć ich deklaracjom post factum) o wspólnym 
dobrze rozumianym szerzej niż interesy rzutkich 
egoistycznych jednostek. Przykładem losy PGR-ów 
oraz ludzi zatrudnianych na umowach śmieciowych 
czy innych zaniedbanych sektorów (służba zdrowia, 
szkolnictwo, transport publiczny), sfer, które z daleka 
omijali szukający maksymalnego zysku przedsiębior-
cy. Niestety, troska o tych, którzy nie założyli prywat-
nych firm lub którym się to nie powiodło i wylądowali 
na śmieciówkach, to jedyne, co mogę PiS-owi zali-
czyć na korzyść. 

Reszta to syf, kiła i mogiła – jak mawiali moi 
szkolni koledzy stając wobec sytuacji beznadziejnej. 
A sytuacja jest naprawdę poważna. Tak poważna, 
że nie wiadomo od czego zacząć. Od praworząd-
ności? Może od polityki zagranicznej? A może od 
agonii mediów publicznych? A co z bezczelnym 
krętactwem rządzących (wniesionym przez elity PiS-
owskie także do parlamentu europejskiego)? Jeśli 
wyobrazimy sobie Unię Europejską jako kamienicę 
zamieszkiwaną przez różne rodziny-nacje, to Polska 
za czasów PiS-u stała się w tej kamienicy sąsiadem 

zdecydowanie nieprzyjemnym i wysoce podejrza-
nym. Nieobliczalnym awanturnikiem, do którego nie 
docierają racjonalne argumenty, nie zważającym ani 
na racje prawne ani zasady dobrego wychowania. 
Sąsiadem tak naładowanym złością i tak zaciętym, 
że nikt nie chciałby go spotkać oko w oko na kory-
tarzu. Tym bardziej, że sąsiad ten karany, nie stosu-
je się do wyroków sądów i brata się chętnie tylko z 
innym kolesiem od bitki i szklanki (też karanym). 
Zza ścian polskiego mieszkania dochodzi szloch 
dyskryminowanych kobiet zmuszanych rodzić kale-
kie płody, jęk pacjentów na szpitalnych korytarzach, 
płacz egzorcyzmowanych dzieci i żale mobingowanej 
młodzieży (szczególnie LGBT). Słychać także skargi 
podsłuchiwanych obywateli (w tym posła, adwokata i 
prokuratorki). Od czasu do czasu dochodzą odgłosy 
mszy i modlitw odmawianych jako środki prze-
ciwko pandemii albo anty-szczepionkowy bełkot w 
wykonaniu posłów partii rządzącej czy kuratorów 
oświaty. A wszystko tłumione nastawionymi na cały 
głos telewizorami, z których lecą propagandowe ka-
wałki państwowej TVP.  

Syf, kiłę i mogiłę wyraźniej widać z perspektywy 
emigracyjnej. Znajomi Szwedzi przecierają oczy ze 
zdumienia. Pytają mnie, co się stało? Czy to możli-
we? Która Polska jest prawdziwa? Czy ta, która po 
upadku komunizmu budowała suwerenne państwo 
tworząc prawne ramy dla życia społecznego i która 
budowała demokratyczne instytucje, aby żadna sek-
ta czy grupa polityczna nie sięgnęła w przyszłości po 
całą władzę (jak obalona komunistyczna PZPR), czy 
raczej ta Polska, która właśnie doprowadziła do ruiny 
praworządność, ośmieszyła konstytucję i skompromi-
towała najważniejsze instytucje władzy sądowniczej 
stawiając na czele Trybunału Konstytucyjnego ku-
charkę Prezesa? 

Czy ta Polska była prawdziwa, która wprowadza-
ła systematycznie mechanizmy merytokracji, 

aby w życiu gospodarczym i publicznym decydowały 
kompetencje, czy ta która uprawia naszyzm i kole-
siostwo, kupczy etatami państwowymi za polityczne 
srebrniki, czyli: kałużuje, obajtkuje, mejzuje i glaj-
szachtuje wracając do komunistycznej zasady: „nie 
matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”? 

Czy wreszcie ta Polska była prawdziwa, która 
chciała zapewnić swoim obywatelom bezpieczeń-
stwo, nadać stabilność i zakotwiczenie międzynaro-
dowe swojemu bytowi państwowemu po wyrwaniu 
się z łap rosyjskiego imperializmu, czy ta, która wy-
wołuje ciągle konflikty i jest skłócona z wszystkimi, 
przestając być przewidywalna nawet dla swoich naj-
bliższych i najsilniejszych przyjaciół? 

Po co podważać lub ryzykować zawarte umo-
wy i sojusze? Przecież koncepcję „Przedmurza” już 
przerabialiśmy — z tragicznym skutkiem. Na po-
mysł samodzielnej „wyspy wolności” Kaczyńskiego 

może pozwolić sobie mocarstwo atomowe, jakim 
jest Wielka Brytania (wraz z jej postkolonialnymi 
sojusznikami), a nie średniej wielkości kraj leżą-
cy na rubieżach centrów Europy. Rojenia na temat 
Międzymorza, czyli mocarstwa rozciągającego się 
od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, którego 
liderem miałaby być Polska, są może bardzo pociąga-
jące. Jednak w sytuacji, kiedy nawet maleńka Grupa 
Wyszehradzka, w której Polska szuka oparcia, podzie-
liła się już na dwie grupki (Słowacja i Czechy contra 
Polska i Węgry), rojenia międzymorskie to gorączka 
romantycznych głów, które naczytały się niedobrych 
powieści historycznych. 

Czy młode pokolenie Polaków tego wszystkie-
go nie widzi? Może nie dostrzegają siedząc 

wewnątrz krajowego kotła (pod latarnią podobno 
najciemniej)? Zapewne brak im też doświadczenia. 
Pokolenie to nie pamięta komunistycznej monopar-
tii – przewodniej siły narodu – czyli nie pamięta so-
wieckiego modelu demokracji ludowej, do którego 
Kaczyński zgodnie z wyznawaną przez siebie teorią 
jednolitości władzy (podświadomie?) zmierza. Na 
dodatek młodzież w kraju nie miała wielu okazji by 
przyswoić sobie wiedzę demokratyczną czy praktycz-
ne poznać funkcjonowanie systemu demokratycznego 
(o nieznajomości zachodniej myśli liberalnej i tradycji 
demokratycznej już nie wspomnę). 

To oczywiście także wielka wina wcześniej Polską 
rządzących, ale teraz przyszedł mi akurat na myśl 
obecny minister edukacji. Gorliwy komisarz panują-
cego reżimu, który kolejne pokolenie Polaków chce 
pozbawić wiedzy obywatelskiej wychowując w duchu 
wierności partyjnej. W miejsce tej wiedzy minister 
proponuje, dlatego nowy przedmiot – HIT (Historia i 
Teraźniejszość) każąc dzieciom odmawiać modlitwy, 
uczyć się jak zostać żołnierzem wyklętym (czytaj mię-
sem armatnim) a dziewczynkom jak zachować cnotę 
dziewiczą. Dlatego nie dowie się dziatwa szkolna jak 
założyć lokalną partię polityczną i co mogą wolne me-
dia jako czwarta władza albo jak zorganizować kam-
panię społeczną, by wpłynąć na decyzję rady gminy, 
aby w parku obok szkoły zainstalowano urządzenia 
rekreacyjne czy zwykłe ławki do siedzenia. 

To nie wszystko co nam zrobił i nadal robi PiS, ale 
pora kończyć choć mógłbym wymieniać dalej. Nie 
sposób w krótkim tekście zmieścić pełnej listy szkód 
i niewybaczalnych błędów jakich dopuściła się ta eki-
pa i sprzyjający jej ludzie kościoła. Dokładnej ana-
lizy domaga się, na przykład, kondycja mentalna 
Polaków poddawanych psychologicznym ekspe-
rymentom propagandy nienawiści. Nasza świado-
mość jest także ciągle przedmiotem manipulacji 
wodza partii, zgodnie z jego cyniczną taktyką rzą-
dzenia przez podziały i konfrontacje. 

A co ze zmianami w świadomości Polaków spowo-
dowanymi utratą zaufania do systemu sprawiedliwo-
ści? Polaków indoktrynowanych przez publiczne dys-
kursy promujące co najgorsze z polskiej historii: od 
nacjonalistycznych zmór i ksenofobii do propagandy 
strachu przed Obcym? Co z cynicznymi kłamstwami 
i cwaniactwem jako przyjętym powszechnie wzorem 
uprawiania polityki (np. horrendalne kłamstwo smo-
leńskie)? Co z bezceremonialnym stosowaniem so-
wiecko-ubeckich metod działania wobec obywateli i 
opozycji (zastraszanie i podsłuchy), które przedstawia 
się jako prawomocny element działania państwa (de-
mokratycznego?)??? Jak wspomniałem, listę można 
wydłużać…

Kochana bratanico - mamy rok 2022, obudź się!

Janusz Korek
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A to Polska właśnie...

ANNA WINNER
Poniedziałek 6 grudnia 2021 roku, 
Mikołajki, a ja wybieram się do  
szpitala klinicznego w Lublinie. 
Zaspałam, nie usłyszałam dzwonka 
w telefonie. Zrywam się i szybko 
ubieram, bo za chwilę przyjedzie 
taksówka. Izbę przyjęć otwierają o 
8:00. Dobrze, że wczoraj przygoto-
wałam sobie wszystko (zapomnia-
łam tylko okularów). Taksówka 
przyjechała punktualnie. Na ulicach 
dość duży ruch, czekanie w korkach.
Nareszcie podjeżdżamy. Kierowca 
nie może wjechać za bramę szpital-
nego parkingu. Wysiadam i podcho-
dzę  paręset metrów. Jest za dziesięć 
ósma. Zdążyłam.

– Kto z państwa ostatni? – pytam widząc  rozpro-
szoną kolejkę  stojącą przed drzwiami do Izby Przyjęć. 
Wszyscy jesteśmy w maseczkach więc nie słyszę ani 
nie widzę, żeby ktoś mi odpowiedział. Nagle odzywa 
się uprzejmy pan z walizeczką na kółkach.

– A, była już pani w kontenerze? 
– Słucham? Gdzie?
– To ten granatowy baraczek. Tam musi  pani wy-

pełnić ankietę o stanie zdrowia.
Dziękuję i zawracam do kontenera stojącego 

obok budki portiera. Tam też kolejka, ale mniejsza. 
Grzecznie staję na końcu. 

CZEKAM 
Po kilkunastu minutach jestem już w środku. 
– Ma pani skierowanie?
– Tak, proszę - podaję druczek i dokumentację.
– To pokaże pani lekarzowi – mówi odpychając ją 

w moją stronę. Proszę wypełnić ankietę - podaje mi 
formularz.- Czekam, że poda mi długopis, bo na stole 
nie widzę ani jednego. – Patrzy na mnie zdziwiona. 

– Czy mogłaby mi pani pożyczyć  długopis? - py-
tam grzecznie.

– A swego nie ma? Jak się idzie do szpitala to trze-
ba wziąć swój długopis. Tutaj kradną! – Zaskoczona  
unoszę w górę brwi. Dała mi jednak swój.

Pytania w ankiecie proste. Prócz danych osobo-
wych trzeba zaznaczyć kwadraciki TAK albo NIE.  
Dotyczą  np. informacji o ewentualne kontaktach  z 
osobami zakażonymi,  pobytach w innych szpitalach 
w ciągu ostatniego roku itp. Ani jedno nie dotyczy 
europejskiego certyfikatu potwierdzającego  szcze-
pienia. (Myślę, że układano tę ankietę, kiedy nie było 
jeszcze mowy o certyfikatach). 

Nawiasem mówiąc,  tylko raz zdarzyło mi się go 
komuś okazywać. Było w Chatce Żaka,  gdzie odby-
wał się Międzynarodowy Festiwal Blouse’a. Przed 
wpuszczeniem publiczności trzeba było wypełnić 
krótką ankietę, na temat zdrowia, a następnie bile-
terka z czytnikiem w ręku sprawdzała wchodzącym 
certyfikaty. 

W kontenerze nikt o certyfikat nie zapytał. 
Pielęgniarka, zmierzyła mi temperaturę i odnotowa-
ła coś w zeszycie. Następnie dała karteczkę z nadru-
kiem. Dopiero z nią mogłam wejść do budynku, w 
którym znajdowała się Izba Przyjęć. Tam w drzwiach 
znowu sprawdzono mi temperaturę i kazano odkazić 
ręce zanim wejdę do poczekalni gdzie tłum  kłębił się. 
Większość z walizkami, plecakami, wielkimi torbami. 
Poczułam się jak bym była  na dworcu PKP za PRL-
owskich lat. 

Sama też miałam ze sobą plecak, wyładowany 
zgodnie z instrukcją zatytułowaną 

 Co zabrać ze sobą do szpitala (cytuję, ponieważ dla 
mnie była kuriozalna).

Trzeba wziąć:
Ciapy czyli kapcie, klapki pod prysznic, bieliznę 

nocną (piżamę lub koszulę nocną), wygodne ubra-
nie bawełniane np. dres, bieliznę osobistą, szlafrok, 

przybory toaletowe: (mydło, szampon, szczotkę i 
pastę do zębów, dezodorant, grzebień, przybory do 
golenia chusteczki higieniczne i środki higieny oso-
bistej (podpaski, pampersy), papier toaletowy itd.). 
Ręczniki (duży i mały ), przyjmowane leki w orygi-
nalnych opakowaniach, sztućce, kubek i ewentualnie 
szklankę, wodę mineralną niegazową, książki, cza-
sopisma i telefon z ładowarką. Drobne do automatu 
włączającego automat telewizora.

Część  pacjentów siedzi. Niektóre siedziska są za-
klejone – wiadomo – pandemia – trzeba zachować 
odstępy. Mężczyźni nerwowo przechadzają się z kata 
w kąt. Od czasu do czasu  wychodzą na zewnątrz  za-
palić papierosa. Wracają przemarznięci i śmierdzący 
dymem papierosowym.

Rozglądam się po sali i znowu zadaję pytanie:
– Kto z państwa ostatni? – odpowiada mi cisza.
– Kto ostatni na przyjęcie do szpitala? – pytam 

już głośniej. (Jestem tu pierwszy raz i nie znam 
zwyczajów). 

– My wszystkie – odpowiada kobiecinka w chustce 
na głowie. – Ja czekam już od 7 rano, a na który pani 
oddział?

– Na chirurgię.  
– Ja też. No, to pani sobie poczeka. Tu biorą na 

wszystkie oddziały – dodaje życzliwie. Wskazuje mi 
chudego chłopaka, którego kolana podskakują cały 
czas.

– On jest ostatni. 
Chłopak potwierdza to skinieniem głowy. Z pleca-

ka wyciąga laptopa i zakłada słuchawki.
Znajduję wolne krzesło i trzymając plecak na ko-

lanach przygotowuję się psychicznie na dłuższe 
siedzenie.

CZEKAMY
Z bocznych drzwi wychodzi pielęgniarka.
– Kto z państwa na chemioterapię? – Podnosi się 

kilka kobiet i jeden mężczyzna.
– Proszę za mną – odprowadza stadko w głąb 

budynku.
Znowu otwierają się drzwi.
– Kto na oddział ginekologiczny? 
Kilka osób podnosi rękę. Dwie z nich są w zaawan-

sowanej ciąży.
– A kto z was pierwszy?
– Ja z mamusią – odzywa się pani około  trzydziest-

ki. Ubrana jest nieco oryginalnie. Ma jaskrawy maki-
jaż. Widzę tatuaże na jej  dłoniach i na  szyi. Jej mama 
nieśmiało patrzy na córkę.

– Jest pani zaszczepiona na covid19? – pyta 
pielęgniarka. 

– Mamusia tak, ale ja się nie szczepię. Takie mam 
zasady! – Obrzuca nas dumnym wzrokiem.

– W takim razie na  oddział wejdzie tylko mamusia. 
Niech pani tu poczeka na mamy ubrania.

CZEKAMY
Ludzie cicho komentują oświadczenie tej pani, a 

ona jakby chwyciła wiatr w żagle  wygłasza „wykład” 
antyszczepionkowców. Tokuje.

– Te szczepienia to jedna wielka ściema. Żydkowie 
je wymyślili, bo w ich rękach jest światowy przemysł 
farmaceutyczny. W ogóle, ta cała ta pandemia to jed-
no wielkie oszustwo. Wirusa zrobili ludzie po to, żeby 
zmniejszyć ilość ludzi na świecie...  

Ktoś jej przytakuje. Jakaś młoda dziewczyna odzy-
wa się:

– Mój chłopak zachorował na covid mimo, że był 
zaszczepiony. Nie leżał w szpitalu. Mieliśmy tylko 
kwarantannę, ale ja się nie zaraziłam, choć nie jestem 
szczepiona.

– A nie mówiłam? Ściema. W telewizji pokazują 
poprzebierane kukły statystów. Szpitale, specjalnie 
podają zawyżone dane, żeby tylko dostać dodatek 
covidowy…

Myślę: Co ta idiotka mówi? Jak tak można? Jestem 
zbyt zmęczona, by wdawać się z nią w dyskusję. 
Takiej nic nie nauczy. Ani dziesiątki tysięcy chorych 
codziennie przyjmowanych do szpitala, gdzie 90% 
to niezaszczepieni, ani że jest czwarta fala i znowu 
dziennie umiera około 500 osób. To też jest czyjś wy-
mysł? Przymykam oczy i próbuję tego nie słuchać. 
Ona nadal uświadamia czekających w poczekalni. 
Zbierają się koło niej ludzie, których nie podejrzewa-
łabym o takie poglądy. Ściana wschodnia – najwięk-
szy procent niezaszczepionych.

Od soboty nie miałam nic w ustach. Zabieg ma być 
we wtorek. Piję tylko niegazowaną wodę. Czuję się 
słabo. Minęła już dziesiąta. Kolejne drzwi otwierają 
się 

– Kto na chirurgię? – woła pielęgniarka. 
Podnosi się ta kobiecinka w chustce, przysyła mi 

uśmiech spod maseczki. Była pierwsza. Na jej miej-
scu siada nowo przybyły pacjent.

CZEKAMY
Kobiecinka w chusteczce wychodzi po pewnym 

czasie. Informuje mnie, że musi czekać na test. Jak 
przyjdzie doktor to wszystkim nam pobiorą wymaz z 
nosa.

Kolejka powoli topnieje. Ca chwilę  wchodzi ktoś 
do pokoju z napisem Izba Przyjęć i po chwili wraca 
znowu do poczekalni.

CZEKAMY
Wreszcie nadeszła moja kolej. Siadam na krzeseł-

ku. Przede mną, za szklaną szybą siedzi pielęgniar-
ka. Drugi boks jest pusty. Pielęgniarka  bierze moje 
skierowanie i sprawdza na papierowym wydruku z 
komputera.

– Pani nie ma na mojej liście…  
Podaję jej dodatkowy karteluszek napisany odręcz-

nie przez kierującego mnie lekarza. Ma zaznaczoną na 
żółto datę 6 grudnia i tak zwany kod dostępu.

– Muszę zadzwonić do lekarza. 
CZEKAM
 Po chwili  siostra przeprasza, mówi, że ktoś (w 

domyśle lekarz)  nie wprowadził tego do kompute-
ra. Wklepuje moje dane. Później wyjmuje kilkustro-
nicowy kwestionariusz. Ona czyta, ja odpowiadam. 
Wszystko zapisuje ręcznie, tak jakby nie było przed 
nią komputera.

– To wszystko, teraz poczeka pani na wymaz.
– Mam europejski certyfikat z trzema szczepieniami.
– A my tu mamy swoje rutyny. Certyfikat można 

podrobić, a poza tym nie mamy czytników.  Niech pa-
ni poczeka w poczekalni. 

CZEKAM
Godzina 11:00. Wreszcie przyszedł lekarz z kilko-

ma studentami. Można zacząć test. Wywołują pacjen-
tów po nazwisku (a gdzie Rodo?) w porządku alfabe-
tycznym, więc  upłynie sporo czasu aż wezmą  tych 
na W jak ja.

CZEKAM
Siedzę i wzbiera we mnie złość. Na tutejsze „ru-

tyny”. Czeka nas tu ponad 50 osób! Część niezasz-
czepionych. Wśród nas mogą być nosiciele. Dlaczego  
tutaj, zanim wpuści się kogokolwiek do poczekalni, 
nie pobiera się testów?. W innym szpitalu, gdzie nie-
dawno byłam wpuszczano pacjentów do poczekalni  
Izby Przyjęć  dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku 
testu. Robiono go w kontenerze, gdzie wypełniało się 
ankietę. 

W końcu, gdy nareszcie przychodzi moja kolej, mó-
wię o tym lekarzowi. Przygląda mi się podejrzliwie.

– Zapewniam panią, że na oddział nikt nie zosta-
nie przyjęty z dodatnim wynikiem testu – wyjaśnia. 
– Takie mamy rutyny. 

– Ale w poczekalni…
– Przyszła tu pani dyskutować, czy zrobić test? 

Proszę nie utrudniać pracy.
Studentka pobiera mi wymaz. 
– Kiedy będzie wynik? – pytam lekarza.
– Proszę czekać. Zawołamy.
CZEKAM
Nie opuszcza mnie myśl, że mimo iż jestem  trzy-

krotnie zaszczepiona (co daje około 90% odporności),  
to gdybym miała pecha mogłabym czekając na przy-
jęcie do szpitala zarazić się w poczekalni (oczywiście 
przechodziłabym chorobę słabiej, ale…). Załóżmy, że 
doszło już do zakażenia, to wymaz pobrany po dwu-
godzinnym siedzeniu w poczekalni będzie ujemny. 
Jeszcze za wcześnie, by mógł dać wynik pozytywny,  
a ja dostałabym się na oddział i przenosiłabym go da-
lej! – coraz bardziej nakręcam się.

CZEKAM 
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Minęła już 12:00. W końcu wywołują moje nazwi-
sko. Znowu idę do pokoiku, gdzie tym razem w dru-
gim boksie siedzi lekarz. Przegląda moją dokumen-
tację. Odkłada ją na bok i wyciąga kwestionariusz 
pytań. Mówię, że przed godziną odpowiadałam na 
identyczne pytania.

– Ale to była dokumentacja pielęgniarska – wyja-
śnia. – Teraz trzeba wypełnić lekarską.

Zdziwiona odpowiadam mu na identyczne pytania 
jeszcze raz. 

– No. Pani jest już zapisana na oddział – informu-
je. – Czekamy tylko na wynik testu. Później noszowy 
zaprowadzi wszystkich na oddział.

Dziękuję i wychodzę. Pacjenci, którzy mają iść 
na oddział chirurgiczny siadają w jednym końcu 
poczekalni.

CZEKAMY
Milczę, ale w głowie snuję refleksje na temat złej or-

ganizacji pracy. Gdyby pielęgniarka od razu wprowa-
dzała moje odpowiedzi do komputera, to rozmowa z 
lekarzem byłaby tylko formalnością. Zaoszczędziłoby 
się czas lekarza i pacjenta, a tak powstaje podwójna, 
papierowa dokumentacja jedna dla lekarzy, a druga 
dla pielęgniarek. Inną sprawą jest to wieczne czekanie 
i brak bieżącej informacji.

Pewnie jestem zbyt wymagająca, mieszkałam na 
Zachodzie wiele lat, a tam pacjent jest traktowany zu-
pełnie inaczej.

CZEKAMY
Jak długo można czekać na wyniki testu? 20 minut? 

Pół godziny? Godzinę? – znowu zawiodła organizacja 
pracy, a może tutejsze „rutyny”?

Poczekalnia opustoszała, zostało nas czworo. 
Wszyscy mamy ujemny wynik testu. Tym razem cze-
kamy na kogoś, kto zaprowadzi nas przez zawiłe ko-
rytarzyki i schody na nasz oddział.

Na oddziale znalazłam się grubo po czternastej. 
Pielęgniarka powiedziała, że jutrzejszy zabieg jest 
odwołany.

– Czyli kiedy następny termin?
– Na to może odpowiedzieć tylko lekarz. Musi pani 

poczekać.
CZEKAM
Mija poniedziałek
CZEKAM
Mija wtorek
CZEKAM
Mija środa. Zabieg był odkładany trzykrotnie. Nie 

odbywał się mimo, że był planowany, a ja od soboty 
piłam tylko wodę. Gdy znowu pytam pielęgniarkę, 
czy wie kiedy? Odpowiada, że o wszystkim decyduje 
lekarz, ale  jeśli znudziło mi się czekanie, to mogę 
wypisać się na własną rękę. To niby miał być taki żart, 
ale odebrałam go zupełnie inaczej. 

CZEKAM
W końcu, w czwartek, późnym popołudniem za-

wieziono mnie na zabieg. Mimo moich próśb nie do-
stałam pełnego znieczulenia. Wieczorem, na obcho-
dzie dowiedziałam się, że jutro, w piątek,  idę do do-
mu. Nareszcie skończy się to czekanie! Wypisy w tym 
szpitalu teoretycznie odbywają się od 12:00 do 14:00

O jakże się myliłam! W piątek, o godzinie 12:00 
przyniesiono mi odzież z magazynu Przebrałam się.

CZEKAM
Minęła 14:00.
CZEKAM
Koło 15-tej zajrzałam do gabinetu lekarskiego. 

Nikogo w nim nie było.
CZEKAM
Dochodziła już 16-ta, gdy zobaczyłam lekarza. Na 

moje pytanie, kiedy mnie wypiszą odburknął zdener-
wowanym tonem:

– Nie widzi pani, że jestem ze studentami? Proszę 
czekać!

CZEKAŁAM
Po godzinie zobaczyłam inną lekarkę i poprosiłam 

ją o to by zrobiła wypis. Poszła mi na rękę.
Teraz zostało mi tylko czekać na Taksówkę.
CZEKAŁAM

PS: To małe opowiadanko może byłoby nawet dowcipne, gdyby nie 
to, że było prawdziwe. Wadliwa organizacja pracy powoduje wieczne 
czekanie i nerwy. I nie zawsze można to zwalić na pandemię.

Odkrywanie uroków Szwecji
Dotarła do mnie osobliwa książka-przewodnik 
autorstwa Tadeusza Nowakowskiego “Szwecja na 
weekend”, zachęcająca do zwiedzania mało zna-
nych, a uroczych miejsc skandynawskiej krainy 
w czasie wolnym od pracy, to jest między popo-
łudniem w piątek, a poniedziałkiem. Wystarczy 
wsiąść na rower - jeśli bliżej - lub w samochód, 
samemu bądź z rodziną, i aktywnie wypoczywać, 
poznając atrakcyjne miejscowości, nietypowe 
obiekty, niespotykane zakątki krajobrazowe, a przy 
okazji rownież korzystać z różnych form zajęć - 
jak pływanie kajakiem, żaglówką, łowieniem ryb. 
Weekend to także sprzyjająca okoliczność pozby-
cia się codziennego gotowania, a skorzystania z 
przyrządzonych potraw w różnych restauracjach, 
barach lub karczmach.

Autor nie narzuca sposobu poznawania. Raczej, 
jakby mimochodem, proponuje, zachęca, podpowia-
da co warto zobaczyć. Podkreśla co typowe, a jedno-
cześnie zaskakuje przy tym różnymi ciekawostkami. 
Zwraca uwagę na urokliwe wąskie uliczki i urzekają-
cą starą zabudowę miasta z XVIII w Arboga czy wy-
jątkowe obiekty architektoniczne w Kalmarze: forte-
cę, katedrę, starą drewnianą pralnię, zamek kalmarski, 
ratusz, wieżę, teatr, Królewskie Muzeum Okrętowe, 
a za miastem - jeden z najdłuższych w Europie, sze-
ściokilometrowy most. Przypomina też, że każdego 
roku w lipcu w murach twierdzy jest organizowany 
Festiwal Renesansu, podczas którego odbywają się 
pokazy walk rycerskich, turnieje oraz występy truba-
durów. Więc... jakże nie pojechać, nie zobaczyć?!

Chętnym zwiedzenia miasta Malmköping przypo-
mina, że funkcjonuje tu muzeum tramwajów z dwu-
nastu miast, a wykupiwszy bilet można przejechać po-
nad dwukilometrową trasę. W zbiorach muzeum jest 
także dwadzieścia pięć autobusów. Oprócz tego gości 
zaprasza muzeum żelazek do prasowania. W mieście 
każdego roku w lipcu odbywa się jarmark, jeden z 
najbardziej znanych w Szwecji. Jest co zwiedzać! 

Z kolei w Falun znajduje się kopalnia miedzi, 
można ją zwiedzać naziemnie za darmo, natomiast 
zjazd pod ziemię, po ubraniu się ciepło – informuje 
przewodnik – kosztuje 250 koron. Z Falun pochodzi 
szwedzka barwa narodowa – “czerwień faluńska”, 
doskonale konserwująca drewno. Stąd w szwedzkim 
krajobrazie wiele domków pomalowanych na czerwo-
no. Stamtąd wywodzi się też “kiełbasa z Falun”, jedna 
z najpopularniejszych szwedzkich potraw.

Z prowincji Dalarna wywodzi się najpopularniej-
szy symbol szwedzkiej kultury ludowej – drewniany 
konik malowany na czerwono z uprzęża w kolorze 
białym i niebieskim. Koniki są w sprzedaży w całej 
Szwecji. W tymże okręgu co roku odbywa się słynny, 
bo najdłuższy, dziewięćdziesięciokilometrowy Bieg 
Wazów, w którym uczestniczy tysiące narciarzy z ca-
łego świata.

Miasteczko Gränna zasłynęło z cukierków zwa-
nych polkagris. Stały się one najbardziej typowym 
szwedzkim produktem kupowanym przez turystów na 
upominki. Polkagris to anyżowe cukierki w kształcie 
laski o biało-czerwonych wzorach. Ich produkcję za-
początkowała w drugiej połowie XIX wieku wdowa 
Amalia Eriksson, aby po śmierci męża utrzymać sie-
bie i swoje córki. Początkowo była ona jedyną oso-
bą wyrabiającą takie “laseczkowe” słodycze, później 
dołączyli do niej inni. Dziś jest ich kilkunastu, a pro-
dukcję cukierków można oglądać przez szyby okien 
wystawowych. Początkowo polkagris wytwarzano 
o smaku anyżkowym, obecnie - różnych smakach i 
barwach. 

Podczas wędrówki i zwiedzania organizm upomina 
się o swoje – odpoczynek i jedzenie. Autor przewod-
nika pamięta o tym. Toteż podaje przykłady, gdzie 
podczas wycieczek smacznie zjeść. W Ystad, na hali 
targowej, można nabyć “słodkie lub kiszone śledzie 

oraz inne smakołyki”. W Grebbestad warto pożywić 
się owocami morza – wyławia się tam mnóstwo ra-
ków, krewetek, ostryg i przyrządza się je na różne 
sposoby.  W Falun oczywiście można zajadać się 
tamtejszą kiełbasą, a w Askersund serwowanymi wy-
śmienitymi ciastami. Informuje, że w Helsingborgu 
przypada najwięcej restauracji i kawiarni na jednego 
mieszkańca w całej Szwecji. “Restauracji i knajp – pi-
sze – jest tu zatrzęsienie. Świetne, prawdziwe włoskie 
restauracje i pizzerie konkurują z prawdziwie włoski-
mi kawiarenkami. Im bliżej przystani promowej, tym 
więcej fast-foodów, kebabów, sushi, pizzy”.

W dawnej kopalni srebra w Sala, w pobliżu szybu 
królowej Krystyna, w małym zajeździe jest dobrze 
zaopatrzony bufet i smaczne ciasta, a na obszarze 
Roslagen jest kilka przytulnych kawiarenek i dobrych 
lodziarni. 

W bedekerze jest kilka poloników, które autor 
przybliża czytelnikowi. Historycznie rzecz ujmując, 
najpierw wspomina Mariefred, “najbardziej polskie 
miasto w Szwecji”. To tutaj przez cztery lata był wię-
ziony król Szwecji Jan Waza wraz z żoną Katarzyną 
Jagiellonką, córką Zygmunta Starego. Tutaj też uro-
dził się przyszły król Polski i Szwecji Zygmunt III 
Waza. W mieście znajdują się również polskie zabytki 
zrabowane przez Szwedów w czasie ich najazdu na 
nasz kraj. Nowakowski przypomina, iż w Mariefred w 
1940 roku internowano załogi polskich okrętów pod-
wodnych: “Rysia”, “Sępa” i “Żbika, które znalazły 
schronienie w Szwecji. Pozostała po nich ekspozycja 
z historią polskich marynarzy, posąg z pamiątkową ta-
blicą, a na miejscowym cmentarzu - groby marynarzy. 

Nie sposób wymienić wszystkich ciekawostek 
przytoczonych w przewodniku. Są fascynujące. Po 
prostu: trzeba książkę przeczytać. A wciąga ona od 
pierwszych stronic - dzięki niej odkrywamy coraz 
więcej uroczych zakątków pięknej i zawsze gościnnej 
oraz życzliwej dla Polaków, Szwecji.

Tadeusz Nowakowski: Szwecja na weekend. 
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