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Grażyna. Ja patrzę
w przyszłość (1)
Nie sposób było, nie zauważyć Grażyny. Wysoka,
postawna, obdarzona doniosłym głosem. Zawsze byłam
wielka – mówi ze śmiechem. – Apetyt mi dopisywał.
Pamiętam, jak raz pojechaliśmy do
Zwierzyńca do cioci Broni – siostry
mego ojca. Ciocia upiekła jabłecznik
i wystawiła do ochłodzenia. Dorośli
byli zajęci rozmową a ja, mała wtedy
dziewczynka, powoli i systematycznie
zjadłam całą blachę tego jabłecznika!
Rodziców mego ojca nie znałam.
Nazywali się Pacykowie. Pochodzili
z Zamojszczyzny, ze wsi Wywłoczka.
Wieś ta już w XVI wieku była znana jako osada młynarska. Leżała nad
rzeką Wieprz wśród lasów ordynacji
Zamoyskich.
Podczas wojny, dokładnie 13 marca
1943 roku została spacyfikowana za
pomoc partyzantom, którzy niedaleko wysadzili w powietrze niemiecki
pociąg wojskowy. Najpierw zabrano wszystkich mężczyzn i rozstrzelono ich na drodze prowadzącej do
Zwierzyńca, a kilka godzin później tą
samą trasą poprowadzono kobiety do
Umsiedlungslager – przesiedleńczego
obozu, skąd miały być wywiezione na
roboty do Niemiec. Podczas marszu
musiały patrzeć na leżące w przydrożnych rowach ciała zabitych ojców, mężów i braci. Wymordowano wówczas
kilkudziesięciu mieszkańców, wśród
nich znaleźli się i dziadkowie. Niemcy
spalili też około 150 zabudowań.
Żywcem spłonęły 4 osoby.
Pacykowie byli ponoć szlachtą zagrodową przybyłą na tereny Zwierzyńca z
Pacykowa. Legenda rodzinna głosi, że
przed pierwszą wojną światową dziadek był koniuszym u samego hrabiego
Zamoyskiego. To była znacząca pozycja społeczna. Jak opowiadała starsza
siostra taty, miał zarabiać 130 złotych
miesięcznie, co na tamte czasy znaczyło bardzo wiele.
Dziadek miał jedenaścioro dzieci. Mój ojciec był najmłodszy.
Wszystkie rozjechały się po świecie.
W Zwierzyńcu zostało tylko kilkoro z
rodzeństwa mego taty.
Zwykle jeździłam do Zwierzyńca
tylko z tatą. Wakacje wspominam z
dużym sentymentem. Ciocia Bronia i
wujek lubili mnie. Czułam się u nich
wspaniale. Nikt nie wymawiał mi, że
jestem babochłopem (jak to zawsze
czyniła mama) ani że nie jestem tak
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piękna jak ona... Nie odziedziczyłam
urody po mamie, raczej po rodzinie taty. Po nich mam wysoki wzrost i nawet
donośny głos. Byłam podobna do taty i
bardzo go lubiłam.
Rodzeństwo taty nie bardzo lubiło
moją mamę. Między innymi za to, że
- według nich – wywyższała się. Mama
wychowała się w Warszawie (jej rodzice mieli dom niedaleko cmentarza na
Powązkach), nie znała wsi. Pamiętam,
jak wujek zgryźliwie cytował mamy
zdziwienie, gdy pierwszy raz zobaczyła lasek brzozowy. Powiedziała wtedy:
„A komu się chciało tyle drzew pomalować na biało?”. – I pytała o to zupełnie serio. Według niego mama była
pustą lalką.
Z domu niedaleko było do rzeki
Wieprz. Codziennie w lecie chodziliśmy się tam kąpać. Dom, w którym
mieszkali wujostwo, był drewniany,
miał podmurówkę, na której suszyły się
w słońcu liście tytoniu. Wchodziło się
po kamiennych schodkach do obszernej
sieni.
Po prawej stronie była kuchnia i spiżarnia, a po lewej sypialnia i paradny
pokój dzienny. Tam na ścianach wisiały obrazy w pięknych ramach (przypuszczalnie były to kopie drukowane
na papierze i zaciągnięte werniksem,
ale ja byłam nimi zachwycona). W
oknach stały pelargonie. Na podłodze
z sosnowych desek leżały pięknie tkane chodniki. Na środku stał stół, przy
którym – po rozłożeniu go – mogło siedzieć dwanaście osób. Nad nim wisiała sześcioramienna elektryczna lampa
- żyrandol przerobiony z lampy naftowej. Stała tam też drewniana kanapa z
pięknymi poduszkami postawionymi
na sztorc. Kanapę można było rozsunąć i wtedy stawała się dużym łóżkiem.
Gdy byłam u wujostwa na wakacjach,
właśnie na niej spałam.
Starałam się jak umiałam pomagać
cioci Broni. Pewnego razu kazała mi
przegonić krowy, które, wracając z pastwiska, wlazły do sadu. Dla dziecka
wiejskiego sprawa prosta, ale nie dla
mnie. Co ja się z nimi namęczyłam.
One mnie nie słuchały. W pewnym
momencie odeszły, a ja zrozpaczona
szukałam ich wszędzie. Cała we łzach
pobiegłam do cioci i przepraszałam ją,

za to, że zgubiłam krowy. Okazało się,
że przepędzone z sadu po prostu poszły
do swojej obory!
Moja mama wynajdowała we mnie
same wady. Może tak odreagowywała
to, że sama wychowana była w cieniu
swojej siostry - Gośki, która była tak
piękna jak aktorka filmowa. Drobna,
bardzo zgrabna. Na wszystkich domowych spotkaniach grała na pianinie.
Przepowiadano jej karierę pianistki.
Babcia nawet kupiła dla niej fortepian
koncertowy. Natomiast moja mama,
choć według mnie równie piękna, nie
była ani piękna, ani uzdolniona. Babcia
uznała, że nie jest warta jakiegokolwiek instrumentu i kupiła jej maszynę
do szycia. Życie pokazało, że ta piękna
siostra mojej mamy nie została gwiazdą, fortepian sprzedano, a moja mama
na maszynie do szycia czasem sobie
coś uszyła.
Mama była bardzo elegancką kobietą. Taką, co to co tydzień musi być u
fryzjera i manikiurzystki. Podobna była
do Merlin Monroe. Zgrabna, kształtna, seksowna. Zawsze dbała o siebie i
chciała młodo wyglądać. Nawet później, gdy ściągnęłam ją do Szwecji,
kilka razy robiła sobie operacje plastyczne! Nieraz myślę, że w ten sposób
rekompensowała sobie to, że matka stawiała ją zawsze na drugim planie za jej
piękną siostrą.
Ojciec mamy – dziadek Bolesław
Ciećwierz – pochodził ze starego rodu warszawskich piaskarzy (których
w piosence śpiewanej przez Irenę
Jarocką nazywano „gondolierami znad
Wisły”). Jego żona była z pochodzenia Rosjanką. Z domu nazywała się
Zofia Aleksandrowicz Wasyliew. Z jej
opowiadań wiem, że jej ojciec - Pieter
Maksymowicz Wasiliew - ponoć miał
rzeźnię w przedrewolucyjnej Rosji.
Zapomniałam, jak się nazywało to
miasto, w którym mieszkali. Gdy wybuchła rewolucja uciekli do Warszawy,
bo tu mieli dalszą rodzinę. Niestety,
nie ma już kogo zapytać, jak do tego
doszło. (Nawiasem mówiąc, gdy babcia owdowiała, to ją też ściągnęłam
do Szwecji. Obiecałam jej, że gdy
umrze, pochowam ją w Warszawie na
części prawosławnej Powązek, w tym
samym grobie, w którym leży jej mąż.
Dotrzymałam słowa).
(...) Mama po wojnie podjęła pracę
sekretarki w jednostce KBW, gdzie
mój tata- Piotr Pacek był zawodowym
oficerem. Poznali się w kasynie w 1949
roku. To była miłość od pierwszego
wejrzenia. Nie było długiego narzeczeństwa. Z miejsca wzięli cywilny
ślub. Po wyjeździe dziadków moi rodzice zamieszkali w ich mieszkaniu. Ja
przyszłam na świat w 1950 roku.
Nie mieszkaliśmy cały czas w
Warszawie. Jak się jest zawodowym
żołnierzem jak tata, to mieszka się
tam, gdzie cię wysyłają. Jeździliśmy
więc po całej Polsce. Na przykład mój
młodszy brat urodził się w 1955 roku,
gdy byliśmy w Olsztynie. Później tatę
na nowo przeniesiono do Warszawy i
znowu zamieszkaliśmy w mieszkaniu
dziadków.
Mój brat był oczkiem w głowie mojej matki. Rozpieszczała go tak, że już
jako dorosły człowiek, ciągle oczekiwał, że ktoś się nim zajmie. Potrafił
zginąć z domu na trzy tygodnie i przez
ten czas grać na pieniądze w brydża.
Wracał spłukany i wyciągał od matki pieniądze. (Nie chcę więcej o nim
mówić). Mama pracowała później
jako sekretarka w Polfie – wytwórni
farmaceutycznej.
Ubierała się – jak na tamte przaśne
lata – bardzo elegancko. Pani w kapeluszu, nie w żadnej białej chustce zwanej dojarka – okutanej na głowie i szyi.
Miała dobre ciuchy, przysyłane z zagranicy przez jej ojca. Kochała bywać.
Na doroczny bal w klubie oficerskim
przygotowywała się cały rok i często
wybierana była królową balu. Miała

najpiękniejsze kreacje. Na tle innych
Polek była zawsze najmodniej ubrana.
Miałam 18 lat, gdy tata przeszedł na
emeryturę. Wtedy jedynym zmartwieniem mamy było to, że wraz z jego
odejściem skończą się dla niej bale w
klubie oficerskim.
Moi rodzice byli partyjni. Nie muszę
ci tłumaczyć, jak to wtedy było. Ojciec
postanowił, że ja nie będę chodzić na
lekcje religii – nie chodziłam więc. Nie
było mi łatwo, bo dzieci przezywały
mnie “Żydówą”, a ja przecież byłam
Polką! Mieszkająca w Warszawie ciocia Kazia, siostra dziadka w tajemnicy
przed rodzicami ochrzciła mnie. Nie
mogła swojemu bratankowi zapomnieć
tego, że „stał się komunistycznym
odmieńcem”.
Po podstawówce miałam uczyć się
w Technikum Chemicznym, ale zawaliłam egzamin wstępny. Przyjęto mnie
za to do Technikum Gastronomicznego
mieszczącego się na Poznańskiej.
Mój dotychczasowy skromny świat
przewróciła chodząca do tej szkoły
Czeszka, Kwieta Dworzak. Była córką akredytowanego w Polsce dziennikarza reprezentującego RUDE RAVO
– gazety KPCz. Ta dziewczyna była
moim przeciwieństwem. Wysoka jak
modelka, szczupła, doskonale ubrana,
mówiąca w kilku językach. Nie wiem
co sprawiło, że wybrała właśnie mnie
na swoją przyjaciółkę. Jej ojciec dostawał zaproszenia na różne imprezy
kulturalne i oddawał je córce. Kwieta
zabierała mnie na premiery do warszawskich teatrów, wernisaże wystaw
plastycznych czy występy modnych
wtedy zespołów młodzieżowych takich
jak np. Czerwone Gitary czy na recitale Niemena. Jeździłam z nią na festiwale piosenki do Opola i do Sopotu.
Pamiętam, jak pierwszy raz w swoim
życiu, miałam z nią iść na tańce do studenckiego klubu Stodoła. Przyszłam do
Kwiety skromnie ubrana w uroczysty
szkolny strój: granatową plisowaną
spódnicę i białą bluzkę, na której lewym ramieniu miałam przyszytą czerwoną tarczę szkolną. Gdy Kwieta zobaczyła mnie, parsknęła śmiechem i zaraz
przebrała mnie w swoje ciuchy. Ledwie
się w nie zmieściłam. Musiałam wyglądać śmiesznie, bo byłam dużo grubsza
od niej i spódnica podjechała mi do góry odsłaniając kolana.
Na szczęście właśnie wtedy rozpoczynała się moda mini i wyglądałam
na najmodniejszą! Zrobiła mi wyjściowy makijaż, włosy związała w koński
ogon. Sama też była ubrana w „cywilne ciuchy”. Poszłyśmy do Stodoły, a
tam odbywały się koncerty trwającego
wówczas w Warszawie X Festiwalu
Jazz Jamboree, gdzie występował między innymi czarny pianista i wokalista
Eddy Boy. Bawiłyśmy się wspaniale do
tego stopnia, że zapomniałam o nakazie ojca, bym wróciła do domu przed
godziną 23.00. Koło północy odprowadził mnie do domu czarny jak smoła
student, z którym przetańczyłam pół
wieczoru.
Oświadczył mi się i chciał od razu
prosić rodziców o moją rękę. Cicho weszliśmy do mieszkania. Już na korytarzu przywitał mnie brat: „Będzie chryja” – powiedział. Ojciec czekał na mnie
w kuchni (ubrany tylko w kalesony!),
pod piecem stała matka. Zobaczywszy,
z kim przyszłam i jak wyglądam (zapomniałam z tego wszystkiego zmyć
makijaż i przebrać się w moje szkolne
ciuszki), zrobił mi karczemną awanturę. Pobiegłam do swego pokoju i zaczęłam manifestacyjnie się pakować.
Na pytanie ojca: „Gdzie ty?”, odpowiedziałam, że wychodzę za mąż. Ojciec
powiedział, że mój „narzeczony” przestraszył się i zwiał, więc mam przestać
się wygłupiać. Tak więc „zrezygnowałam z małżeństwa” i po odbyciu kary
(dziś by to się nazywało „mieć szlaban”), znowu stałam się przykładną
uczennicą.

kawiarniach należących do SPOŁEM.
Praca polegała na obliczaniu, ile ma na
przykład kosztować konkretne ciastko
wprowadzone na rynek czy nowy rodzaj kawy. Jednym słowem kalkulowałam ceny. Zajęcie bezsensowne, bo i
tak obowiązywały narzucone ceny.
W zasadzie nie nadawałam się do
pracy w gastronomii. Dziwne są jednak losy ludzkie. Przypadkowo spotkałam Wieśka, kolegę ze szkoły.
Rozmawialiśmy o moich problemach
i on załatwił mi pracę w dziale wewnętrznej kontroli restauracji.
– Nie wiesz co to? Wszystkie PSSy miały swoje kontrolne, niezależne
od Sanepidu, który sprawdzał to, co
myśmy wcześniej sprawdzili (nieraz
tak było) i miał prawo nawet do zamknięcia lokali. Ale nie o tym chcę
mówić. My na przykład sprawdzaliśmy czystość podległych nam lokalach.
Zaglądaliśmy do lodówek, sprawdzali
recepturę: czy na przykład kawa nie została podrobiona cykorią, a alkohol ma
odpowiednią ilość procentów. W PRL
w większości zakładów żywienia zbiorowego kantowano. Receptury były
„rozwadniane”, byle tylko ukręcić coś
dla siebie. Kradło się żywność, dolewało wody do zup. Wynosiło bezwstydnie
kawę, cukier i …papier toaletowy.
Nigdy nie zapomnę mojej pierwszej kontroli. Poszliśmy tam w trójkę:
Kolega, który załatwił mi pracę, drugi
kontroler i ja. To była restauracja, a raczej obskurny bar na Pradze. Koledzy
kazali mi wejść pierwszej i powiedzieli, że oni przyjdą parę minut po mnie.
Wiedzieli dranie, co mnie tam spotka!
Weszłam troszeczkę niepewnie. Byłam
dziewiętnastolatką, jak na tamte czasy
bardzo elegancko ubraną. Nagle znalazłam się w innym świecie. W ciemnawym lokalu pełnym dymu siedzieli
przy piwie wyłącznie mężczyźni: furmani, wozacy rozwożący węgiel, a także inne praskie ciemne typy. Zupełnie
jak na kowbojskich filmach. Jedli flaki
czy golonkę, bo tylko to było w jadłospisie. Do dziś pamiętam ten duszny
zapach zmieszany z odorem papierosów i piwa. Gdy tylko otworzyłam
drzwi wszyscy mężczyźni przestali
jeść, odwrócili się i zaczęli gapić się na
mnie. W ich oczach zobaczyłam chuć.
Nerwowo oblizywali wargi, przeczesywali ręką włosy. Sądzili pewnie, że
jestem nową „panienką”, co przyszła
poderwać klienta. Stałam jak wmurowana, nie odezwałam się ani słowem.
Bałam się, że za chwileczkę rzucą się
na mnie. Liczyłam sekundy do przyjścia moich kolegów. Nagle kątem oka
zobaczyłam ich przez okno. Stali przy
witrynie baru i skręcali się ze śmiechu.
Ogarnęła mnie wściekłość na nich, na
siebie też.
Od razu „odtajałam”. Donośnym
głosem oznajmiłam, że przyszłam tu
na kontrolę. Dopiero wtedy otworzyły
się drzwi i oni weszli. Dalej sprawa
potoczyła się utartym torem. Takie
kontrole miały być niezapowiedziane,
tymczasem tak nie było. Kuchnia była wysprzątana, lodówka zaopatrzona.
Kawy nikt tu nie pił, więc nie było co
sprawdzać, czy jest podrabiana, alkohol sprawdzali koledzy, ale oczywiście wszystko było dobrze. Kierownik
lokalu miał już przygotowane dla nas
koperty z łapówkami. Ten pierwszy
raz nie wiedziałam o tym. Moją „dolę”
odebrał Wiesiek. Gdy wyszliśmy podał
mi moją kopertę. Byłam wstrząśnięta,
nie chciałam jej przyjąć. Powiedział:
„Nie bądź głupia, wszyscy tak robią”.
Powoli przyzwyczaiłam się, ale mimo lewych zarobków szukałam innej
pracy.
Dostałam ją w 1974 roku. Zostałam
szefem wszystkich restauracji Społem
znajdujących się nad nowo powstałym
Zalewem Zegrzyńskim. Tu tworzyło się coś nowego od podstaw. Zalew
Zegrzyński – podobnie jak węgierski
Balaton – miał stać się „Morzem” w

środkowej Polsce. W Wołominie znajdowało się Biuro Sportu i Tury-styki,
bo Zalew miał być nie tylko ośrodkiem wypoczynkowym, ale i centrum
szkolenia żeglarskiego. To była wymarzona praca. Nareszcie poczułam
się na swoim miejscu. Byłam dobrym
organizatorem. Miałam 24 lata, rwałam
się do pracy. Wysłano mnie na kurs
zarządzania zakładami gastronomicznymi. Ukończyłam go z wyróżnieniem.
Ludzie dziwili się, że tak szybko awansowałam. Posądzano mnie o romans z
szefem.
– A był?
– Nie potwierdzam, ale też nie zaprzeczam, jak to mówią dyplomaci.
Nie pracowałam tam długo. Po kursie
pojechałam na dwutygodniową wycieczkę do Wiednia. Zaprosił mnie
Andrzej Dobrowolski (z PKOL ), który
był odpowiedzialny za odnowę biologiczną kadry ciężarowców. Wszyscy
oni razem z nim „wybrali wolność” pół
roku temu. Miałam przywieźć mu jego
dokumenty i inne rzeczy. Poznałam go
dawno temu, gdy jeszcze trenowałam
pchnięcie kulą. Warunki miałam, ale
nie przykładałam się do treningów.
(...) Dzięki Andrzejowi Dobrowolskiemu spotkałam w Wiedniu masę ciekawych ludzi. Namawiano mnie, bym
poszła w ich ślady i została, ale ja nie
byłam jeszcze na to gotowa. Miałam
wrócić do pracy po dwóch tygodniach,
tymczasem zachorowałam i mój pobyt
w Wiedniu się przedłużył. Dostałam
silnego zapalenia woreczka żółciowego. Prawie nieprzytomną przywieziono
mnie do Polski. Szef jednak nie uwierzył w moją chorobę i uznał, że samowolne przedłużenie pobytu za granicą
było celowe. Zostałam zwolniona dyscyplinarnie, choć według dokumentów
to ja złożyłam podanie o zwolnienie a
on jedynie przychylił się do niego. Tak
skończyła się moja kariera zegrzyńska i
zostałam bez pracy.
Przez prawie rok pracowałam jako
najmłodszy w Warszawie szef w restauracji Rarytas mieszczącej się przy
ulicy Marszałkowskiej 9/15. Pisał o
niej Leopold Tyrmand w powieści ZŁY
„(…) jedyną restauracją w tej okolicy, jaką znam, jest „Rarytas”, w którym
nie ma co liczyć na ducha filantropii ze
strony kierownictwa lub na ulgi dla
byłych studentów. (…) Przeszli marmurowymi schodami na półpiętro. Stały
tu oddalone od siebie, pełne zastawy i
serwetek stoliki. Kelnerzy w biało kremowych kurtkach i czarnych krawatach
poruszali się z dostojeństwem”.
Tak było! To była restauracja z klasą. Prócz pensji dodatkowym zarobkiem było korzystanie z lewych faktur
i sprzedaż warzyw przeznaczonych dla
restauracji.
Nie rozumiesz sensu? To ja ci powiem. Można zarobić ekstra pieniądze na parzeniu już raz parzonej kawy
(trzeba tylko dodawać niewiele nowej
dla zapachu - ale tego się u nas nie robiło), najwięcej zarabiało się na dolewaniu wody do wódki (te w restauracji
miały inny procent niż te w handlu), ale
to jest ryzykowna sprawa i można się
na tym przejechać – jak ten facet, który po mnie przejął Rarytas. Złapała go
kontrola i dostał 4 lata więzienia.
Ale warzyw nikt nie sprawdzał. To
było proste i bezpieczne.
(...) Mimo dobrych zarobków nie
czułam się w tym dobrze. Nie lubię
kombinowania. Rozstałam się z restauracją, gdy otworzyła się możliwość wyjazdu do Szwecji.
Anna Winner
Fragment książki
Anny Winner “Jak ziarenka
piasku. Tom 2”.
Wydawnictwo Polonica
2021.
Dokończenie opowiadania
„Grażyna” w kolejnym
numerze NGP

Koniec
pandemii?
Równo dwa lata temu
wydawało się, że alarm o
zapowiadanej pandemii i
wprowadzane restrykcje,
są tylko profilaktycznymi
zabiegami, a samo zagrożenie minie szybko i równie szybko życie powróci
do normy. Nie wróciło.
Dopiero teraz, po dwóch
latach, ostrożnie mówi się,
że sytuacja została
opanowana.
Nikt nie mógł przypuszczać, że nasze
życie tak bardzo się zmieni, a konsekwencje pandemii będą tak dramatyczne. Łącznie na całym świecie odnotowano niemal 400 milionów zachorowań, a w wyniku corony zmarło blisko
6 milionów ludzi. W drugiej dekadzie
XX wieku podobny efekt miała “hiszpanka” – ocenia się, że zachorowało na
nią około 500 milionów ludzi (wówczas 1/3 ludzkości), ale na skutek choroby zmarło od 50 do 100 milionów.
Wtedy nie było jednak szczepionek.
Mimo tych brutalnych danych dotyczących wirusa corony, nadal nie maleje liczba osób, które uważają, że pandemia to wymysł polityków, mediów i
producentów szczepionek, a antyszczepionkowcy bagatelizują zasięg pandemii porównując ją do zwykłej grypy,
która co roku nas atakuje. Tyle tylko, że
liczba osób na całym świecie, które co
roku umierają z powodu grypy to około
290.000 - 650.000 osób, a WHO szacuje, że co roku choruje na nią od 3 do
5 milionów osób. A więc śmiertelność
wynosi 0,1 do 0,3%. I w dużej mierze
ochroną przed powikłaniami i śmiercią
są właśnie szczepienia.
9 lutego Szwecja, podobnie jak wiele innych państw, zniosła większość
ograniczeń i restrykcji związanych z
pandemią. Czy oznacza to, że sytuacja
została opanowana? Trudno na to odpowiedzieć, czas pokaże. Ale prawdopodobnie szczepienia na masową skalę
(prawie 4,5 mld osób zostało na całym
świecie zaszczepionych) powstrzymały
nie tyle rozprzestrzenianie się wirusa,
co ilość zgonów.
Po dwóch latach życie ma powrócić
do “normy”. Tyle tylko, że te “normy”
dzisiaj wyglądają już inaczej. Wirus,
niczym wojna, dla jednych oznacza
straty, dla innych zyski. Trudno przewidzieć, co odczujemy bardziej w
przyszłości.
“Dzięki” pandemii dowiedzieliśmy
się o ludziach – znajomych: bliższych
i dalszych – więcej. I często to wiedza
przykra i zaskakująca.
DOK. NA STRONIE 7
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Kwieta sprawiła, że zauważyłam
braki w swoim wykształceniu. By jej
dorównać, zaczęłam uzupełniać moją
skąpą dotychczas wiedzę. Wertowałam
Encyklopedię, Słownik Wyrazów
Obcych. Zaczęłam czytać książki – i to
zostało mi do dziś. (Ja wręcz pochłaniam książki. Czytam w języku polskim, szwedzkim lub angielskim).
Ona wychowała się w zupełnie innym środowisku niż ja. Jej rodzice
byli bardzo tolerancyjni, no i co ważne, jej tygodniówka dużo przekraczała moją miesięczną stawkę wyliczaną
oszczędnie przez ojca. Miała dom, w
którym spotykała na przyjęciach elitę
intelektualną Warszawy (czy innej stolicy w zależności, gdzie jej ojciec był
akredytowany). Ta przyjaźń przetrwała próbę czasu. Byłyśmy w Sopocie
na festiwalu, gdy wojska Układu
Warszawskiego weszły w 1968 roku
do Czechosłowacji. Bałam się, że to
oznacza nasze rozstanie, bo Kwieta
wiedziała, że wśród nich są Polacy.
Skwitowała to tak: „Nie twoja to wina”
i nie robiła z tego tragedii.
Wróciłyśmy do Warszawy akurat
na zamieszki studenckie po zdjęciu z
afisza mickiewiczowskich Dziadów w
reżyserii Dejmka. Stojąc na schodach
kościoła Świętego krzyża widziałyśmy, jak milicja pałowała dziewczynę.
Rzuciłam się jej na pomoc, no i… zamknięto mnie razem z tą dziewczyną w
areszcie, a później wywieziono za Lasy
Kabackie. Wracałyśmy do Warszawy
na piechotę.
Na rok przed maturą w 1969 roku
Kwieta zaprosiła mnie na wakacje do
Pragi. Załatwiła nam płatną praktykę w
restauracji Biały Koń. Tam poznałam
różne warianty czeskich przysmaków
z „knedlikami” włącznie, no i nauczyłam się pić doskonałe czeskie piwo.
Po praktyce pojechałyśmy razem do
jej babci mieszkającej na Morawach.
Tak doskonałych i różnorodnych knedliczek jakie ona robiła, nigdy więcej
nie jadłam. Tak mnie zainspirowała, że
pracę dyplomową napisałam o czeskich
knedliczkach.
Po 1969 roku ojciec Kwiety opuścił Polskę jako persona non grata, ale
Kwieta została. Po technikum zaczęła
studiować slawistykę na Uniwersytecie
Warszawskim. Ja chciałam studiować
handel zagraniczny, ale czas potrzebny
do przygotowania się do egzaminów
spędziłam nad Wisłą na opalaniu się.
Nie chciało mi się uczyć - w rezultacie
oblałam wszystkie egzaminy wstępne (historię, geografię, język obcy) i
wtedy ojciec powiedział, że nie będzie
mnie utrzymywał i musiałam iść do
pracy…
Nasze drogi rozeszły się, ale przyjaźń z Kwietą pozostała. Do dziś z nią
koresponduję.
Krótko po szkole pracowałyśmy
razem z Albiną – koleżanką jeszcze z
podstawówki – jako kasjerki w gabinecie piękności IZIS na Marszałkowskiej,
Przychodziły tam na masaże, hennę
i inne upiększające zabiegi dobrze sytuowane panie takie jak: żony adwokatów, lekarzy, elity partyjnej i korpusu
dyplomatycznego. Tu po raz pierwszy
spotkałam się z rozpowszechnionymi w PRL-u „zarobkami na lewo”.
Pracujące tu kosmetyczki po zabiegu
oddawały nam bilety wstępu, a my
sprzedawałyśmy je po raz drugi innym
klientkom. Później dzieliłyśmy się zyskiem z kosmetyczkami!
W technikum zdobyłam specjalizację technika żywienia zbiorowego.
Wiesz, co daje taka szkoła? Samą teorię. W mojej pierwszej pracy w zawodzie zatrudniono mnie jako „instruktora kucharskiego”. Kucharze śmieli
się ze mnie do rozpuku, bo nawet nie
umiałam ugotować ziemniaków dla
dużej ilości osób! Nie sprawdziłam się
jako instruktor, więc przez pewien czas
byłam tak zwanym kalkulatorem w
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Pandemia ograniczyła
nasze rozrywki do telewizji i książek. Ale nawet
najciekawszy program
telewizyjny nie zyskuje na
reklamie. Wielokrotnie
powtarzana reklama jest
otępiająca i daje umysłową stymulacje zbliżoną
do wpatrywania się w
wirujący bęben pralki.
Korzystanie z bibliotek publicznych
jest niebezpieczne, a kupowanie nowych książek nie wchodzi u nas w rachubę. Małżonek, kolekcjoner, zapełnił
wszystkie półki, a reszta stoi na podłodze spiętrzona w stosy. Pozostaje więc
domowa biblioteczka. Czasem odnajdzie się parę, nieczytanych dotychczas,
perełek literatury, ale najczęściej są to
książki, które mimo walorów warsztatu pisarskiego nie pociągają fabułą i
czyta się je raczej z obowiązku niż dla
przyjemności.
Dla amatorów, a ja do nich należę,
jest jeszcze sudoku, stworzone przez
Amerykanów i Brytyjczyków, ale
spopularyzowane przez Japończyków.
Pomysłowość sudoku polega na jego
dostępności dla wszystkich, bez względu na przynależność jezykową. Sudoku
o wysokim stopniu trudności wymaga
koncentracji, co umożliwia zdystansowanie się od problemów dnia codziennego, dolegliwości podeszłego wieku
i pandemii. Prasa codzienna dostarcza
nam po kilka sudoku w każdym numerze, ale nie wszystkim to wystarcza.
Sudoku uzależnia tak jak narkotyk czy
nikotyna. Dla zatwardziałych amatorów są pisemka z setkami sudoku,
prostych i skomplikowanych. Sudoku
na internecie nie jest alternatywą. Tam
rozwiązanie proponuje komputer, co
nie jest wyzwaniem dla szarych komórek. Twierdzi się, że jeśli regularnie
rozwiązujemy sudoku kondycja naszego umysłu będzie dużo lepsza. Sudoku
zwiększa sprawność umysłową, rozwija tę półkulę mózgu, która odpowiada za logiczne myślenie. Oby to była
prawda.
Prawdopodobnie na skutek braku
stymulujących rozrywek uwrażliwiłam
się na obecność okruszków i pyłków.
Okruszki najlepiej się czują na kuchennym blacie i podłodze, obrusie w jadalni, tudzież tam gdzie dogadzamy sobie
małym „co nie co” między posiłkami.
Wyczuwa się je także pod stopami,
jako że na ogół chodzimy po domu w
skarpetkach.
Pyłki natomiast są wszechobecne.
Mimo regularnego odkurzania stale
pojawiają się nowe. Na jasnych powierzchniach pyłki są ciemne, a na

ciemnych odwrotnie. Dlaczego? Nawet
najbardziej otępiały móżdżek po namyśle odkryje przyczynę. Usuwam pyłki z
pasją godną lepszej sprawy, ale górują
nade mną uporczywym powstawaniem
z niczego.
Prowadzę również walkę z kurzem,
nie tylko odkurzaczem, ale i wycieraniem podłogi na mokro. Najwygodniej
wyciera mi się klęcząc. Obawiam się
jednak, że mogę nabawić się puchliny
kolan. Przypomina mi się opowiastka
z książki „Trzech panów w jednej łódce”, gdzie bohater-hipochondryk, po
przekartkowaniu encyklopedii chorób,
stwierdził, że ma wszystkie dolegliwości w zaawansowanym stadium i z
komplikacjami, poza puchliną kolan.
Na nią zapadały wyłącznie panny służące szorujące podłogę na kolanach.
Zastanawiam się, czy przypadkiem
sami nie produkujemy tego kurzu.
Podczas ceremonii pogrzebowych słyszymy, że z prochu powstaliśmy i w
proch się obrócimy. Czyżby proces ten
zaczynał się już za życia?
Jest jeszcze jedno porządkowe wyzwanie – kudełki czyli rozdrobnione resztki włókien na bawełnianych
tkaninach. Jeszcze przed emeryturą
stwierdziłam, że gdyby brakowało mi
zajęcia zawsze mogę usuwać kudełki
z narzuty. Zajęcia nie zabraknie, bo
stale tworzą się nowe, tak jak pyłki.
Podobno bawełna złej jakości ma krótkie włókna, które się kudłacą. Bawełna
wysokiej jakości, na przykład egipska,
posiada długie włókna. Niestety nie zawsze jakość decyduje o kupnie tkaniny,
a często barwa czy wzór.
Jedna z tutejszych codziennych gazet posiada stronę humorystyczną.
Publikowane są tam dowcipy, zabawne
anegdotki i satyryczne felietony. Muszę
się poszczycić, że parokrotnie wydrukowano nadesłane przeze mnie teksty.
Czytywałam tę stronę z przyjemnością
dla poprawienia nastroju. Ale ostatnio
coraz mniej mnie ona bawi. Czy to
efekt pandemii, że skrybenci i czytelnicy stracili poczucie humoru? Niedawno
opublikowano tam felieton, gdzie autorka, podobnie jak ja, zainteresowała
się kudełkami. Odkąd zamieszkała razem z narzeczonym w domu pojawiły
się kudełki. Narzeczony nie jest bynajmniej włochaty, tak jak Ezaw, syn biblijnego Izaaka, ale wspólnie generują
duże ilości kudełków. Czy to też wina
pandemii, że pustkę naszych wyjałowionych jaźni zniewoliły prozaiczne
kudełki?
Marzy mi się powrót do normalnych,
przedpandemicznych czynności. A było ich wiele: spotkania z rodziną i przyjaciółmi, podróże, teatr, kino, koncerty,
muzea, wernisaże i wystawy, restauracje, sympatyczne polonijne spotkania,
name it. Oby ten rok był ostatnim rokiem pandemii i tego nam wszystkim
życzę.
Teresa Urban
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Czynności zastępcze
ANDRZEJ OLKIEWICZ

Moje
pierwsze
spotkanie
z rekinem
Do Dżeddy w Arabii Saudyjskiej
przybyłem we wrześniu 1972
roku. Miałem tam pracować
jako geolog w międzynarodowym
projekcie pod egidą ONZ. Niemal
zaraz po moim przyjeździe zostałem zaproszony na przyjęcie do
kilku Anglików. Spotkałem tam
Willego, Holendra.
Powiedział mi, że jest kapitanem
jachtu, którego właścicielem jest gubernator Mekki. Szybko znaleźliśmy
wspólny temat do rozmowy – oboje
byliśmy zainteresowani nurkowaniem.
Willy, w przeciwieństwie do mnie, był
doświadczonym nurkiem, który nurkował już w wielu morzach świata. Ja
miałem świeży, międzynarodowy certyfikat nurka i tylko kilka nurkowań w
mętnych wodach Bałtyku za sobą.
Willy był pełen entuzjazmu i zaproponował mi, abyśmy już na drugi
dzień uskutecznili wspólne nurkowanie. Miał dodatkowy zestaw sprzętu do
nurkowania, który mógł mi pożyczyć.
Umówiliśmy się na następny dzień, na
godzinę 17-tą.
Spotkaliśmy się na brzegu. Zakładając na siebie sprzęt zauważyłem, że
słońce stoi już dosyć nisko nad horyzontem. Niepokojąca myśl przemknęła
mi przez głowę: „To jest przecież czas,

kiedy rekiny idą na żer...”, ale zachowałem tę myśl dla siebie. Willy był
przecież doświadczonym nurkiem i na
pewno wiedział, co robi.
Zanim weszliśmy do wody, powtórzyliśmy sobie ręczne sygnały nurkowe, które są używane na całym świecie
w komunikacji pod wodą. Następnie
przepłynęliśmy płytką lagunę do krawędzi rafy koralowej, tam zanurkowaliśmy diagonalnie w dół stromej rafy i
– pamiętam! – nagle ujrzałem całkiem
nowy, inny świat.
Willy, który płynął przede mną,
wskazywał cały czas na coraz to nowe,
niezliczone i osobliwe, fantastyczne
cuda. Byłem oszołomiony pięknem i
różnorodnością, którą zobaczyłem. To
była eksplozja barw, wzorów i kompozycji! Ryby i koralowce o zaskakujących kształtach i psychodelicznych
barwach. Ryby, które wyglądały z zagłębień i zakamarków rafy, ryby które
czmychały szybko, jak roje motyli,
inne, które wydawało by się, że są tak
blisko, że mogę je dotknąć, a jednak
nie dotknę, bo zawsze troszeczkę się
odsuną. Wciąż, po tylu latach, pamiętam ostrzeżenie Willego: „Nie dotykaj
ryb, które nie odpływają, bo te mają
jad, który może ci zrobić krzywdę lub
nawet cię uśmiercić.”
Gdy dopłynęliśmy do 30 metrów
głębokości, zaczęliśmy powoli, znowu
na skos, płynąć ku powierzchni. Nasze
nurkowanie trwało pół godziny, a ja
czułem niedosyt – czułem, że mógłbym
pozostać w tym magicznym świecie w
nieskończoność. Niczego podobnego
przedtem nie przeżyłem.
Z powrotem na lądzie, gdy zdejmowaliśmy z siebie sprzęt, Willy rzucił mi
mimochodem pytanie: „Czy widziałeś
rekina?” „Nie!?” – odparłem zaskoczony. „Dałem ci przecież znak. Nie
widziałeś go? Był jakieś 20 metrów od
nas.” Nagle pojąłem, co oznaczał niezrozumiały znak, który mi Willy pokazał – to był sygnał: „Uwaga, rekin!”
Teraz, patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, że był to uśmiech losu, że nie zrozumiałem jego znaku.
Niedoświadczony i podniecony pierwszym nurkowaniem, mógłbym zareagować nieodpowiednio – może zrobiłbym
jakiś gwałtowny ruch, który mógłby
sprowokować rekina do ataku. Nie wiadomo, może moja niewiedza w tamtej
chwili uratowała nam życie?
Andrzej Olkiewicz

Bilety do nabycia online lub w kasie Scalateatern środa-czwartek 12-16 lub pod nr. tel. 08-143 575
Pomoc przy zakupie biletów online pod nr. tel. 0762 300 462
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“Każda
strona to
orgazm lub
rozstanie”
Pruderyjny czytelnik przeżyje
szok. O ile w ogóle zdoła tę książkę
przeczytać. I to nie tylko ze względu
na to, że – jak reklamuje się sama
autorka – jest to “brutalna proza
autobiograficzna”, ale także,
że książka liczy 1140 stron...
I to zapisanych gęsto.
“One Man Show” mieszkającej w Sztokholmie
Malgi Kubiak – jak informuje nas Wikipedia: “właśc.
Małgorzata Kubiak (ur. 1950 w Warszawie) – reżyserka filmów niezależnych, performerka, aktorka, producentka, scenarzystka i autorka książek. Członkini zespołów muzycznych. Organizatorka festiwalu poetyckiego (12. edycji festiwalu Poetry Art) – to książka
nie nowa, bo z roku 2002. Ukazała się w oryginale
w języku angielskim, ale dopiero teraz ukazała się w
pełni w tłumaczeniu na język polski.
Jakiś czas temu pisałem recenzję książki o Maldze
Kubiak zatytułowanej “Wyklęta córka Kubiaków”
autorstwa Marii Konarzewskiej (NGP nr 7/2021
“Kreacje Malgi Kubiak”). Kubiak szokowała w niej
swoimi wypowiedziami, ale to jej styl: performerski,
brutalny, dobitny, kreatywny, nie zawsze w pozytywnym znaczeniu. Książka miała jednak swoją strukturę
– Malga Kubiak “żywiła się” w niej swoim powiązaniem z ojcem, znanym poetą Tadeuszem Kubiakiem.
Sylwetka ojca obecna jest także w książce “One Man
Show”, czasami zawoalowana pod różnymi postaciami. “One Man Show” jest równie szokujące, ale w
zupełnie innym sensie.
Jak czytamy w materiałach reklamujących książkę
“One Man Show” przedstawia okres życia autorki,
którego ramy czasowe tworzą rozpoczęcie zupełnie
nowego jakościowo związku, opartego na szalonej
miłości (folie a deux) i w końcu jego rozpad. Owa relacja rozgrywa się między 1992, a początkiem 2002
roku – kiedy bohaterowie, super kochankowie rozstają się. To czas, który był ostatnim akordem i w pewnym sensie podsumowaniem całej epoki.
„Bohaterka zmienia imiona – Jolly-Wesoła, HornyNapalona, Tęcza... – wszystkie to Alter Ego autorki.
Jej chłopak, Cry-Płacz, Hardy-Twardy, ShooterStrzelec. Metodą tekstu jest atak na czas! On jest o połowę młodszy, ona piękna i awangardowa, jest tylko
pozornie za stara na rolę, zdobywa świat, tryumfuje
nad upływem czasu, nad formą, nad chronologią.” (z
recenzji Mara Lee, Bonniers Magazin 2002). Michael
Friedson, Time Out pisał o książce, że jest to “Selfie
kobiety kochającej swoje ciało i życie”. A Jessica
Willis, New Your Press, chyba trafniej i dosadniej:
Malga, Dama Neo-Neo Beat. Graficzny seks, każda
strona to orgazm lub rozstanie. Dosłowna seksualna
biografia.
Nie dajmy się jednak zauroczyć tymi recenzjami.
“One Man Show” to nie literatura na miarę “Lolity”
Nabokova, to nie “50 twarzy Grey’a”, to nie “Sto
dwadzieścia dni Sodomy” Markiza de Sade. To raczej
szokująca i wulgarna, niedobrze napisana i jeszcze
gorzej przetłumaczona na język polski (z licznymi
błędami) pornograficzna książka, okraszona nagimi
zdjęciami autorki. I w dodatku w kompozycji tekstu bez żadnych akapitów (tak przez 1140 stron!),
podzielona jedynie na 48 rozdziałów. Nawet przy
najlepszych chęciach, nie da się tego przeczytać. Ta
autobiograficzna kobyła Malgi Kubiak liczy więcej
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stron niż opasła biografia Czesława Miłosza autorstwa Andrzeja Franaszka - 949 stron. A, teoretycznie,
każdy wie kto to Miłosz, ale mało kto wie cokolwiek
o Maldze Kubiak. I wątpię, czy dowie się z “One Man
Show”...
Literatura ma różne odmiany, a i gusta są różne.
Mimo wysiłków Agnieszki Jackl (ponoć socjologa
archeotypów kultury – jak czytamy), która napisała wprowadzenie/esej o książce, która próbuje nam
wmówić, że proza Malgi Kubiak ma coś z Henry
Millera, Allana Ginsberga czy Jacka Keroouca, to
wszystko tylko pobożne życzenie recenzentki łaskawie nastawionej i zapewne zaprzyjaźnionej z autorką
książki. Ten esej to też swego rodzaju kuriozum napisane w tak nieporadny sposób, że aż śmieszny, i – nie
wiem czy inspirowany konstrukcją OMS (One Man
Show)? – pisany bez akapitów na jednym wydechu ze
zdaniami ciągnącymi się przez kilkanaście wersów.
Styl grafomański, który zamiast zachęcić do lektury,
raczej poprzez swoją nieporadność – jest czerwonym
światłem ostrzegawczym.
Jackle wspominając jednego z bohaterów książki,
pisze:
Właściwie nawet trudno nazwać go utrzymankiem
gdyż taki powinien przynajmniej dobrze odgrywać
swą rolę seksualną podczas gdy on ma swoje humory
i wręcz obwieszcza że czuje się wykorzystywany... co
powoduje męki głównej bohaterki która musi często
sama zapewniać sobie spełnienie czy też pracować
nad obiektem żeby w końcu zapewnił jej rozkosz. To
wszystko jest szczegółowo opisane w OMS tak samo
jak i chwile szczęścia, które jednak są krótkie w przeliczeniu godzin na ich ilość w ciągu doby i większość z
nich wydaje się mieć posmak zwycięstwa osiągniętego
nad odporną materią.... - tu charakterem i pragnieniami głównego bohatera. Ale męka miłości opisana
w książce ma też inny bardziej przyziemny czy fizyczny
wymiar.. jako że bohaterka - czy też jej wielość - często spotyka się z agresją swego ukochzanegto czyli po
prostu jest bita, dostaje w mordę czasem bardzo mocno. Jednak nie skłania jej to do zakończenia związku.
Być może dlatego, że chce przyjąć i wchłonąć całą
wielkość miłości wszystko co w niej jest, co może
przynieść. A może stoją za tym jakieś inne przyczny
które wynikają z samej konstrukcji wnętrza bohaterki
- ????” (zapis i interpunkcja – a raczej jej brak – jak
w oryginale — dop. TN).
Jeśli czytelnik – tropem eseju Agnieszki Jackl –
szukałby w książce Malgi Kubiak jakichś psychologicznych wyjaśnień, autorefleksji, to bardzo się zawiedzie. Jest za to brutalny język, dosłowność, którą
nawet nie sposób cytować ze względu na wulgarność.
Nie tak dawno ukazał się “Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów”. Tak wspominając go, pisała
Agnieszka Warnke na portalu Cultura.pl:
Czas wyjaśnić różnicę między wulgaryzmem a przekleństwem, które niesłusznie uważane są za pojęcia
synonimiczne. Grochowski wyjaśnia, że wulgaryzm
jest “jednostką leksykalną, za pomocą której mówiący
ujawnia swoje emocje względem czegoś lub kogoś, łamiąc przy tym tabu językowe”. Dodaje, że najczęściej
ma on związek z intymną częścią ciała lub czynnością
fizjologiczną (np. aktem seksualnym). /.../ Mięsisty
język tekstów literackich niekiedy jest stylizacją, częściej jednak realistycznym odzwierciedleniem współczesnej polszczyzny.
Nie wiem jak to jest w przypadku pisarstwa Malgi
Kubiak. Czy w ogóle mamy do czynienia z literaturą,
a jeśli tak, czy nie jest to po prostu literatura pornograficzna? A może tylko Kubiak celowo nas prowokuje,
może tekst traktuje jako artystyczny performance,
może odreagowuje swoje przeżycia, może to tylko
psychodeliczny akt ekshibicjonizmu?
Na okładce książki autorka umieściła pochwalne słowa m.in. znanego i cenionego pisarza Jacka
Bocheńskiego (przyjaciela jej ojca) brzmiące: “To
co przeczytałem jest piękne, miejscami przejmujące,
chcę ci pogratulować talentu”. To oczywiste oszustwo, nadużycie, gdyż słowa te napisał Bocheński w
1976 roku odnośnie zupełnie innych tekstów Malgi
Kubiak (chyba chodzi o jej wiersze), na 26 lat przed
napisaniem OMS. Trudno mi uwierzyć, by wciąż żyjący Bocheński (ma dziś 95 lat), mógł o tej książce
napisać podobne słowa. Ale... czego się nie robi dla
reklamy...
OMS to książka nie dla grzecznych dzieci, nie dla
językowych purystów, nawet nie dla poszukujących
taniej podniety (chociaż może nie takiej taniej - grubaśna książka kosztuje niemal 200 koron). To “literacki underground”, w którym dzisiaj niemal 72-letnia
Malga Kubiak, otwiera się przed polskim czytelnikiem. W przenośni i dosłownie (vide zdjęcia).
Tadeusz Nowakowski
Malga Kubiak: One Man Show. The Ego Trip,
Stockholm 2021, s.1140

O “żydowskim
rozbiorze Polski”
i Jedwabnym
przy hamburgerze,
frytkach i Coca Coli
Zdaniem Wojciecha Sumlińskiego jego
kłopoty ze spotkaniem z Polakami w
Szwecji to “osobliwe ograniczenie”
wolność słowa. To oczywista manipulacja, bo nikt mu takiej możliwości nie
odbierał, chodziło jedynie o to, GDZIE
owe spotkania miały się odbyć.
Kim jest Sumliński? “Dziennikarz i bohater prawicy”, chcący “przekonać świat, że przez lata ścigały go SB, WSI i układ”. Autor kontrowersyjnych
książek m.in “Niebezpieczne związki Bronisława
Komorowskiego”, gdzie główna teza brzmiała:
Komorowski, ubiegający się o reelekcję prezydent RP,
jest ojcem chrzestnym rządzącego w Polsce “układu
służb” i głównym prześladowcą autora.” Sumliński
kompiluje historie, zestawia nazwiska i tworzy atmosferę państwa zbudowanego przez wszechwładną
WSI, za którą stoi Komorowski wywindowany do władzy przez “potężne moce”. Twardych dowodów nie
podaje, tylko anonimowe wypowiedzi” – czytamy w
Gazecie Wyborczej.
Sumliński oskarżany był o to, że w swoich sensacyjnych i “demaskatorskich” książkach plagiatuje
Raymonda Chandlera, Alistaira MacLean, a także...
Stieg Larssona. Oskarżany jest także o antysemityzm. Co potwierdza jego ostatnia książka “Powrót
do Jedwabnego”. Parę lat temu brytyjskie służby graniczne zatrzymały go na granicy, gdy wybierał się do
Londynu na spotkanie z Polonią.
Nic dziwnego, że cieszy się popularnością wśród
skrajnych prawicowych środowisk polonijnych w
Szwecji, które już po raz kolejny chciały mu zorganizować spotkanie w Sztokholmie, pod koniec stycznia.
Ulotki kolportowano w niektórych polskich sklepach,
a organizatorem miała być “Polonia Sztokholmska” –
jak podpisano eufemistycznie. Miała to być promocja
jego (i Tomasza Budzyńskiego) książki “Powrót do
Jedwabnego”, na podstawie której później zrealizowano film pod tym tytułem. Reklamowany był hasłem: “Żydowski rozbiór Polski”.
Gdzie sztokholmskie spotkanie miało się odbyć? Z pomocą polskich księży w sali parafialnej
Oratorium prowadzonej przez Polską Misję Katolicką
w Sztokholmie. Dopiero interwencja biskupa spowodowała, że spotkanie tam odwołano. Alternatywnie
miało odbyć się w Ośrodku Polskich Organizacji
Niepodległościowych, zarządzanym przez Kongres
Polaków w Szwecji, który już nie raz dryfował w
kierunku skrajnych środowisk prawicowych. I tam do
spotkania nie doszło...
Sumliński na Twitterze napisał: “Oczywiście moje
i T Brudzińskiego spotkanie w Sztokholmie oprotestowały środowiska żydowskie, w efekcie czego wczoraj
organizatorom wypowiedziano salę i dopiero rzutem
na taśmę zorganizowano inną - osobliwa “wolność
słowa” (zapis z 29 stycznia 2022). Z tego samego
dnia jest inny jego zapis: “Gdyby zły i wszechmocny
duch uwziął się na moje spotkania autorskie nie wymyśliłby tego lepiej: jak nie protesty Żydów, to alarmy
pożarowe, a teraz test lotniskowy wykazał mi COVID.
Absolutnie bezobjawowo! I tak zamiast spotkania z
rodakami w Szwecji kwarantanna. Czysty obłęd.”
Sumliński, wspierający oczywiście antyszczepionkowców, “ukrzyżowany” przez szwedzkiego
biskupa, do swojej biografii “męczennika”, dopisze
teraz kolejną kartę sztokholmską. O tyle zabawną, że
według ostatnich informacji, spotkanie z nim miało
odbyć się w.... MAX Burgerze na Medborgarplatsen
w Sztokholmie. Polscy patrioci spod znaku Semper
Fidelis o “żydowskim rozbiorze Polski” i Jedwabnym
miali dyskutować przy hamburgerze, frytkach, popijając Coca Colę...
Ma rację Sumliński: Czysty obłęd!
NGP
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jak Pandemia zapoczątkowana
w poprzednim roku. Rozwijała
się dobrze. Wirus Covid-19 mnożył się
nadmiernie, dwoił się i troił, a uciekając szczepionkom, ewaluował tworząc
kolejne wersje z alfabetu greckiego.
Pierwsze wersje wirusa: Alfa, Beta i
Gama przeszły stosunkowo nie groźnie, ale już Delta dała nam się we znaki, a jeszcze gorszy Omikron dopełnił
miary. Jak tak dalej pójdzie, nim dojdziemy do Omegi, większość ludzkości
wymrze. Tak przy okazji: gdy epidemie
nawiedzały ludzkość w dawnych wiekach to duża część jej ginęła, a reszta
się uodporniała.
jak Pegasus. Afera przez duże
A. Odpowiedzialni za tę aferę
bonzowie z PiS dowcipkowali sobie
na ten temat w TVP. Przypominali,
że Pegaz to mityczny skrzydlaty koń,
który naprawdę nie istniał. Ktoś sobie
przypomniał, że jedna z wersji konsoli
Nintendo nosiła nazwę Pegasus. Fakt i
ubaw po pachy.
Nie o tego Pegasusa jednak chodziło. Wymyślony w Izraelu doskonały system podsłuchów i manipulacji
przeznaczony był do zwalczania terrorystów. Po jakiego diabła rządząca
obecnie Polską władza kupiła ten system? Terrorystów u nas niewielu. I nie
w tym problem. System potrzebny był
do podsłuchu opozycji, a jak się później okazało, i własnych, nie do końca
pewnych towarzyszy.
to ciekawostka. To pierwszy
dezerter z wojska polskiego od
czasu, gdy to wojsko pozbyło się przymiotnika „ludowe”.

P

P

Koniec
pandemii?
DOK. ZE STR. 3

Zwłaszcza w Polsce (a więc i także w
polskim środowisku w Szwecji) wirus
podzielił nas tak samo, jak wcześniej
podzieliła nas polityka i Kaczyński.
Ludzie, których często nie podejrzewaliśmy o to, okazali się zagorzałymi
zwolennikami teorii spiskowych, co
zresztą w przypadku Polaków pokrywa
się w dużej mierze z ich poglądami politycznymi. Polskie cwaniactwo, brak
zaufania do autorytetów, brak poczucia współodpowiedzialności, brak
wiedzy i przemądrzałość wypełzły z
ludzi. I dlatego nic już nie będzie tak
jak było: tak jak w swoich poglądach
na politykę, sprawiedliwość, solidarność i tolerancję zamknęliśmy się w
gronie podobnomyślących i o podobnej wrażliwości, tak samo zamkniemy
się wobec “antyszczepionkowców”.
Wojciech Orliński pisał w “Gazecie
Wyborczej” o “galopie Gisha”: Nazwa
pochodzi od amerykańskiego kreacjonisty Duane’a Gisha, który chętnie stosował taktykę retoryczną polegającą na

zarzuceniu oponenta lawiną argumentów o wątpliwej wartości. Nawet jeśli
każdy z nich będzie łatwą do zweryfikowania bzdurą, wykazanie tego będzie wymagało od oponenta pewnego
wysiłku, podczas gdy osoba stosująca
„galop Gisha” po prostu z rękawa
wyciągnie kolejne 20 bzdurnych tez.
Postronny obserwator odniesie więc
wrażenie, że jeden rozmówca przedstawił kilkadziesiąt argumentów, a
drugi nie był w stanie ich wszystkich
obalić, skupił się na kilku, wcale nie
najważniejszych. Internet czyni nas
praktycznie bezbronnymi wobec „galopu Gisha”, bo popularne formaty,
takie jak podcast albo vlog, są do niego
wręcz stworzone. Przez kilkadziesiąt
minut możemy przedstawić multum
argumentów wyssanych z palca – zmyślając źródła, zniekształcając cytaty,
robiąc elementarne błędy logiczne.
Miejmy nadzieję, że życie wróci
teraz - przynajmniej w zewnętrznym
zarysie - do stanu sprzed pandemii.
Bob Dylan śpiewał: Każdy nowy dzień
zaczyna się głęboką nocą. Nawet jeśli
niebo zmęczyło się błękitem, nie gaś
nigdy światła nadziei. Szkoda tylko,
że o wielu naszych znajomych dowiedzieliśmy się więcej, niż byśmy chcieli wiedzieć. (tn)

Wśród bogów

Tkwi we mnie cierń niepewności i żal, że odejdę. Wiem, to niemożliwe, ale
chciałbym zabrać ze sobą cały mój świat. Na dobrą sprawę większość tego,
co się wokół mnie dzieje nie miało większego znaczenia, bowiem dorosły człowieka staje przed prostym wyborem: Wierzyć w to co się robi niezależnie od
niczego, a do „wiary” podchodzić lekko. Jeżeli tam, na wysokościach, ktoś
rzeczywiście jest, nie widzi On nic zdrożnego w tym, iż człowiek czasami się z
niego podśmiewa. Może nawet śmieje się razem z nim, człowiekiem?
Wierzę w wagę pogody ducha. Jestem przekonany, że człowiek został stworzony
po to, aby nauczył się być szczęśliwy. W końcu tylko o to chodzi we wszystkich
Bibliach czy Talmudach, w książkach, teatrach, filmach, operach, w ogóle w życiu,
żeby być szczęśliwym.
Gdy rozpocząłem drugą połowę życia, ośmieliłem się zajrzeć w siebie. Mówiąc
pokrótce, gdy przebrnąłem przez pytania sakralne, podzieliłem świat na trzy podstawowe elementy: Bóg, Kosmos, Człowiek, i zacząłem się zastanawiać, co dalej?
Człowieka uznałem za najważniejszą część owego trójpola. Jak by to wszystko
wyglądało bez Człowieka, komu miałby być przydatny Bóg i Kosmos, gdyby Go
nie było? A gdyby nie było Boga, jaki sens miałoby istnienie Człowieka? Słowem
Bóg i Człowiek są niezbędni, aby mógł istnieć Kosmos!
Nie jest mi lekko, bowiem w gruncie rzeczy jestem człowiekiem nieśmiałym.
Ale również upartym, nigdy nie schodzę z drogi jaką obiorę, zaś książki, a napisałem ich sporo, świadczą jeżeli już nie o czym innym, to o wrażliwości, zmyśle
obserwacji, klarowności oceny... i uporze.
Przybywa lat, a wraz z nimi rośnie moja dezorientacja i pogłębia się rozczarowanie. Rozczarowanie przede wszystkim sobą, bo jak mam uwolnić się od swoich
trwóg, jak rozpędzić mgły wahań? W końcu dopisało mi szczęście i znalazłem
ratunek - jak wielu przede mną – w postaci wyrzutów sumienia. Dzięki nim, niewygodnym i uwierającym wyrzutom sumienia, zdobyłem umiejętność głębszego
spojrzenia na świat, na ludzi, na sprawiedliwość. I najważniejszy zysk - wyrzuty
sumienia pozwalają odczuwać świeżość powiewu uwolnienia!
Ścieżki żywota się zacieśniają. Dostrzegam, że z roku na rok, z dnia na dzień,
zmniejsza się człowiekowi możliwość manewru, bo biorą górę ślepe urojenia i
zgrzytliwe akordy słów, a pozostaje ból w sercu i zamęt w głowie. Don´t look
up! Nabiera również klarowności świadomość, że lekkomyślny niestety świat drwi
sobie z przerażonych umysłów, że plączą mu się nogo w rytmach sakralnej klawiatury z kości słoniowej i domu złotego tak, że człowiek nie widzi, jak bardzo oddalił
się od pasjansa Stwórcy, kładzionego bezpośrednio na krajobrazie.
Nadeszły cięższe noce. A w nocy żaden ogień nie płonie na darmo, więc pytanie:
Jaki w tym ma udział moje cierpienie? Dopiero teraz, starszy i doświadczony życiem człowiek, uzmysłowiłem sobie, że ludzka skłonność do cierpienia pochodzi z
przyzwyczajeń, nie z natury. Więcej nawet, ludzie lubią cierpieć! Cierpieć znacznie łatwiej, niż być cnotliwym albo rozwiązłym, mądrym czy próżnym, dumnym
albo raczej skromnym? Dużo prościej i łatwiej jest cierpieć, niż narażać się na trud
myślenia! Moje pragnienia skromne są, mam tylko nadzieję, że może uda mu się
zostać kiedyś cząstką tego ogromnego Czegoś.
Przemijalność człowieka, na tle niezmiennej, różnorakiej i przebogatej natury,
dostarcza niewyczerpanych tematów do rozmyślań. Dlaczego człowiekowi tak
trudno pojąć, że życie nie polega na obcowaniu z faktami, że fakty tylko zagradzają
drogę temu najważniejszemu, ku światu złudzeń!
Czasem uważam siebie za gnostyka, a czasami nie. Gnostycy wierzyli w niebieskie hierarchie i nie mam nic przeciwko temu, ale zaraz rodzi się przekorne pytanie:
Czy ktoś to już sprawdzał?
Kim lub czym będę, jak już ”nie będę”? Mam nadzieję, że młodym bogiem.
Boską istotą, na którą przelewać będą swe ojcowskie uczucia starsi bogowie. Że
powiedzie mi się i będę szczęśliwy, że polubię swoją obecność Tam. Piszę „powiedzie mi się”, bo przecież może być inaczej i znacznie gorzej. Mogę zostać wchłonięty przez falangę zbuntowanych tytanów i zniknąć rozczłonkowany na niezliczone fragmenty niespełnionych pragnień. Co nie daj boże!
Ale nie zniknę, o nie! „Będę” i będę się przyglądał się jak słońca wyłaniają się
zza oceanów i wysyłają forpoczty promieni, które przejęte wagą zadania spiesznie
likwidują smugi cienia. Siądę tam, otrzepię nogi z niebiańskiego pyłu, oprę się
plecami o ciepły obłok, westchnę z ulgą, zasnę, a śnić będę o cudownych ziemskich
łąkach i połoninach, pokrytych – jak dywanem – soczystymi trawami.
Andrzej Szmilichowski
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Nijaki Emil Cz., który sam się zgłosił do obrony polskiej granicy z Białą
Rusią, gdy tam się znalazł, to przeskoczył linię graniczną i poprosił o azyl na
Białej Rusi. Władze azylu mu udzieliły.
I nie tylko. Jestem w posiadaniu telewizji Bialorus 24 i na tym programie
obejrzałem wywiad ze wspomnianym
dezerterem Emilem Cz.. On mówił,
że sumienie skłoniło go do podjęcia
wyżej wspomnianej decyzji, ponieważ
nie byłby w stanie wykonać rozkazu,
jaki im (podobno) wydano: ”By strzelać w głowy przechodzącym granicę
ludziom”
Temu humaniście, naturalnie, przyznano azyl w Mińsku. Władze polskie
twierdzą, że Emil Cz. był w Polsce
oskarżony o maltretowanie własnej
Matki oraz o spowodowanie wypadku
po prowadzeniu w stanie nietrzeźwym
samochodu. Mińsk piękne miasto, ale
i nudne, jak stwierdził inny dezerter
tam osiadły. Mam tu na myśli słynnego, domniemanego zabójcę Johna
Kennedy’ego, Lee Harveya Oswalda.
Według raportu senackiej komisji senatora Warrena Oswald był anarchistą
skłóconym z własnym środowiskiem.
W czasie tzw. kryzysu kubańskiego
agitował za Kubą. Potem wyjechał do
ZSRR i poprosił tam o azyl polityczny.
Władze radzieckie były trochę zdziwione, ale nie odmówiły mu gościnności.
I właśnie osiedliły go w Mińsku, gdzie
ożenił się z Mariną, którą władze przydzieliły do pilnowania tego – mimo
wszystko – podejrzanego typa. Po pewnym czasie Oswald doszedł do wniosku, że mieszkanie w Mińsku i praca
w fabryce produkującej traktory mu
nie odpowiada. Ponieważ miał obywatelstwo amerykańskie, zwrócił się do
konsulatu, że chce razem z Małżonką
wrócić do USA. Ciąg dalszy znamy.
Ale nie do końca.
Oswald miał zaburzenia psychiczne.
Według wspomnianej komisji uważał,
że trzeba w ojczyźnie coś zmienić.
Próbował bezskutecznie zamachy na
różnych ważnych polityków. I wreszcie
– po kłótni z żoną – co podkreśla raport
wyżej wymienianej komisji, zorganizował zamach na Kennedy’ego. Jak było
naprawdę nie wiem. Ale jak znudzi się
Emilowi Cz. pobyt w Mińsku, to radzę
go nie wpuszczać do Polski. (LGG)
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