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Cywilizowanie
skrajności
Ucywilizowani i bardziej ważący słowa
Szwedzcydemokraci są dla wielu wyborców
polityczną alternatywą. Niemal co piąty
wyborca gotów jest na nich oddać głos,
gdyż populistyczne hasła “radykalnego
rozwiązania” problemów są chwytliwe. s.2

Tamto nas
nie zniszczyło
Zygmunta Barczyka “Stworzeni dla losów
szczęśliwych” to coś pomiędzy retrospektywnym dramatem psychologicznym, a przyczynkiem do historii upadającego PRL-u i skomplikowanego powstawania Nowego. STRONA 3

Z życiem jest jak
z pasjansem, wychodzi
albo nie wychodzi
Afirmacja Życia łączy się w twórczości Kurowskiej z motywem
Czasu, który ostatecznie decyduje o losie człowieka i całego świata.
O twórczości Teresy Järnström-Kurowskiej
pisze Ewa Teodorowicz Hellman. STRONA 7

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Cywilizowanie
Mężczyzna
skrajności
Populizm ma się dobrze.
Strach przed radykalistami
powoduje, że wszyscy stają
się bardziej radykalni, byle by
tylko tych najbardziej radykalnych nie dopuścić do władzy.
Wynik wrześniowych wyborów
w Szwecji trudny jest do przewidzenia. Bez względu na to,
który blok wybory wygra, po
raz kolejny trudno będzie zbudować silną frakcję rządzącą.
Od ostatnich wyborów układ sił niewiele się zmienił. No, może z wyjątkami. Osłabli liberałowie i zieloni, chociaż ostatnie sondaże znowu dawały im szansę na utrzymanie się w parlamencie. Nieco wzmocili się Moderaci, ale w niektórych sondażach mają
niemal tyle samo głosów co Szwedzcydemokraci.
Wszystko więc wskazuje na to, że wszystko rozstrzygnie się w dzień wyborów. Strach jedynie, że
Szwedzcydemokraci mogą zdobyć więcej głosów
niż Moderaci, co oczywiście nawet przy zwycięstwie
bloku opozycyjnego, nie będzie im gwarantowało, że
Jimmie Åkesson zostanie premierem, mimo że formalnie misję stworzenia rządu (w zgodzie z zasadami) powierzy mu “marszałek” (talesman) parlamentu.
Zapowiada się więc powtórka z 2018 roku, gdy próby stworzenia rządu trwały parę miesięcy, do czasu
aż Anni Lööf z Centerpartiet, blokując Sd, opuściła Alians i dała mandat socjaldemokratom. Dzisiaj
twierdzi, że gotowa jest nawet na współrządzenie z
socjaldemokratami w następnej kadencji.
Koalicje, partyjne programy: cała taktyka polityczna – czy ktoś tego chce, czy nie – odbywa się więc
na zasadach, które kreuje Åkesson. Wielu wyborcom
wydaje się, że “radykalne” rozwiązania to najlepsze
antidotum na problemy Szwecji. Może dlatego, że
świadomość historyczna jest niska, a radykalizm nazizmu i komunizmu wydaje się tak odległy w czasie,
że niektórym trudno sobie wyobrazić, że może powrócić w jakiejś nowej formie. Tak jakby za płotem, czy
raczej po drugiej stronie morza, nie toczyła się wojna
wataszki Putina.
Dlatego ucywilizowani i bardziej ważący słowa
szwedzcydemokraci są dla wielu wyborców polityczną alternatywą. Niemal co piąty wyborca gotów jest
na nich oddać głos, gdyż populistyczne hasła “radykalnego rozwiązania” problemów są chwytliwe. I nawet nie przeszkadza opublikowanie niedawno “białej
księgi Sd”, z której jasno wynika, gdzie są korzenie
tej partii.
Ale duch populizmu widoczny jest również u innych. I Ulf Kristersson i Ebba Busch też są gotowi na pogodzenie się z populizmem, a Magdalena
Andersson (s) obiecuje złote góry, byle by się utrzymać przy władzy. Trzeba przyznać, że rządząca obecnie koalicja całkiem zgrabnie przebrnęła przez pandemię, zafundowała gigantyczne rekompensaty tym,
którzy w ostatnich dwóch latach stracili najwięcej,
były dopłaty do rachunków za elektryczność, teraz
niedawno emeryci z najniższymi wypłatami dostali
spory zastrzyk finansowy. A już mówi się o kolejnych
rekompensatach i dopłatach. I wreszcie: świadomość
zagrożenia zewnętrznego doprowadziła do akcesji
Szwecji do NATO. Czy jednak to wszystko przełoży
się na kolejne zwycięstwo w wyborach? Tego nikt nie
gwarantuje, bo i potrzeba zmiany polityki jest duża.
Pod wieloma względami polityka szwedzka jest
stabilna i bez względu na kolor rządzących w kluczowych sprawach się nie zmieni. Ale, oczywiście,
nic nie jest “na stałe”, nic nie można przewidzieć,
nawet “ucywilizowane skrajności” nie chronią przed
chaosem.
NGP
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z teczką

W późnych latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku transatlantyk m/s Batory,
niespodziewanie zaprzestał „chodzić”
do New Yorku, a jego portem przeznaczenia stało się kanadyjskie Vancouver.
To było jaskrawe obniżenie lotów, New
York i Vancouver! Po Gdyni krążyły
wówczas różne na ten temat plotki, a
może i nie plotki? Podobno w każdej
plotce można znaleźć ziarenko prawdy.
Oto jedna z tych opowieści. Rejs przebiegał normalnie, morze spokojne, rutynowe zmiany wachty na
mostku i w maszynie, ochmistrz jak zwykle rozbiegany, stewardzi kabinowi na swoich posterunkach. Nic
specjalnego, kolejny skok przez Atlantyk.
Lecz los, zwany również przeznaczeniem, chciał
jednak inaczej. W rejsie z New Yorku do Gdyni jednym z pasażerów pierwszej klasy był niepozorny i
milczący mężczyzna w średnim wieku. Nikt, włączając w to stewardów, go nie zapamiętał, zanim stało się
to niespodziewane. Otóż godzinę po wyjściu w morze,
na granicy amerykańskich wód terytorialnych, zza
horyzontu wyszły niespodzianie dwa amerykańskie
kontrtorpedowce, podeszły z dwóch stron pod burty
Batorego i nakazały zatrzymanie się transatlantyka.
Na pokład weszli dwaj amerykańscy oficerowie,
porozmawiali dłuższą chwilę z kapitanem i pomimo
jego protestów na burtę wspięło się kilkudziesięciu
mariners. Okręty zaś odpłynęły w różne strony z maksymalną szybkością, zmieniając co raz kurs to w lewo
to w prawo. Natomiast pozostali na Batorym mariners
zaczęli rewidowali systematycznie i dokładnie statek.
Gdy skończyli, zgrupowali się na dziobie i spędzili
tam wiele godzin, zanim oba okręty ponownie pojawiły się przy burcie Batorego i wzięły ich na pokład.
Co się stało? Co było powodem tak ekstraordynaryjnych zachowań amerykańskich okrętów wojennych?

Polski Kościół w Sztokholmie?
Egzemplarze Nowej Gazety Polskiej (nr. 11/510)
wysłałem do kilku Kurii Metropolitarnych z prośbą
o sugestie, co i jak Polonia w Sztokholmie powinna
czynić, by mieć swój Polski Kościół. Bo np. Polacy w
Anglii mają ich chyba 52, jak czytałem przed laty w
„Orle Białym” wydawanym w Londynie.
Najbardziej rzeczowa odpowiedź przyszła z
Krakowa z sugestią by Rada przygotowująca formalny projekt zakupu Polskiego Kościoła w Sztokholmie
- nawiązała kontakt z Biurem Delegata Konferencji
Episkopatu Polski ds.Duszpasterstwa Emigracji
Polskiej (Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6,
01-015 Warszawa).
Nikt nie był przeciw. Polska pomaga w restauracji
kościołów polskich za granicą np. na Ukrainie: we
Lwowie, Żółkwi czy Uhnowie… Na pewno pomogłaby
też i w Sztokholmie.

Odpowiedzi należałoby szukać głęboko w obszarach
polityki, jak również w dosłownym znaczeniu słowa
„głęboko”. Otóż godzinę przed wizyta amerykańskich
okrętów, przed dziobem Batorego pojawił się wpierw
peryskop, a po chwili na powierzchni oceanu pokazało się obłe cygaro łodzi podwodnej. Bez większych
ceregieli nakazano Batoremu „maszyna stop” i na
pokład wszedł oficer w mundurze radzieckiej marynarki wojennej, rozglądając się wokoło, jakby kogoś
szukał. Wtedy podszedł do niego ów opisywany na
początku niepozorny mężczyzna z teczką w ręku.
Zamienili kilka słów, zsunęli się po drabince pokładowej do pontonu i odpłynęli do łodzi podwodnej,
a ta w ciągu paru minut zniknęła pod powierzchnią
wody. Dosłownie kwadrans później pokazały się na
horyzoncie amerykańskie okręty.
Czas na wyjaśnienie, co to było. Trzeba się cofnąć
o parę lat, do okresu intensywnych badań naukowych
nad rozszczepieniem atomu i pogłosek, że amerykańscy naukowcy są tuż-tuż ogłoszenia sukcesu. Nad
tym arcyważnym projektem pracowało, między innymi, małżeństwo fizyków nazwiskiem Rosenberg.
Okazało się, co było ewidentną porażką amerykańskich służb kontrwywiadowczych, że Rosenbergowie
są radzieckimi agentami. Faktem jest, że agenci deptali im już po piętach, szło dosłownie o godziny, czego najlepszym dowodem wydarzenia na Atlantyku,
ale Rosenbergowie zdążyli przekazać tajne materiały,
pozwalające Związkowi Radzieckiemu skonstruować
bombę atomową. Ów niepozorny człowiek okazał się
być agentem radzieckiego wywiadu, którego podjęła
na oceanie łódź podwodna.
Czy to prawda, czy tylko plotka krążąca po kawiarniach Gdyni w tamtych, bardzo odległych już czasach, nie mnie oceniać. Jednak łączono te dwa fakty,
aferę szpiegowską Rosenbergów i aktywny w tym
udział m/s Batorego, a w rezultacie „karę” jaka na statek nałożono odmawiając mu wejścia do New Yorku,
co spowodowało iż zaczął „chodzić” do Vancouver.
To trwało dobrych parę lat, ale w końcu Batory wrócił
na swoje stare miejsce przy nowojorskim nabrzeżu.
Rosenbergowie dostali karę śmierci, a o niepozornym
mężczyźnie z teczką i łodzi podwodnej słuch zaginął.
Ale nie tylko o tej łodzi. Pamiętamy wydarzenia z
Karlskrony, gdy na przybrzeżne skały wmeldowała się
ruska łódź podwodna z kapitanem Gustinem na mostku. Po latach, gdy osiadł pył po Związku Radzieckim,
ktoś kupił tą łódź od Rosji i udostępnił, nie pamiętam
w którym szwedzkim mieście, do oglądania i dla dzieci zabawy w wojnę. Łódź po jakimś czasie przestała
interesować i znikła, pewnie poszła na żyletki.
Ale Rosja, ku utrapieniu świata, nie znikła. Wręcz
przeciwnie, rozpycha się po ukraińskich równinach,
siejąc śmierć i cierpienie ludności cywilnej, ale to już
inny, niestety aktualny tragiczny temat.
Argumenty “za” są oczywiste – i o nich pisałem
niedawno w NGP. Ostatni raz byłem w Kościele Św.
Jana trzy lata temu i cieszono się z renowacji piwnicy
na Kaplicę, ale o korozji konstrukcji na wieży nikt nic
nie mówił. Jeżeli to prawda – to należy wieżę rozebrać do najniższego poziomu, ale NIE Kościół! Np. w
Warszawie w 1962 roku, budując przedłużenie trasy
W-Z, przesunięto cały kościół o 30 metrów i nic złego się nie stało, był bez wieży – stoi do dzisiaj, jest
użytkowany.
Kościół Św. Jana stoi na skale, byłem w nim kilka razy na piętrze, tak po prawej, jak i lewej stronie.
Nigdy nie widziałem rys, pęknięć itp. na cegłach czy
sklepieniach. Nie stoi ani przy autostradzie, dworcu
kolejowym itp. Należy być przeciwnym pochopnym
decyzjom niszczącym zabytki - obojętnie gdzie. W tym
kościele każdy z nas zostawił odrobinę serca!
Polski Kościół – to jedyna szansa zachowania naszych tradycji, organizacji imprez kulturalnych oraz
zbiórek na rzecz Polski – w przyszłości...
Pozostaję z nadzieją.
Jan Zuchowski dr n med.

„… z okruchów
składamy swoje
życie…”
– czyli o Naszym
nieprzemijaniu
Jest lato, a ja latem nadrabiam zwykle zaległości lekturowe, zwłaszcza z
obszaru poezji. Bo do czytania wierszy,
czy, inaczej mówiąc, do wczytywania
się w wiersze, trzeba spokoju i refleksji
– tu każde słowo (a nawet brak słowa),
w odmienny sposób niż w prozie, ma
swoją wagę i znaczenie. I teraz właśnie,
na spokojnie i w ciepłym (dosłownie
i w przenośni) nastroju przeczytałam
wiersze Marii Kabały-Rejment, zebrane
w tomiku pt. Nasze nieprzemijanie,
z ekspresyjną i wymowną okładką
artystki Danki Jaworskiej.
Już sam tytuł jest trochę jakby na przekór. Motyw
przemijania w literaturze przewija się przez utwory
twórców z wielu epok. Od zarania dziejów nawiązywano do problemu upływu czasu, szczególnie zaś do
śmierci, jako ostatecznej granicy między bytem a niebytem i towarzyszącej temu tęsknocie za minionym
życiem. Stąd zaintrygował mnie tytuł tomiku: nasze
nieprzemijanie. Autorka podzieliła wiersze na kilka
tematycznych grup: Miłość, Przemijanie, Nadzieja,
Rodzina, Tęsknota, Przyjaźń, ale główne motywy
tych wierszy, sygnalizowane w powyższych podtytułach, nakładają się cały czas na siebie, tworząc niejako
mozaikę życiowych zdarzeń i emocjonalnych stanów
głównej postaci lirycznej. Pisane w pierwszej osobie,
utwory te oddają szczególnie sugestywnie motyw
miłości – we wszystkich jej odmianach, szczególnie
miłości niespełnionej i zawiedzionej. Są to, jak czytamy, wiersze utkane „ze strun tęsknot”. Podmiot liryczny – kobieta – wnika całym swym jestestwem w
świat ukochanej osoby, tworząc jakby hermetyczną
strefę miłosną, a pamięć miłości i wspólnych uniesień
przesłania nawet tragizm rozstania. Liczą się tylko te
momenty i chwile, kiedy konstelacja miłosna skupiała
owe dwie bliskie sobie istoty, do których to doznań
można potem wracać we wspomnieniach, niezależnie
od tego, jak długo to trwało i jak się skończyło.
Bohaterka tych wierszy świadoma jest faktu, że dusza choć najbardziej bliskiej osoby, to bezdroża, po
których błądzi zakochana kobieta, czemu nierzadko
towarzyszy, jak np. w wierszu „labirynt twojej duszy”, uczucie bezsilności i bezradności. Wie też, że
miłość i zaślepia i wręcz oślepia, prowadząc często
– jak w przywołanym w wierszu pt. „w twoich ramionach” micie o Ikarze, wznoszącym się na woskowych
skrzydłach coraz wyżej ku słońcu – do nieuchronnej
katastrofy. Na moment jednak powstrzymuje czas,
stąd prośba: „niech zatrzyma się / świat cały na jedną
chwilę / naszego nieprzemijania”. Stałym punktem
odniesienia jest tutaj natura, ze swym bogactwem zjawisk tworzących świat i wszechświat, funkcjonująca
od wieków w rytmie zmian pór roku, tygodni, dni.
Powraca zwłaszcza motyw jesieni, zarówno jako jesieni życia, jak i miłości, gdzie „pożółkłe liście [to]
zwiastuny przemijania”.
Ale miłość w tych wierszach ma też inne odniesienia: sugestywny jest m.in. wiersz „moje miłości”.
Bo miłość ma przecież niejedno imię: jest więc tu
miłość do rodziny, do męża i dzieci. Znaczący jest
tutaj zwłaszcza motyw macierzyństwa, „szczęścia
zamkniętego w codzienności”, którego nie jest w stanie osłabić nawet najbardziej banalna rzeczywistość,
obejmująca poza macierzyńską troską prozaizm dnia
codziennego, potrafiący nawet zniszczyć partnerską

miłość, kiedy to ginie ona pod nawałem trywialnych
bytowych spraw. Ale jest też i miłość dojrzała, na dobre i na złe, która być może nie zawsze była łatwa i
gotowa sprostać wymaganiom życia i rzeczywistości,
jak czytamy w wierszu „po latach”: „czy przepadną
błędy przeszłości / które nie odeszły w zapomnienie /
czy młodość która życia nie znała / dostanie na starość
rozgrzeszenie”.
Podobnie jak miłość, tak i motyw tęsknoty ma różnorakie oblicza. Jest to nie tylko tęsknota za bliskością
dusz czy żal za utraconą miłością, ale też idzie to w
parze z tęsknotą za cofnięciem się do lat młodości, co
dałoby możliwość być może innych życiowych wyborów: „…o gdyby młodość stanęła choć na chwilę /
ramię w ramię z wiekiem dojrzałym / a może nawet
ze starością żałosną / zobaczyłaby wtedy jak na dłoni /
to co kiedyś i jej się przytrafi…”. Znane i wręcz oklepane Carpe diem zyskuje, jak np. w wierszu „zima”,
nowy wymiar: „przeżyjmy zimę bez wyczekiwania
wiosny / jak młodość bez tęsknoty do starości”.
Osobne pole znaczeniowe i emocjonalne stanowi
tęsknota, łącząca się często z samotnością, kiedy to
liryczna bohaterka tych wierszy tęskni za odnalezieniem samej siebie i sensu życia. Ale samotność ta
związana jest też nieuchronnie z nostalgią emigranta.
Przewija się tutaj motyw życiowej wędrówki, czemu
towarzyszy smutek za przemijającym życiem, brakiem swojego miejsca na ziemi, żal do losu, który
rzucał to tu, to tam i tęsknota za ojczystym krajem i
domem dzieciństwa, jak np. w wierszu pod wymownym tytułem „tułaczy los”: „bo jakże tak można / bez
miejsca na ziemi / które by swoim nazwać / bez korzeni które czasem / niechby nawet ciążyły”. Uczucia te
intensyfikują np. w święta Bożego Narodzenia, kiedy
to „wigilie dzieciństwa” przesłaniają obecną daną rzeczywistość, ale gdzie też można cieszyć się pięknem
zimowego dnia, „choć tutaj jest Szwecja i żyje się inaczej”. Antidotum na samotność i nostalgię jest przyjaźń, która, podobnie jak miłość, albo przetrwa koleje

czasu i losu, albo rozmyje ją niebłagana
rzeczywistość – dużo ciepłych wierszy
dedykowanych
jest
konkretnym osobom,
i tym obecnym, i tym
nieobecnym.
Wszystko to razem:
miłość, nadzieja i przyjaźń powoduje, że, jak
można by przewrotnie
powiedzieć za autorką
wierszy, nasze przemijanie nie musi wcale
prowokować destrukcyjnych myśli i działań. Przeżywanie każdej chwili z
pełną świadomością jej ulotności, acz jednocześnie z
przekonaniem, że w danym momencie jest ona trwała i niepowtarzalna, daje nam właśnie poczucie, że
bieg życia zwalnia się na tę właśnie „jedną chwilę /
naszego nieprzemijania”. Bo w końcu my wszyscy i
każdy na swój sposób, „z okruchów składamy swoje
życie / ze wspomnień migawek zachłyśnięć / malujemy obrazy których nie było / pędzlem tuszujemy wątpliwości…”, często w pogoni za czymś, czego sami
nie zawsze potrafimy sprecyzować. Niekiedy więc
warto przystanąć w tym naszym zabieganym świecie
i zastanowić się, czy nie zgubiliśmy czegoś po drodze? Zachęcam tym samym wszystkich, zwłaszcza
miłośników poezji, do przeczytania tego tomiku wierszy i zanurzenia się w świecie poetyckiej wyobraźni
i refleksji Marii Kabały-Rejment, gdzie każdy z nas
odnajdzie na pewno ślady własnych przemyśleń czy
duchowych rozterek.
M. Anna Packalén Parkman
Maria Kabała-Rejment: Nasze przemijanie.
Wydawnictwo Ridero 2021, s. 116

Tamto nas nie zniszczyło.
O powieści Zygmunta Barczyka
Sporo w tej książce postaci, fabuła dość skomplikowana.
Ale czyta się świetnie. Najnowsza powieść mieszkającego
w Sztokholmie, Zygmunta Barczyka “Stworzeni dla losów
szczęśliwych” to coś pomiędzy retrospektywnym dramatem psychologicznym, a przyczynkiem do historii upadającego PRL-u i skomplikowanego powstawania Nowego.
Posługując się opisem książki na obwolucie, w powieści mowa jest o przylatujących po wielu latach do
Polski grupie przyjaciół, opozycjonistów z czasów
PRL-u. “Spotkanie przyjaciół z dramatycznym samosądem w tle odświeża pamięć o dawnych ideałach,
wspólnych przygodach, próbach stworzenia szczęśliwej wspólnoty na wewnętrznej emigracji, odpornej na
dokuczliwości życia w komuniźmie. Prowokuje do zadawanie pytań. Czy życie potoczyło się zgodnie z ich
planami? To zapewne już ostatnia okazja na głębokie
przewartościowania i zdecydowane rozstrzygnięcia”.
Może właśnie ze względu na tematykę i osadzenie
jej w bardzo konkretnym miejscu i czasie, powodują,
że jest to książka bardzo “kameralna”. Brakuje tu uniwersalnego przesłania, chociaż uniwersalne są wartości, o których Barczyk pisze: lojalność, braterstwo,
uczciwość. Historia osadzona w tamtych, skomplikowanych czasach, nie pozwala jednak na prostą ocenę.
Powieść Barczyka pełna jest wrażliwości na otaczający nas świat, architekturę, muzykę, doznania. I
chociaż dość często jest ta wrażliwość weryfikowana
przez ponurą codzienność, to jednak stanowi bazę tej
książki. Na jej tle przewijają się postaci, które w tym
“skomplikowanym” świecie szukają swojej drogi lub
po prostu błądzą. Ale na pytanie, czy życie potoczyło
się zgodnie z ich planami, jednoznacznej odpowiedzi
nie znajdujemy.
Szczególną wartość “Stworzeni dla losów szczęśliwych” ma “śląski” charakter tej książki. To nie świat
snobistycznej “Warszawki”, czy “przeintelektualizowanego” Krakowa. Dirty fucking town to świat zupełnie inny i niekoniecznie ubrany w górnicze czako.
Akcja powieści, chociaż tematycznie retrospektywna, dzieje się w czasach jak najbardziej współczesnych – gdy na plecach czujemy oddech “dobrej
zmiany”, gdy nadszedł czas by – być może po raz

ostatni już – rozliczyć się z przeszłości, by zweryfikować nasze znajomości, by jednoznacznie ocenić
konformizm. Barczyk nie szczędzi twardych słów, a
jego bohaterowie (a posądzam, że autor “wcielił się”
w kilku z nich) są barwni i nietuzinkowi. Pojmujący
świat w różny sposób.
Powieściowy Paweł tłumaczy: “Oto biała kartka.
Narysuję teraz wielki kwadrat. Niech symbolizuje
całość dostępnego nam pojmowania świata. W tym
kwadracie maluję niewielki kwadrat. W pewnej odległości od niego kolejny. Mogę narysować następne,
wszystkie niewielkie. Niech będzie pięć kwadratów,
tak jak was jest tutaj pięciu. /.../ Każdy kwadrat to poglądy na wszystko jednego z was. Nawet więcej. To
jest całe wasze rozumienie świat i życia. /.../ Każdy z
nas bowiem pojmuje niewiele z tego, co warto pojąć. I
z tym trzeba żyć. Ale nie w tym sęk. Sęk w tym, że wam
wydaje się, że te wasze zafajdane kwadraciki są wielkości tego dużego, który narysowałem na początku”.
Książka Zygmunta Barczyka pisana – po części – z
pozycji emigranta zakotwiczonego w Sztokholmie, z
pamięcią o młodości spędzonej na Śląsku, nie jest jednak ani gorzką konstatacją, ani psychologicznym moralizatorstwem. “Jest, jak jest. Było, jak było – mówi
Magda, jedna z bohaterek powieści. – Po prawdzie to
wszystko – niezależnie czy brzydkie, czy ładne –formowało nas za młodu. Jaki zrobiliśmy z tego użytek, zależało już tylko od nas, nie od urody miasta. Zwialiśmy.
I ty, i ja – do miast pięknych. Czy staliśmy się przez to
piękniejsi? Tamto ciągle w nas mieszka, mimo wszystko. Ale, co ważniejsze, tamto nas nie zniszczyło!”
Tadeusz Nowakowski
Zygmunt Barczyk: Stworzeni dla losów szczęśliwych.
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Twórczość poetycka i prozatorska
Teresy Järnström-Kurowskiej
Niedawno odeszła od nas na zawsze poetka
i pisarka Teresa JärnströmKurowska. Urodziła się w 1929 roku w Warszawie, naukę
w gimnazjum rozpoczęła w Wilnie, maturę
zdała po wojnie – w Gdańsku. Z wykształcenia była chemiczką, specjalizowała się
również w mikrobiologii. W 1976 wyszła za
mąż za Szweda – Sune Järnströma – i wraz
z nim wyjechała na Wyspy Alandzkie, gdzie
pracowała w laboratorium mikrobiologii.
W 1981 wraz z mężem przyjechała do
Szwecji. Przez długie lata zamieszkiwała w
Skanii, w miasteczku Klippan. Tam powstały jej wiersze, powieści i opowiadania.
Teresa Järnström-Kurowska zajęła się twórczością
literacką głównie po przejściu na emeryturę. Jest ona
autorką kilku tomików wierszy Jezioro Skarbelek
(1994), Toń (1996), W zasięgu cienia (2000), wyboru poezji i opowiadań reporterskich Retrospekcje
(2009), przewodnika turystycznego Moje spotkania
ze Skanią (2008), powieści Kartki mrocznych kalendarzy (2011) oraz zbioru krótkich form prozy Drobne
rozprawki – w cieniu mądrości nieożywionych rzeczy
(2011). Swoje utwory publikowała w języku polskim
w Wydawnictwie Polonika w Sztokholmie, niektóre
jej wiersze ukazały się tam również po szwedzku w
książeczce Ur källan (1998). Jej poezja była szerzej
reprezentowana i omawiana w Antologii polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek (2020).
Teresa Järnström-Kurowska była członkiem Stowarzyszenia Polskich Pisarzy w Szwecji. W organizacjach polonijnych odbyło się parę spotkań z pisarką,
jednak znaczna odległość z Klippan do Sztokholmu, a
z czasem także podeszły wiek i choroba nie pozwoliły pisarce na aktywny udział w działalności kulturalnej polskiej diaspory. Osobiście ubolewała nad tym i
wprost mówiła o swojej samotności w Szwecji: brakowało jej kontaktów z ludźmi ze świata kultury. W
roku 2010 za twórczość literacką otrzymała Nagrodę
Artystyczną Szwedzkiej Polonii – „POLONIKI”.
***
W swoich utworach poetyckich Teresa JärnströmKurowska porusza wiele problemów egzystencjalnych. W jej wierszach jawi się ogromna afirmacja
Życia, dnia dzisiejszego, chwili, która właśnie trwa.
Nawiązując do sentencji Horacego Carpe diem –
„Chwytaj dzień...” – poetka pisze o pragnieniu czerpania z życia radości, miłości i nadziei na każdy dzień
oraz o potrzebie zachowania w pamięci momentów
szczęścia, uniesienia, ekstazy. Życie jest w jej oczach
ogromnym i niezwykle wartościowym darem, ale nie
zawsze da się je człowiekowi przewidzieć i zaplanować, wiele bowiem zależy od zbiegu okoliczności, od
przypadku i relacji z innymi ludźmi. Stąd poetka powie w jednym ze swoich wierszy: „Z życiem jest jak z
pasjansem, wychodzi albo nie wychodzi. Gdy chcesz,
możesz zaczynać od nowa”.
Afirmacja Życia łączy się w twórczości Kurowskiej
z motywem Czasu, który ostatecznie decyduje o losie
człowieka i całego świata. Życie ludzkie poddane jest
jego niszczącemu działaniu: wszystko przemija, nie
tylko dzieciństwo, młodość i lata dojrzałe, ale uciekają w niepamięć także przeżycia, uczucia, myśli... Nic
nie jest w stanie zatrzymać tego procesu, nic nie potrafi mu się oprzeć. Zgodnie z wypowiedzią Heraklita
– panta rhei (wszystko płynie) – świat ulega ciągłym
zmianom i dlatego nikt nigdy nie może wejść dwa razy do tej samej rzeki. Zmiana i Czas, zdaniem poetki,
to prawdziwi władcy tej Ziemi:
Przestrzeń czasu
Ogrom nieskończoności...
ery, wieki, lata, godziny,
minuty, chwile, chwileczki, ŻYCIE,
mgnienia, ułamki, błyski...
sekundy, mikro ich części,
nano, nano, nano...
Nieskończoność małości...

NGP 13/2022 (512)

Z fenomenem Czasu i Zmiany łączy się w wierszach Järnström-Kurowskiej temat Śmierci. Poetka
zadaje sobie pytania, jak zmiejszyć moc jej oddziaływania, w jaki sposób spotkać się z nią twarzą w
twarz, jak przytłumić lęk i strach ogarniający ciało i
umysł ludzki, gdy zbliżać się będzie ostatnia chwila
ziemskiej egzystencji. Autorka dochodzi do wniosku,
że jest pewna szansa na „uczynienie” Śmierci wydarzeniem mniej bolesnym i dramatycznym zarazem,
trzeba tylko sprawić, by Śmierć stała się zaufaną towarzyszką na naszej drodze życia.
Można by się zastanowić, dlaczego temat Śmierci
często niepokoił poetkę? Odpowiedzią wydaje się
być jej los. Ze śmiertelnym zagrożeniem życia spotkała się na początku II wojny światowej, kiedy była
jeszcze dzieckiem. Śmierć towarzyszyła jej wciąż w
ucieczce przed frontem sowieckim z rodzinnego majątku na Wileńszczynie na zachód Europy. Zawsze
pamiętała wydarzenie, jak obcy żołnierz wycelował
w nią lufę karabinu i jak tylko cudem uszła wtedy
z życiem. Śmierć pojawiała się obok niej wielokrotnie w latach dorastania, młodości i w końcu starości.
Ale to przede wszystkim trudne przeżycia z czasów
wojny sprawiły, że poetka wracając do nich pamięcią
oswoiła się ze Śmiercią, zaakceptowała myśl o kresie istnienia, i co więcej, czasem z ironią i humorem
podejmowała w swoich wierszach osobisty dialog ze
spersonifikowaną Śmiercią. Łamała tabu milczenia o
definitywnym końcu ludzkiej egzystencji.

Teresa Järnström-Kurowska zdawała sobie sprawę z przemijalności każdej formy życia ziemskiego
i dlatego zaczęła poszukiwać w świecie czegoś trwałego, co ostać się może na zawsze, co jest niezmienne
i wieczne, zatem nieśmiertelne. W kontekście tych
rozważań pojawia się w jej poezji problem wiary i
nie-wiary w istnienie Istoty Najwyższej oraz kwestia
wzajemnych relacji między Bogiem a Człowiekiem.
We wszystkim, nawet w najmniejszym atomie świata
– pisze poetka – tkwi iskra boża, zaś sam człowiek jest
wcieleniem cech doskonałości i ułomności, gdyż „powstał w punkcie przejścia nieskończonej wielkości w
nieskończoną małość”.
Z poezii Kurowskiej tchnie wiara w Boga, jednakże
obecność wszechpanoszącego się zła na Ziemi, wojen
unicestwiających życie milionów ludzi, ciągłe prześladowania oraz ból i cierpienie zadawane człowiekowi przez człowieka rodzą w poetce wątpliwość, czy
aby Bóg jest właśnie taki, jakim go sobie wyobrażamy: sprawiedliwy (karze za zło i nagradza za dobro),
miłosierny bez granic, wyczulony na ludzkie cierpienia i zaangażowany w losy świata. W jej wierszu Bóg
potrafi spotykamy obraz trochę innego Boga – Pana
niewtrącającego się w życie ludzkie, ale mimo to znającego trudy doli człowieczej:
Bóg potrafi
Lubię Boga,
bo milczy i się nie wypowiada,
nie puszy,
nie nakłania, nie karci i nie zabrania.
Nie przeszkadza nam żyć,
nie przeszkadza umierać,
nie przeszkadza go wielbić,
nie przeszkadza przeklinać.
Nie szarogęsi w ludzkiej duszy,
nie pyszni się barwą purpury,
nie straszy piekieł katuszą ...,
przecież zna ziemskie tortury.
W wierszach poetki pojawiają się poza tym myśli
pacyfistyczne, krytyczne uwagi na temat światowej
ekonomii nastawionej jedynie na zysk, idee ekologiczne. Spotykamy tam również rozważania na temat
różnych postaci miłości.

M
Miłość ... ostrożnie,
nie tak głośno –
– to brzmi fałszywie.
Miłość ... za cicho,
za anemicznie.
Miłość... puste słowo,
nic w nim nie ukryjesz.
Miłość... wulgarny uśmiech,
nieporozumienie.
Miłość... o tak w samo serce
grzmotem choć boli.
Miłość... chodź dziecię
ja cię okryję.
W poetyckiej twórczości Teresy Järnström-Kurowskiej jest sporo wierszy o Skanii, jej krajobrazach,
miejscach znanych i nieznanych, jak np. tekst o wolnym państewku Larsa Vilksa – o Ladonii – i wznoszącej się tam oryginalnej budowli artysty. Czasem
pojawiają się w jej wierszach wspomnienia z lat beztroskiego dzieciństwa na Wileńszczyźnie, nawiązania
do polskiej historii i kultury oraz refleksje na temat
losów własnej rodziny. Jest to poezja różnorodna w
treściach, zwykle niestroficzna, bezpretensjonalna,
nierzadko przepełniona ironią, tworzona niekiedy z
przymrużeniem oka – pół żartem, pół serio.
***
Twórczość prozatorska Teresy Järnström-Kurowskiej obejmuje opowiadania, powieść oraz przewodnik turystyczny po Skanii, wykazujący w znacznym
stopniu cechy literackości. Dużą rolę w jej prozie
odgrywają wspomnienia szczęśliwego dzieciństwa
spędzonego w majątku rodzinnym w Mejeryszkach,
przerwanego wybuchem wojny i ucieczką do krajów
zachodniej Europy. Tym właśnie przeżyciom poświęca książkę o symbolicznym tytule Kartki mrocznych
kalendarzy. We wstępie wyznaje:
Wszystko, co pamiętam z zarania mojego istnienia,
układa się w warstwach obrazów otaczającego mnie
świata i zdarzeń, których byłam świadkiem. Obrazów
nie tylko zastygłych jak pieczęć, lecz jak film uwieczniony na taśmie magnetycznej czy na nowoczesnym
dysku. Na każde życzenie mogę wskrzesić obrazy, a
wraz z nimi odgłosy, ruchy, zapachy, barwy i kształty
wtopione w ten świat, który już przebył – a równocześnie istnieje nadal. Często zwracam się ku niemu,
pozostawiając za sobą TO, co nazywa się rzeczywistością. Mogę przebierać do woli w skarbcu własnej
pamięci. (...) Mogę przesuwać obrazy w porządku
chronologicz-nym, mogę wywoływać tylko poszczególne sekwencje – jeśli tego zapragnę.
Kartki mrocznych kalendarzy to powieść autobiograficzna, wspomnieniowa i zarazem psychologiczna.
Autorka opowiada o życiu dwunastoletniej dziewczynki i jej młodszego brata, którzy uciekając wraz
z matką przed frontem Armii Czerwonej przez leżące
w ruinach kraje Europy przebywają najpierw drogę
z majątku w sielankowych Mejeryszkach do Wilna,
potem do Warszawy i Wiednia, by w końcu wyjechać
do zbiorczych obozów przejściowych, jakie powstawały w amerykańskiej strefie podzielonych po wojnie
Niemiec. Tam rodzina musi podjąć decyzję, czy wyjadą do USA, czy też wrócą do Polski, która znalazła
się pod sowiecką okupacją.
Pisarka w interesujący sposób ukazuje, jak wojna
determinująco wpływa na życie dzieci i młodzieży.
Trwając przez długie lata zabiera im dzieciństwo i
lata młodości, pozostawia nieodwracalne ślady w ich
psychice i rozwoju fizycznym, zmusza do przedwczesnej dorosłości i podejmowania trudnych decyzji o
losie własnym i innych. Bohaterka książki mówi ze
smutkiem:
Czasami wydawało mi się, że jestem stara. Wiele
nauczyły mnie mroczne kalendarze. O niemieckich
obozach koncentracyjnych, o rosyjskich łagrach.
Jedne straszniejsze od drugich. Doszły do tego jeszcze
własne przeżycia. Dużo trudniej było mi witać poranki z radością.
Na tle wydarzeń wojennych autorka przedstawia
skomplikowaną relację bohaterki z matką, jej przyjaźń
z młodszym bratem oraz graniczący wręcz z uwielbieniem podziw dla ojca. Pełen napięcia stosunek matki
do córki wnosi do powieści wiele ciekawych elementów psychologicznych i pogłębia rysy osobowości
dorostającej dziewczyny, która przez długi czas nie
może i nie potrafi wyzwolić się z wymogów wpojonego jej w dzieciństwie bezgranicznego posłuszeństwa
wobec rodziców.
Charakter wspomnieniowy powieści zmniejsza

dystans czytelnika do przedstawianych wydarzeń i pozwala mu poznać sposób przeżywania
wojny przez dzieci: od całkowitej nieświadomości tego, czym jest wojna, od romantycznych
marzeń i wyobrażeń bohaterskich czynów w
walce z wrogiem, po realne, dramatyczne i tragiczne doświadczenia wojenne. Swoją autobiograficzną powieść zaopatrza pisarka w zdjęcia
i dokumenty rodzinne, przytacza też autentyczne wydarzenia historyczne, co jeszcze bardziej
podkreśla prawdziwość ukazywanych postaci i
zdarzeń.
***
Do krótkich form prozy sięga Teresa Järnström-Kurowska w książce Drobne rozprawki –
w cieniu mądrości nieożywionych rzeczy (2011).
Jest to zbiór szesnastu tekstów literackich, jakie
autorka nazywa ”rozprawkami”. Opowiada w
nich o różnych artefaktach – przedmiotach wykonanych ręką ludzką: o parasolce, kluczu, żelazku z duszą, ławce, stole, łóżku itd. Opisuje
poszczególne przedmioty, ich wygląd, zasady
wytwarzania i użytkowania, ale to nie jest w jej
tekstach najważniejsze. Na tym nie poprzestaje.
Poszczególne artefakty przedstawia w szerszym
kontekście kulturowym: przytacza liczne metafory i asocjacje, jakie są mocno zakotwiczone
zarówno w mentalności ludzkiej odnośnie zwykłych rzeczy codziennego użytku. Opowieści o
rzeczach służą jej do ukazania niedostrzeganego
przez ludzi świata przedmiotów.
Bogactwo różnorodnych treści zawartych w
książce łączy postać autorki: to ona opowiada,
wyjaśnia, komentuje, snuje refleksje, poucza,
wspomina... Tak pisze na przykład w rozprawce
Klucze i kluczyki o kluczu, który każdy z nas
miał nie jeden raz w swoim ręku i najpewniej
posiada kilka z nich w swojej torebce, kieszeni,
plecaku:
Pojęcie i kariera KLUCZA rozwinęły się tak
szeroko, że dzisiaj nie można wyobrazić sobie
normalną egzystencję bez zastosowania kluczy i
zamków (...). Brzydkim naśladownictwem klucza
stał się wytrych, wymyślony i stosowany przez
środowiska przestępcze. Wielu specjalistom z tej
dziedziny udaje się otwierać zamki za pomocą
wytrycha. Natomiast KLUCZ nie tylko zasłużył
na uznanie swoją techniczną doskonałością,
ale nabrał wprost mistycznego i symbolicznego znaczenia. Klucz do bram miasta – atrybut
władzy, klucz do serca ukochanej, klucz jako
zestaw liter, cyfr znaków, umożliwiający odczytanie (otwarcie) jakiegoś szyfru, klucz jako pomoc w rozwiązywaniu zadań matematycznych.
Bardziej górnolotnie i pokazowo: klucz otwiera
wnętrze tajemnicy, potrafi też strzec tajemnicy.
Kluczenie oznacza celowe albo nieświadome
mylenie kieunków dochodzenia do obranych
rozwiązań.
Na zakończenie do tego krótkiego opisu dodam, że klucze mogą też występować w roli
zwiastunów wiosny. Jako klucz żurawi płynący
po niebie na północ i na ziemi jako delikatne,
żółte kwiatki na smukłych łodyszkach, zwane
kluczykami Matki Boskiej.
Sam opis rzeczy, jak już wspomniałam wcześniej, nie jest tutaj najważniejszy – to tylko
wstęp do dalszych rozważań. Każdy z przedmiotów budzi w pisarce jakieś wspomnienie,
które staje się ostatecznie treścią opowiadania.
Autorka chętnie wyjaśnia znaczenia nazw i
funkcje przedmiotów i odwołuje się przy tym
także często do wiedzy językowej. W ”rozprawce” Ławki pochwała tak pisze o rodzaju ławki,
zwanej po szwedzku ljugarbänken:
Podczas moich odkrywczych spotkań z językiem szwedzkim i kulturą tego kraju, w którym
zamieszkałam, natknęłam się na określenie
„Ljugarbänken”, po polsku „Ławka kłamców.
Dotyczy ono bardzo specyficznej ławki, gdzie
spotykali się starzy marynarze (przeważnie).
Czas upływał im na wspomnieniach o swoich
morskich podróżach i niezwykłych przygodach,
jakie ich spotkały. Im straszniejsze były takie
przygody, tym poruszenie na ławce stawało się
większe. Każdy z uczestników spotkania spieszył,
by prześcignąć sąsiada własnym opowiadaniem.
W ten sposób zrodziło się z pogaduszek na

ljugarabänken wiele niesamowitych wręcz opowieści o tematyce morskiej (i nie tylko). Dziś
określenie to jest nadal żywe w języku szwedzkim i odnosić się może do ławki, na której w
wolnym czasie rozprawiają sąsiedzi i znajomi o
dawnych i nowych czasach.
Świat artefaktów ukazany w książce Drobne
rozprawki – w cieniu mądrości nieożywionych
rzeczy odsłania przed czytelnikiem sporo wiadomości o przedmiotach, które mają swoje własne historie i przeznaczenia, ale też często metaforyczne, symboliczne, nawet mistyczne sensy.
Liczne refleksje natury kulturowej, filozoficznej, historycznej, językowej, także politycznej
świadczą o wrażliwości pisarki na otaczający
ją świat rzeczy, jaki pisarka ogląda i opisuje z
nowej i innej niż zwykle perspektywy. W ”rozprawkach” widać również szeroką erudycję autorki, dostrzec tam też można jej spojrzenie na
świat z pozycji pisarza-przyrodnika.
Teresa Järnström-Kurowska jest również autorką innego, dosyć obszernego utworu pisanego
prozą. W roku 2008 ukazał się w sztokholmskim
Wydawnictwie Polonica opracowany przez
nią przewodnik turystyczny Moje spotkania ze
Skanią skierowany do osób, które pragną bliżej
poznać region południowej Szwecji. Książka
ma charakter tradycyjnego bedekera. Ponieważ
pisałam o niej szerzej w artykule Poznać i zrozumieć Szwecję opublikowanym w „Nowej
Gazecie Polskiej”, zwrócę tutaj uwagę tylko na
parę kwestii.
Teresa Järnström-Kurowska przez wiele lat
mieszkała w Skanii. Poznała tamtejsze krajobrazy, zabytki, atrakcje turystyczne, historię i
teraźniejszość większych i mniejszych miejscowości. Ze swoją wiedzą postanowiła podzielić
się z czytelnikiem, mając równocześnie nadzieję, że ktoś kiedyś podąży śladami jej wędrówek.
Pisarka włącza do przewodnika liczne anegdoty
i legendy, przytacza wydarzenia z przeszłości
i współczesności, chętnie ukazuje związane ze
Skanią motywy polskie, zwłaszcza te, które dotyczą relacji polsko-szwedzkich na przestrzeni
dziejów. Opowiada ciekawie i sugestywnie, a jej
uwaga skupia się głównie na wyglądzie i historii regionu, mniej zaś miejsca poświęca samym
mieszkańcom Skanii. Dla kogoś, kto pragnie
zwiedzić południową Szwecję, jest to interesująca i niezwykle przydatna lektura.
Chociaż Teresa Järnström-Kurowska żyła
przez długie lata w Szwecji, problematyka e/i/
migracyjna nie jest ważnym tematem jej twórczości. Jednak – co można tu i ówdzie zauważyć
w jej twórczości – czuła się migrantką, kimś,
kto jest Inny i Obcy, kogo życie z jakichś powodów zatrzymało się na dłużej na obcej ziemi.
Marzenia o powrocie do kraju lat dziecięcych,
do majątku rodzinnego w Mejeryszkach, nie
opuszczały poetki, jednak czuła i wiedziała, że z
każdym dniem coraz bardziej wrasta w szwedzką rzeczywistość i że niezwykle trudno będzie
się jej kiedyś od niej oderwać.
Ja Invandrare
Powoli wsiąkam w glebę
szwedzkiej egzystencji,
odmierzam kroplę
po kropli,
jak mała chmura,
co miała wiatrem
wracać na wschód,
by paść ulewą
w ramiona
utęsknionej ziemi.
Wiatr poszybował
beze mnie.
Dzisiaj nie ma już z nami pisarki i poetki –
Pani Teresy Järnström-Kurowskiej, ale jej twórczość pozostaje, a wraz z nią nadzieja Autorki,
że kiedyś ktoś sięgnie po jej książki i przeczyta
zapisane przez nią myśli i słowa.
Ewa Teodorowicz Hellman
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Efekt cieplarniany

O

d pewnego czasu nawiedzają mnie uporczywe myśli.
Dzieje się to coraz częściej i czuję potrzebę podzielenia
się nimi z Czytelnikami. Myśli dotyczą efektu cieplarnianego. Trudno o tym nie myśleć kiedy nieustannie bombardowani jesteśmy spekulacjami o otaczającym nas środowisku.
Środowisko stało się świętą krową Zachodu. Łatwo ulec tej propagandzie gdyby nie fałsz, który łatwo dostrzec. Z jednej strony
mamy sortować odpady, z drugiej strony przepełnione kontenery
pęcznieją, bo nie nadąża się ich opróżniać. Z jednej strony mamy oszczędzać energię, z drugiej strony namawia się do kupna
niepotrzebnych rzeczy, które wymagają energii do produkcji. W
przeciwnym razie ekonomia ulegnie zastojowi. Z jednej strony
mamy jeździć komunikacją zbiorową, z drugiej strony ubolewa
się nad zamykaniem fabryk samochodów. A powinno to cieszyć,
taki wspaniały wkład w poprawę środowiska. Gdzie tu logika?
Zamierzałam jednak pisać o efekcie cieplarnianym. Czy jesteście świadomi, że my wszyscy, ty i ja, przy każdym wydechu wydzielamy gaz cieplarniany czyli dwutlenek węgla? Ten
szokujący fakt jest niestety całkowitą prawdą. W szkole uczono
nas, że przy oddychaniu zużywamy tlen, a wydalamy dwutlenek
węgla. Wszystkie żyjące organizmy to czynią, ludzie, zwierzęta,
nawet rośliny. Każda najmniejsza muszka wydycha dwutlenek
węgla. Nie ja ponoszę za to odpowiedzialność. Przecież to Bóg
stworzył świat. Mam jednak wyrzuty sumienia, że zanieczyszczam środowisko. W szkole uczono nas również, że tylko rośliny
potrafią przekształcać dwutlenek węgla w tlen. Dzieje się to przy
pomocy zielonego pigmentu, chlorofilu, i energii słonecznej w
procesie zwanym asymilacją (nie mylić z integracją). W ciągu
dnia, gdy jest jasno, rośliny usuwają dwutlenek węgla, ale w
nocy tylko oddychają, jak my wszyscy. Więc dlaczego wycina
się dżungle z szybkością światła? Dlaczego szwedzki krajobraz
ma być otwarty? Czy dlatego nazywamy siebie ukoronowaniem
stworzenia? Widać nie wiele mamy rozsądku pod koroną.
Jak to jest naprawdę z tym dwutlenkiem węgla, którym zatruwamy atmosferę przez oddychanie? Ile wydychamy tych spalin? Aby się dowiedzieć zadzwoniłam do kilku szkoleniowych
szpitali i spytałam specjalistów. Żaden nie potrafił natychmiast
odpowiedzieć, mimo że codziennie wykonują badania spirometryczne wydychanego powietrza. Niektórzy obiecali, że zadzwonią, ale nie dotrzymali obietnicy. Co tu robić? Na szczęście
istnieje Internet. Informacje nie zawsze są tam prawdziwe, ale
jeśli na kilku sajtach się zgadzają, można mieć nadzieję, że nie
odbiegają one zbyt wiele od prawdy. Ten kto szuka, ten znajdzie.
Sim salabim i już wiem. Ktoś to wyliczył. Oby ten ktoś miał dobrą ocenę z matematyki. Poniżej przytaczam obliczenia. Proszę
sprawdzić, czy nie ma w nich błędu.
Wydychane powietrze zawiera 4-5% dwutlenku węgla. W
powietrzu, które wdychamy, jest tylko 0.035%. Czyli wydzielamy około 100 razy więcej gazu cieplarnianego podczas wydechu w porównaniu z ilością początkową. Nieźle! Liczmy dalej.
Dwutlenek węgla jest lekki. Litr waży zaledwie 1,83 gram, ale
6,3 miliony wdechów na rok (12 na minutę), 0,5 l powietrza na
wdech i 4-5% w każdym wydechu daje aż 260 kg dwutlenku
węgla na osobę i rok. A żyje się na ogół dłużej niż rok i jest nas
około 8 miliardów. Przytłaczające? Jak na to poradzić? Przestać
oddychać? Bez powietrza przeżywamy zaledwie 3 minuty.
Bezmyślnie wydychany dwutlenek węgla to tylko niewielka
część gazu, który zatruwa atmosferę. Jest wiele innych źródeł.
Wydziela się z dna morskiego i, na skutek globalnego ocieplenia,
z topniejącej wiecznej zmarźliny tundry. Nawet krowom odbija
się gaz cieplarniany z obu końców.
Twierdzi się, że oddychanie i zużycie dwutlenku węgla przez
rośliny to system zamknięty i że w naturalny sposób kompensują się one nawzajem. Być może, ale jeśli jest nas coraz więcej,
a jednocześnie wycinamy drzewa, to czy owo równanie nadal
obowiązuje? Może istnieje głęboka prawda w powiedzeniu, że
powinno się w czasie życia zbudować dom, mieć syna i posadzić
drzewo. Drzewo zużyje dwutlenek węgla, który wydycha syn.
Tylko czemu nie należy sadzić drzewa przy narodzinach córki?
Czy one nie oddychają? A może jest to jeszcze jeden przykład
dyskryminacji płci żeńskiej? Ktoś wyliczył, że jedno drzewo pochłania tyle gazu, ile samochód wydziela przez rok. Producenci
aut, a może ich nabywcy, powinni być zobowiązani do zasadzenia jednego drzewa za każdy wyprodukowany czy kupiony
samochód. Ale jak zaradzić wydychaniu? Premiować tych co
cierpią na niekontrolowane wstrzymanie oddechu czyli apnѐ? A
może już przy urodzeniu przydzielać kwoty wydychania oparte
na przeciętnej długości życia. Jeśli umrzesz przed czasem, możesz w testamencie zapisać pozostałość spadkobiercom. Jeśli
żyjesz dłużej niż przeciętna, to twoja wina. Dobra rada: Jeśli jesteś zamożny dokup sobie dodatkową kwotę, a jeśli cię nie stać...
przestań oddychać.
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Wybierasz
się na
wybory?

Łatwo.
Pewnie.
Bezpiecznie.

Nadchodzą wybory. Od 24 sierpnia możesz zagłosować przedterminowo
w lokalach w całej Szwecji.
Możesz też zagłosować w swoim lokalu wyborczym w dniu wyborów
11 września. Zagłosuj w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminie.
Swoją kartę wyborcy otrzymasz pocztą.
Zawiera ona informacje o tym, w których wyborach przysługuje
Ci prawo wyborcze i gdzie możesz zagłosować.
Twój wybór jest objęty tajemnicą. Nikt nie może przyglądać się, gdy wybierasz
karty wyborcze. Swoje głosy oddajesz następnie w samotności za parawanem.
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i nie możesz samodzielnie oddać głosu,
możesz otrzymać pomoc.
Wszystkie informacje znajdziesz na stronie val.se.
Możesz także zadzwonić pod numer 020-825 825.
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