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Zwrot
w prawo
Nowym premierem Szwecji
będzie Ulf Kristersson.
Ostatecznie Sd nie wpuszczono
na salony polityczne, za to
wpuszczono ich do kuchni.

Przy jesiennym oknie
Dziś milkną wyznawcy prezesa
wszystkich prezesów, zwolna
świadomi, że niezależnie od czasu
i atłasu, gdy w basenie spada poziom
wody, widać kto pływał bez majtek! 3
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Korfu. Podróż z przygodami
Po raz pierwszy od czasów pandemii wybraliśmy
się na dwutygodniową wycieczkę na Korfu. Miałam wiele wymagań: odlot o późniejszej porze,
all inclusive, hotel przy plaży i podgrzewany basen. Nie mieliśmy wyboru. Jedynie wycieczka na
Korfu spełniała wymagania. Niestety nie spełniła
oczekiwań i okazała się fiaskiem od początku do
końca.
Jak zwykle samolot nie zdążył wykorzystać przydzielonego mu czasu odlotu i wystartował z półgodzinnym opóźnieniem. Niepokoiłam się czy zdążymy
dojechać do hotelu przed zamknięciem barów. Mamy
bowiem zwyczaj rozpoczynać urlop szklanką zimnego piwa.
Lot trwał zaledwie 3 godziny, ale na skutek zmiany
strefy czasowej była już godzina 23. Hotelowe bary
miano właśnie zamykać. Adios zimne piwo. Autokar
z lotniska rozwoził gości do różnych hoteli. Do naszego dotarliśmy o północy. Los okazał się jednak
dla nas łaskawy. Jeden z barów był jeszcze otwarty.
Usiedliśmy na tarasie racząc się piwem całkowicie
odprężeni.
Pora była późna, porwaliśmy więc walizkę i klucz z
recepcji i windą pojechaliśmy na piętro, gdzie był nasz
pokój. Z niewytłumaczalnego powodu nie udało się
nam otworzyć drzwi. Małżonek udał się ponownie do
recepcji, a ja czekałam pod drzwiami. I wtedy zauważyłam, że walizka nie jest nasza. Podobnej wielkości
i czarna, ale bez naszych znaków rozpoznawczych.
Zbyt późno było na interwencję. Spaliśmy nago, ja
tylko pod prześcieradłem, a Małżonek zmarźluch pod
narzutą, dwoma ręcznikami, swetrem i kurtką rzekomo drżąc z zimna. Następnego ranka, jeszcze przed
śniadaniem. zameldowaliśmy w recepcji o zamianie
bagażu. 10 minut później dostarczono autokarem naszą walizkę.
W hotelowej jadalni zmuszeni byliśmy zapomnieć
o Covidzie. Nikt nie nosił maseczki, a sztućce do nabierania potraw dotykały setki rąk. Obfity bufet nie
oferował jednak oczekiwanych potraw. Brakowało
wędlin. Na śniadanie nie podawano pomidorów, ale
na naszą prośbę co rano stawiano nam półmisek pomidorów. Po śniadaniu i rozpakowaniu walizki podziwialiśmy przez chwilę panoramę. Zarówno balkon
jak i tarasy zamiast balustradek czy krat miały wielkie
płyty szklane nie ograniczające widoku. A było na co
popatrzyć. Najpierw pasmo zieleni, potem niewielki
hotelik z błękitnym oczkiem basenu, znów zieleń i w
końcu morze i wzgórza Peloponezu.
Kiedy z torbą plażową udaliśmy się nad basen
na próżno szukaliśmy wolnych leżanek i parasola.
Rozczarowani przysiedliśmy na murku, gdzie było trochę cienia. Słońce prażyło niemiłosiernie, a temperatura w cieniu, jak się później okazało, wynosiła około
36 stopni. Basen był ogromny, ale przegrzany i nie dawał ochłody. Następnego ranka zbudziłam Małżonka
przed godziną siódmą, aby poszedł zarezerwować leżanki. Wrócił po chwili z wiadomością, że wszystko
już zajęte. Widocznie zapobiegliwi ojcowie rodzin
rezerwowali leżanki w środku nocy. Rozczarowani
pożaliliśmy się w jadalni miłej hostessie. Obiecała poprosić ratownika spędzającego całe dni przy basenie,
aby zarezerwował nam miejsca. Następny dzień spędziliśmy luksusowo na leżankach pod parasolem. Ale
komuś to się nie podobało. Zabroniono rezerwacji.
Pozostanie tajemnicą jak goście zdobywali leżanki.
Hotel nasz posiadał w sąsiedztwie aneks z niewielkim
basenem. Na skrawku trawnika rosła palma i tam
spędziliśmy następny dzień przesuwając ręczniki plażowe za jej wędrującym cieniem.
Od plaży nadmorskiej dzieliła nasz hotel niewielka
odległość. Niestety zarówno plaża jak i morze były
następnym rozczarowaniem. Dwukrotnie wybraliśmy
się na plażę, ale w pozostałe dni basen był alternatywą. Miła hostessa poprosiła ratownika, aby rezerwował nam leżanki w aneksie. Czasem ratownik skradał
się ku nam pochylony jak Quasimodo i z palcem na
ustach prosił o utrzymanie tajemnicy. Jedna z Polek,
a Polacy stanowili dużą część gości, twierdziła, że ratownik często odwiedza bar i stale jest podchmielony,
ale przy jego służbowym krześle stała tylko butelka z
wodą mineralną.
Hotel oferował all inclusive i sporo czasu spędzaliśmy w jadalni. Lunche i kolacje niewiele różniły się
jadłospisem. Brakowało nam typowych greckich potraw. Kiedyś ujrzałam krążki panierowane w cieście
i sądząc, że to calamares nabrałam pokaźną porcję
ale była to, nieciekawa w smaku, cebula w cieście.
Niemniej zawsze znalazło się jakieś mięso, kurczak
lub wieprzowina, a ryba, jeśli dała się wyłowić z
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podejrzanego sosu, smakowała znośnie skropiona cytryną. Na oddzielnym bufecie zapraszano na zieleninę
i fetę, z których można było skomponować doskonałą
sałatkę. Piliśmy białe wino z kranika, Małżonek brał
czasem piwo. Z deseru skorzystałam dwukrotnie. Raz
skusiły mnie babeczki z bitą śmietaną przybrane wisienką. Niestety zniknęły zanim się poczęstowałam.
Ale usłużna hostessa natychmiast wyczarowała w
kuchni cztery babeczki. Drugi raz, kiedy pojawiła się
szarlotka zdążyłam na czas. Ciekawe, że dzieci odżywiały się głównie frytkami z kechupem i lodami.
Pewnego wieczoru siedzieliśmy w sąsiedztwie angielskojęzycznej rodziny. Gdy spytałam gdzie mieszkają. „Stratford upon Avon” – usłyszałam w odpowiedzi. „Wow” wyrwało mi się z podziwem. „Właściwie
tam nie mieszkamy” - dodał ojciec rodziny- „tylko w
miejscowości w pobliżu, ale jej nazwa nic nikomu nie
mówi.” Tego wieczoru przeżyliśmy przyrodniczą niespodziankę. Na kancie szklanej płyty tarasu pojawił
się owad, żółtawy w kolorze, około 4-5 cm długości.
Przednie odnóża były wzniesione jak do modlitwy.
Rozpoznano w nim modliszkę. Podobno samiczka ma
makabryczny zwyczaj odgryzania głowy samcowi w
czasie kopulacji. Samiec niepokoi się i nie wykonuje
prawidłowo zadania. Bez głowy już się nie lęka działa dzielnie przy prokreacji. Widocznie do tych spraw
niepotrzebna jest głowa.
Upały męczyły nas coraz bardziej. W końcu nie
mieliśmy nawet siły na pływanie. Urlop nie spełnił
pokładanych w nim nadziei. Osłabił nas a nie wzmocnił a niespodziankom nie było końca. Pozostało jeszcze kilka dni pobytu, gdy zaskoczony Małżonek pokazał mi ostatnią strzykawkę z insuliną. Nie było mowy
żeby wystarczyła do końca. „A byłem pewien, że
wziąłem wystarczającą ilość strzykawek” - stwierdził
z przekonaniem. Co robić? Udać się do najbliższej apteki i zapytać, czy maja takie strzykawki, a jeśli nie,
czy mogą zamówić? Biłam się z myślami. Następnego
dnia Małżonek z tryumfem wyjął nową strzykawkę z
walizki leżącej blisko lodówki, gdzie przechowywał
insulinę. Strzykawka musiała się stoczyć do walizki.
Wkrótce pojawił się następny problem. Wstając w nocy w drodze do łazienki wdepnęłam w korytarzyku
w potężną kałużę. Zapaliłam światło i dostrzegłam,
że z lampki wmontowanej w sufit kapie woda. Skąd
się wzięła woda w lampce? Dobrze, że nie było krótkiego spięcia. Środek nocy nie był właściwą porą na
meldowanie usterki. Nakryłam kałużę dywanikiem z
łazienki i puchatym ręcznikiem. Dziwne, że mimo to
słyszałam kapiące krople wody: kap, kap, kap. Trudno
było zasnąć, ale w końcu mi się udało. Pani sprzątająca nasz pokój wyjaśniła rano że to przeciążona
klimatyzacja zaczęła przeciekać. Kiedy wróciliśmy
do pokoju po plażowaniu nie było śladu po kałuży a
klimatyzacja znów działała sprawnie.
Pani od sprzątania miała poczucie humoru oraz
dystans do siebie samej i otaczającej rzeczywistości.
Kiedy spytałam ją o funkcję rozmaitych kosmetyków,
które stawiała nam w łazience, odrzekła: „Nadają się
do mycia włosów, służą także jako mydło w płynie,
ale równie dobrze można nimi zmywać naczynia czy
podłogę”.
Kiedy dwa z czterech plastikowych klipsów do
przypinania ręczników plażowych pokruszyły się ze
starości lub od upału, należało kupić nowe. Nie było
ich w najbliższych sklepach. W końcu znaleźliśmy je
dość daleko od hotelu. Należał się nam odpoczynek
i wybraliśmy nań wejście do luksusowego ośrodka
rekreacyjnego. Był tam ogromny basen, odpłatna restauracja i bar, a na plaży, pod baldachimami na grubych poduchach relaksowali się zamożni plażowicze.
Jeden dzień tego luksusu kosztował ponad 30 euro na
osobę. Nikt nie kąpał się w morzu bo i tu wejście było
kamieniste.
W dniu powrotu pozwolono nam zatrzymać pokój aż do kolacji. Bagaże postawiliśmy zawczasu
w recepcji. Obawiałam się zostawić je w holu aby
nie ryzykować, że pojadą niewłaściwym autokarem, tak jak to się nam zdarzyło kiedyś w Australii.
Odlatywaliśmy późnym wieczorem. Lot odbył się
według planu. Taksówkarz, zamówiony jeszcze przed
wyjazdem miał czekać w hali przylotów, ale niestety
zawiódł. W środku nocy, na lotnisku nie jest łatwo o
taksówkę. W końcu znalazł się chętny kierowca rodem z Samarkandy. Małżonek dzielił się z nim młodzieńczymi wspomnieniami.
Kilka dni po powrocie zachorowaliśmy na Covid.
Nie wiadomo czy przywieźliśmy chorobę z Korfu czy
zaraziliśmy się już w Szwecji. Prócz nas chorowały
jeszcze cztery osoby z naszego kręgu towarzyskiego.
Zarówno sam urlop jak i jego finał były nieudane.
Teresa Urban

Walki
gangów nie
są nowym
zjawiskiem
w krajach
nordyckich
Dzisiaj spotkałam Lenę Nilsson,
aktorkę nagrodzoną najważniejszą nagrodą filmową w Szwecji
- Guldbagge, przyznawaną aktorom za najwybitniejsze osiągnięcia. Lena jest też moją przyjaciółką, znamy się od lat. Obserwuję
ją od roku z powodu innego
zdarzenia i podziwiam za spokój,
jakim emanuje. Dokładnie rok
temu straciła syna, wybitnego rapera Einara, który został zastrzelony podczas walk gangów...
W ciągu ostatnich lat wzrosła w Szwecji przestępczość. Strzelaniny, walki gangów są już dzisiaj na porządku dziennym. Jak się to zaczęło i dlaczego przestępczości wzrasta?
Jest późny wieczór, 21 października 2021, słucham
wiadomości w radio i dowiaduję się nagle, że 19- letni
szwedzki rapper Einar został właśnie zastrzelony.W
pierwszym momencie nie mogę tego zrozumieć, zastanawiam się czy to nie jakaś pomyłka. Sprawdzam
inne media szwedzkie - wszyscy potwierdzają, że nie
żyje. Jak to możliwe, że 19-latek, jeden z najpopularniejszych raperów, został zastrzelony przy swoim
domu?

lepszy byt. Jest to obraz społeczeństwa, gdzie rodzice
borykają się z traumą wojenną, synowie są straceni.
Pozostały tylko córki.
Jedna ze znanych w Szwecji dziennikarek,
Alexandra Pascalidou, która ma greckie korzenie i
przyjechała do Szwecji jako 7-latka, ostrzegała przed
zbytnią segregacją już w latach 90-tych. W ostatnim
czasie miała miejsce premiera jej sztuki „Matki”,
gdzie oddaje ona głos matkom, które straciły swoich
synów w walkach gangów. Zdesperowane kobiety zaczęły łączyć się w grupy na fejsbuku, szukając wsparcia między sobą, dzieląc rozpacz po stracie synów.
Rozmawiam z Janice, nauczycielką w jednej ze
szkół na Lidingö w Sztokholmie, gdzie mieszkają przede wszystkim zamożne rodziny szwedzkie.
Uważa ona, że zmniejszenie dostępu do świetlic, aktywności poza szkołą, która byłaby ogólnie dostępna
dla wszystkich, nie wpłynęło pozytywnie na rozwój
sytuacji. Istnieje poza tym ogromna różnica pomiędzy
częściami miasta. Na przedmieściach Sztokholmu widzi się ewidentnie segregację od wielu lat. Nie wiadomo jak właściwie zapobiec walce gangów, mówiło
się wcześniej o sprowadzeniu do Szwecji ekspertów,
jednak sytuacja nie uległa polepszeniu. Są jednak
dzielnice gdzie integracja przebiega pomyślnie. Aby
tak było wszyscy muszą współpracować, stwierdził
na zakończenie swojej książki Salibu.
Znajduję sie w jednej ze szkół w dzielnicy, gdzie
integracja przebiegła pomyślnie. W szkołach panuje
porządek, ogólnie rzadko zdarza się, aby coś nieprzyjemnego się tu wydarzyło, w okolicy panuje spokój.
Jest to jednak jedna z zamożniejszych dzielnic, gdzie
nowo przybyli mają określony czas na znalezienie
pracy i usamodzielnienie się. Jeżeli w określonym
czasie 2 lat nie stają się samodzielni, muszą opuść
gminę.
Nauczycielka Janice zastanawia się nad tym, jakie
wartości przekazujemy młodzieży, dlaczego obecnie
tak niewiele mówimy o wartościach jakimi jestb przyjaźni, czy bycie lojalnym. W mediach socjalnych obserwujemy obrazy wykreowanej rzeczywistości i fikcyjnego szczęścia, gdzie liczy się tylko sukces - najczęściej materialny. Młodzi spędzaja często samotnie
kilka godzin przed komputerem, większość chłopców
zajmuję się grami komputerowymi, gdzie często występuje przemoc. Ich bohaterzy biegają z pistoletami i
strzelają, walczą ze sobą.
Walki gangów nie są nowym zjawiskiem w krajach
nordyckich. Olivier Truc jest francuskim pisarzem
i dziennikarzem, który między innymi przez wiele lat był korespondentem dziennika Le Monde ze
Skandynawii. Pisał on między innymi o walce gangów w Danii w latach 90-tych, która toczyła się pomiędzy grupami Hells Angels i Bandidos. Rozpoczęła
się w 1994 roku, a zakończyła 3 lata później. Gangi
walczyły między sobą o monopol do niektórych terytoriów zorganizowanej przestępczości. Większość
konfliktów miała miejsce na terenie Kopenhagi w
Danii, w Helsingborgu, szwedzkim mieście położonym na południu kraju, w Helsinkach w Finlandii, a
także w stolicy Norwegii, Oslo. Podczas powyższych
konfliktów zginęło 11 członków zgrupowań.
Wojna ta miała spektakularne zakończenie.
Zakończyła się oficjalnym paktem, który został
podpisany przy udziale adwokatów, ze znanym norweskim adwokatem Thorkild Hoyerem na czele.
Przewodniczący grupy Hells Angels oraz prezydent
Bandidos, Jim Tinmdahm, ogłosili oficjalnie na powołanej w tym celu konferencji prasowej, że „rywalizacja pomiędzy zgrupowaniami jest zakończona, a
jeżeli pojawią się incydenty, które temu zaprzeczają,
będziemy aktywnie interweniować, członkowie zgrupowań, którzy złamią podpisany pakt będą wykluczani ze zgrupowań”.
Według Truca fakt podpisania umowy przy udziale
adwokatów i odbyta wówczas konferencja prasowa
oznaczają, że musimy zaakceptować fakt, że w społeczeństwie istnieją grupy zorganizowanej przestępczości - jest to fakt, któremu nie da się zaprzeczyć.
Pozostaje pytanie: jak społeczeństwo ma sobie z tym
poradzić?
Jerzy Sarnecki, kryminolog polskiego pochodzenia
zamieszkały w Szwecji, podkreśla tu rolę wychowania. Zorganizowane gangi działają częściej w dużych
miastach niż małych miejscowościach.
Według nieżyjącego już Emericha Rootha, który
odwiedzał setki szkół podczas swego życia, gdzie
opowiadał między innymi o swoich przeżyciach podczas drugiej II wojny światowej, szkoła odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu młodych. - Zamiast walczyć z przestępczością, prowadźmy wcześnie dialog z
dziećmi i młodzieżą - mówił Rooth.
Ewa Korolczuk
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W mediach nie tylko szwedzkich, ale także anglojęzycznych, rozpoczęły się natychmiast spekulacje.
Najprawdopodobniej zbyt daleko wszedł w świat, o
którym śpiewał. Nils Grönberg, bo tak się właściwie
nazywał, zginął w bardzo młodym wieku. Śpiewał
o rzeczywistości, jaka go otaczała, szybkich pieniądzach, walkach gangów. Został zastrzelony wychodząc z domu, w jednej z nowych, popularnych
dzielnic Sztokholmu, Hammarby ”gdzie dobrze
usytuowana klasa średnia socjaldemokratów popija
szampana w wolnym czasie”.
Wszystko wskazujue więc na to, że napastnikiem
nie był najprawdopodobniej żaden z jego sąsiadów.
Einar miał być świadkiem w procesie przeciwko innemu raperowi. Obracał się wśród członków gangów,
śpiewał o świecie który znał, jednak nie do końca.
Einar dorastał w jednej z południowych dzielnic
Sztokholmu, Enskededalen. Nagrał pierwszą płytę jako 16-latek w 2019, roku, jego utwór Katten i trakten,
„Kot w okolicy” stał się przebojem w swojej kategorii, a Einar stał się gwiazdą niemalże z dnia na dzień.
Diamant Salihu jest dziennikarzem szwedzkiej
telewizji SVT, który od kilku lat, od 2015 roku, śledził walkę gangów na terenie zachodnio-północnego
Sztokholmu, szczególnie w Rinkeby.
W wyniku konfliktu między dwiema grupami
przestępczymi, w ubiegłym roku zginęło tam kilkanaście osób - młodych mężczyzn w wieku około 20
lat. Salihu, autor książki „Tills alla dör” nominowany
jest w tym roku do szwedzkiej prestiżowej nagrody
dziennikarskiej Guldspadden. Opisuje w swojej reporterskiej książce realia kilkuletniej walki dwóch
gangów. Jest to opowieść o straconej generacji. Autor
stawia pytanie, dlaczego młodzi chłopcy, mężczyźni,
decydują się na drogę przestępczości, handlu narkotykami i destruktywnego trybu życia. „Tills alla dör”
jest reportażem o konflikcie gangów w Rinkeby, który
został zapoczątkowany w środę 22 lipca 2015 roku.
Młody mężczyzna Izzy, organizuje napad na bank
Forexu w jednej z dzielnic Sztokholmu. Udaje mu się
ukraść 2 miliony koron, po czym sprawcom udaję się
zbiec na motorowerach. Jeden z pomocników 16-letni
członek gangu Malash, dowiaduje się o skradzionej
sumie, przy czym on sam otrzymuje niewielki wobec
niego procent, dlatego Izzy zostaje zastrzelony. Od
tego czasu inni członkowie przestępczego zgrupowania, którzy dotąd trudnili się kradzieżą lub sprzedażą narkotyków, zaopatrują się w pistolety. Malash
umiera dobę później w jednym ze szpitali Karolinska
w Sztokholmie. Za 2 dni miał obchodzić swoje 17te
urodziny. Oboje zostają pochowani obok siebie, tego
samego dnia. Policja wszczyna dochodzenie, nikt nie
chce być świadkiem. Zamiast tego, mówi się o wojnie
gangów.
W mediach socjalnych rodzi się, w pewien sposób, kult dwóch rywalizujących ze sobą gangów.
Anonimowe konta relacjonują live, co nowego się
dzieje, ilu zostało zastrzelonych lub postrzelonych
po obu stronach. Według dziennikarza Salihu, który notabene sam urodził się w Albanii, wychował w
Szwecji i pracował wcześniej w kilku gazetach zanim
rozpoczął pracę w telewizji, muzyka jest potrzebna w
chaosie, nie krytykuje on raperów za śpiewanie o realiach ich życia. Ludzie znajdujący się na najniższych
szczeblach społeczeństwa, są zdesperowani w walce o

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Przy jesiennym
oknie
Zdobywane w znoju i trudzie doświadczenie życiowe nierzadko staje się bezużyteczne, ale gdy odnosi
się do samego siebie, szczególnie w latach późniejszych, ma znaczenie. Wiem to po sobie.
Przede wszystkim człowiek starszy zdaje sobie
znacznie lepiej sprawę niż młody ze swoich potrzeb,
jak również, co ważne, ograniczeń. To praktycznie
oznacza, że potrafi unikać tego, co go przez dzieciństwo i dojrzałe lata popychało, szturchało, poniewierało i przewracało.
Przez długie lata człowiek wchodzi bez namysłu w
to, co często gęsto dla niego złe, bo tego na przykład
wymagają okoliczności, sytuacja w pracy, warunki
rodzinne, polityka, moda, instynkt rywalizacji, rozbuchana erotyka, naśladownictwo innych, i tak dalej
i tym podobnie. Tylko starość daje niemal absolutną
wolność, a wykorzystując ją świadomie, można po raz
pierwszy i ostatni w życiu być tym, kim się jest “na
prawdę”.
Jakże dużo poświęcamy wysiłków i czasu, by wypaść dobrze w oczach innych! Niebawem mało kto w
ogóle będzie wiedział, co robię i czy w ogóle jeszcze
żyję, a w takiej sytuacji odpadają uwarunkowania od
społecznych konwencji i odsłania się prawdziwy rdzeń
człowieka. Takiego, jaki został przysłany na Ziemię
(przez kogo nie wiadomo, ale nie przez Darwina!), a
nie urobionego i wymiętoszonego społecznym terroryzmem. Czy ja tu głoszę pochwałę (swojej) starości?
W jakimś sensie tak, ale w kościach łupie!
U społeczeństw zwanych potocznie pierwotnymi
(co rozumiem jako mądre naturalne związki międzyludzkie), na wodzów wybierano ludzi starych i
wszechstronnie życiowo doświadczonych. Co robi
stary wódz? Rządzi oczywiście, ale także praktykuje,
jak i jego zacni poddani, wielożeństwo, poślubiając
co parę lat coraz młodsze żony, co było naturalnym
sposobem odświeżania sobie sztuki latania!
Niestety w naszej kulturze – by the way narzuconej
przez obce państwo Watykan – nie ma wielomęstwa,
co uważam za wysoce niesprawiedliwe i rasistowskie,
sprawiające, że kobiety muszę szukać innych sposobów latania.
*
A życie? Cóż, ono wyjaśnia siebie poprzez samo
istnienie! „Zabawne figury, powie ktoś. Ale to nie
było zabawne. Bo koteria skupiła całkowitą i bezwzględną władzę. Ma nieoficjalny wpływ na „rząd”,
którego każdorazowy „delegat” jest na jej usługi.
Obsadzili urzędy starostów, mają kandydatów poselskich, którzy służą de facto zarządzającym systemem
kurialnym. Mają wpływ na wszystkie instytucje, obsadzając swoimi kandydatami uniwersytety i trzymając za łeb Akademię, oraz wszystko z nią związane, w
postaci nagród, stypendiów, podróży itd. Dla grzecznych dzieci są wszystkie ciasteczka, krąbrnym grozi
absolutny post”.
Kto to napisał i kiedy? Proszę uprzejmie: „Słówka”
Boya, jesień 1930 roku. Co tu można dodać na zakończenie? Tak było, jest, i przypuszczalnie w jakimś
wariancie (daj boże łagodniejszym), będzie na tym
najlepszym ze światów trwało. Dziś milkną wyznawcy prezesa wszystkich prezesów, zwolna świadomi,
że niezależnie od czasu i atłasu, gdy w basenie spada poziom wody, widać kto pływał bez majtek! A za
oknem tak piękne jesienne barwy, że nadzieja zaczyna
wygrywać z doświadczeniem.
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Sztokholmu, gdzie trwały pertraktacje między przedstawicielami czterech partii w sprawie formowania
rządu.
Już w chwili ogłoszenia wyników wyborów było
wiadome, że mimo zwycięstwa Szwedzkich Demokratów (zdobyli po stronie opozycji najwięcej głosów) nie będzie politycznej zgody- by ich przywódca
Jimmie Åkesson mógł kandydować na funkcję premiera. Pozostawało jedynie pytanie, czy Sd wejdzie
do rządu, ale to też było nie do przełknięcia przez np.
Liberałów.

Ostatecznie Sd nie wpuszczono na
salony polityczne, za to wpuszczono
ich do kuchni.

Ulf Kristersson © CC0 Public Domain

Zwrot
w prawo
Po ponad pięciu tygodniach od
ostatnich wyborów parlamentarnych uformował się nowy rząd.
Nowym premierem będzie Ulf
Kristersson reprezentujący Partię
Moderatów.
Koalicja rządowa składać się będzie z trzech partii: Moderatów, Chrześcijańskich Demokratów i
Liberałów. Ale opierać się będzie na radykalnej i
populistycznej partii Szwedzkich Demokratów (Sd),
którzy zdobyli najwięcej głosów po prawej stronie
układu politycznego w Szwecji. Co to oznacza?
Wielu komentatorów bije na alarm, że taka konstelacja wywróci do góry nogami wszystkie wartości,
którym przez ostatnie parędziesiąt lat wierna była
polityka szwedzka. Ma to oznaczać między innymi
koniec liberalnej polityki migracyjnej i integracyjnej
oraz odchodzenie od energi atomowej. Zapowiadana
jest także zdecydowana walka z przestępczością.
Pracę nowego rządu ma regulować tak zwana
umowa z Tidö (Tidöavtalet), pałacyku niedaleko

I to oni, w gruncie rzeczy, będę dyktować, jaka
będzie polityka rządowa. Sytuacja jest nieco dziwna i absurdalna, ale odzwierciedla klimat polityczny w Szwecji. Z jednej strony, u wielu wyborców,
konserwatyści i radykałowie z Sd budzą zgorszenie
i niechęć – zarówno swoją proweniencją, niechęcią
do imigrantów, spolegliwym stosunkiem do Putina,
nacjonalizmem, antyeuropejskością, antyaborcyjnymi
wypowiedziami – z drugiej nie sposób im odmówić
racji, gdy mówią o radykalnych rozwiązaniach wobec
fali zorganizowanej przestępczości, czy o ograniczeniu imigracji, gdy jednocześnie kuleje polityka integracyjna. To hasła choć populistyczne, ale chwytliwe
zwłaszcza dzisiaj, gdy Szwecja boryka się z wieloma
problemami.
Czego zatem należy oczekiwać od nowych rządów?
Według “Tidöavtalet” Szwecja m.in. nie będzie przyjmować więcej imigrantów niż kwoty ustalone przez
Unię Europejską – liczba zmniejszona ma być z 6 tysięcy rocznie do 900; wzrosnąć ma liczba deportacji
imigrantów nielegalnie przebywających w Szwecji;
zaostrzone zostaną także warunki imigracji zarobkowej (czy dotknie to także Polaków? – nie wiadomo);
imigrantów będzie się zachęcać do powrotu do ich
krajów pochodzenia.
Zapowiedziano budowę nowych reaktorów atomowych, przyspieszona ma także aktywacja reaktorów
wygaszonych w ostatnich latach. Także zapowiadane
są zmiany w walce z przestępczością: likwidacja tzw
rabatu kar dla młodych przestępców (system zmniejszający wielkość zasądzonej kary w związku z wiekiem skazanego); możliwość anonimowego składania
zeznań, zaostrzenie kar za przestępczość zorganizowaną, karanie za przynależność do gangów.
W umowie zawarto także punkty dotyczące reformy służby zdrowia (aby m.in. zmniejszyć kolejki
do lekarzy specjalistów i na operacje), zmianach w
systemie szkolnictwa, walce z osobami wykorzystującymi system socjalny, zapowiedziano obniżenie podatków dla osób zarabiających najmniej i emerytów.
Wzmocnione mają być działania na rzecz wolności
mediów.
Ile z tego da się przeprowadzić ( i jaki szybko) –nie
wiadomo. Oczywiście, z punktu widzenia wyborcy,
zapowiedzi walki z przestępczości, obniżenie podatków, czy kilkaset miliardowe inwestycje w energię
atomową (przy dzisiejszych cenach energii i niepewności na rynkach energetycznych) to sygnały pozytywne. Ale przy okazji zapowiadane jest cały szereg

rozwiązań budzących wątpliwości np. poprzez wprowadzenie zakazu żebrania (tym bardziej, że problem
rozwiązuje się dość szybko sam, gdyż coraz mniej
ludzi posiada gotówkę, większość operacji finansowych odbywa się za pomocą kart płatniczych bądź
elektronicznie).
Przyszłość rządu Kristerssona zależy wyłącznie
od poparcia Szwedzkich Demokratów. A ponieważ
między Sd a Liberałami iskrzy, nie będzie to współpraca łatwa, bo Åkesson w każdej chwili będzie mógł
podbić stawkę, a na przykład zbyt powolne zmiany w
polityce migracyjnej mogą zachwiać wypracowanym
układem. Wielu spraw z pewnością nie da się także
wprowadzić szybko, więc krucha większość w parlamencie nie gwarantuje bezkolizyjnych rządów.
Sytuacja jest więc nowa i niepewna. W kuchni
będzie rządził Åkesson, na salonach będę jeść to,
co im zaserwuje. Nikt nie ma wątpliwości, że zmiany
w Szwecji są potrzebne (zwłaszcza patrząc przez pryzmat własnego portfela), ale czy będzie estetycznie?
Tradycyjne 100 dni nowych rządów tego nie pokażą.
Można to będzie ocenić na przykład za rok.
NGP
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możliwości odstępstwa od tej zasady (...) W ostatnich
miesiącach, drodzy Przyjaciele, zaakceptowaliśmy
przesunięcie granicy tego, co w Świetlicy dopuszczalne. To się nie stało z dnia na dzień, miało to charakter
inwazji pełzającej, coś tak, jak w sztuce “Nosorożec”
Ionesco. Dyskusja na temat K. - nie tego, co K. zrobił, ale tego, jaki K. jest - to objaw przesunięcia tej
granicy. Bardzo bym pragnął, żeby to była ostatnia
dyskusja tego rodzaju - bowiem niezależnie od tego
jaki K. jest i niezależnie od tego, jaki ja jestem, pozostajemy przyjaciółmi z Reunion, pełnymi respektu dla
wzajemnych idiosynkrazji.
Pozdrawiam wszystkich, Henryk D.
Dlaczego to notuję? Wszak to sprawa wewnętrzna pewnego środowiska sztokholmskiego... Ale doskonale pokazuje, jak te wewnętrzne kłótnie i nieporozumienia dotykają najróżniejsze środowiska

Dziennik pisany
pod osłoną nocy
29 września 2010
Nie spotkałem jeszcze ani jednej osoby, która by o
K. powiedziała coś miłego. Najczęściej albo traktowany jest z pobłażliwą wyrozumiałością, albo mówią
o nim, że to nawiedzony narcyz. Może dlatego, że w
jego zachowaniu mało jest szczerości i nie interesuje
go nic poza własną działalnością.
Przez całe lata K. odnosił się do mnie ze źle ukrywanym pobłażaniem i wiecznie mówił do mnie
„Marku”. Na początku poprawiałem go, ale w końcu
dałem sobie spokój. K. się uparł by nie pamiętać jak
mam na imię, więc złożyłem to karb jego lekceważącego stosunku do ludzi. “Interesują go tylko osoby,
które mogą dla niego coś zrobić” – tłumaczył mi jeden
z jego znajomych. Dzisiaj wiem, że miał rację.
Nie pamiętam kto i dlaczego, ale ktoś mi podesłał
list jak Henryk Dasko, w którym pisał o K. (w 1998
roku):
Drodzy Przyjaciele,
Piszę w pospiechu, więc z góry proszę o wybaczenie
za pewne skróty myślowe i uproszczenia.
Oto mamy nowy temat - K. i jego charakter. W
Świetlicy odbywa się zebranie ZMP, na którym zdrowy kolektyw usiłuje zawrócić kol. K. z drogi prowadzącej w grzęzawisko burżuazyjnego indywidualizmu.
Od kol. K. oczekuje się złożenia samokrytyki.
Czytam te listy z poczuciem lekkiego zdumienia,
a może nawet więcej. Wydaje mi się, że mamy tu do
czynienia z pomieszaniem paru spraw, których moim
zdaniem łączyć nie należy.
Pierwsze to kwestia artykułu we “Wprost”, obchodów marcowych etc. Jest to sprawa konkretna,
dotycząca w jakimś sensie nas wszystkich. K. został tam zaprezentowany jako “twórca i animator
Reunion’68”. Szereg osób ma zastrzeżenia do tej formuły i domaganie się od K. wyjaśnienia, jak do tego
doszło, wydaje mi się zarówno sensowne, jak i sprawą
publiczną, interesującą ogół P.T. Świetliczan.
Ale obecna dyskusja przybrała inny obrót.
Nakierowana jest nie tyle na słowa, zamieszczone w
tygodniku “Wprost”, co na pytanie: jaki to K. naprawdę jest? Zaczęliśmy się zastanawiać nad charakterem K.: dlaczego lubi oglądać swoje nazwisko na
afiszu literami większymi niż te, które my uważamy
za stosowne; co mówi ludziom na bankietach; jak się
z kimś rozliczył. Andrzej Krakowski, człowiek o delikatności Pana Jezusa, usiłuje sprawę załagodzić,
zmieniając temat dyskusji na rolę zaimka osobowego
w językach polskim i angielskim. Jestem człowiekiem
nieskończenie mniej od Andrzeja subtelnym i napisze,
co myślę.
Nasza prywatna opinia na temat cech charakteru
K., a także kogokolwiek innego, nie jest sprawą do
dyskusji na arenie publicznej, w przytomności stu kilkudziesięciu członków Świetlicy. Pouczanie człowieka
w tzw. kwiecie wieku, posiadającego karierę, dom, żonę, kochankę, psa, dzieci z żona, dzieci z etc., jak ma
sobie wyregulować osobowość wydaje mi się w najwyższym stopniu niestosowne i sprzeczne z zasadami
Świetlicowego etosu. Powracam uporczywie do czasu, kiedy ta szlachetna instytucja dzięki uprzejmości
Wieśka Kochańskiego otwarła dla mnie swe podwoje.
Nadrzędną i niewzruszoną zasadą działania Świetlicy - a w szerszym zakresie Reunion’68 - wydaje mi
się reguła wzajemnej akceptacji. Nie widzę żadnej
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emigracyjne. Ludzkie charaktery wyłażą z każdej
szafy bez względu na zasługi i ilość przyznanych
orderów.
23 marzec 2013
Z listu mojego starego kolegi, którego poznałem
na początku mojego zamieszkania w Sztokholmie, po
pewnej publikacji w NGP:
Long time no see. Niedawno przez przypadek natrafiłem na wzmiankę o mojej “współpracy ze służbami”
i na zdjęcie, które mnie mocno rozbawiło. Wyglądam
na nim jak facet, którego niedawno wypuszczono z
oddziału dla umysłowo chorych i teraz cieszy się każdą chwilą wolności. O mało nie spadłem z krzesła.
Ogólnie opis mojej sytuacji w Szwecji jest z grubsza
zgodny ze stanem faktycznym. Co prawda przyjechałem do Sztokholmu nie z rodzicami, a z matką i jej
drugim mężem, członkiem partii (mój biologiczny
ojciec nigdy nie należał do partii i usilnie mnie namawiał, żebym został w Szwecji). Po czterech latach
placówki matka i niby-ojczym wyjechali, a ja zostałem
w Szwecji, żeby dokończyć studia. Ówczesny konsul,
prawdopodobnie amator powieści detektywistycznych
i szpiegowskich wymyślił sobie, że mnie zwerbuje używając do tego celu bardzo prostego i skutecznego sposobu - przetrzymywania paszportu. Przez kilka miesięcy namawiał mnie gorąco do współpracy obiecując, że już niedługo paszport zostanie przedłużony. Ja
rżnąłem głupa aż do czasu, kiedy paszport wydała mi
przez pomyłkę zaprzyjaźniona sekretarka. Napisałem
potem długi list, że od tej pory nie życzę sobie kontaktów z konsulatem. List zaniosła do konsula T., bo tak
było bezpieczniej. W międzyczasie myślałem o azylu
politycznym, ale mój ojczym-aparatczyk zagroził mi,
że jeśli to zrobię to mnie, cytuje: “dopadnie na krańcu
świata i się ze mną rozprawi”. Jak widzisz, nie było
to wszystko takie proste. Sformułowanie “przyznał się
do współpracy” powinno brzmieć “ujawnił, że został
zmuszony do współpracy szantażem. Trwała ona kilka
miesięcy i była pozorowana”. Niestety “dzięki” temu
znalazłem się na liście Wildsteina. Nie ujawniłem żadnych polonijnych sekretów ani tajemnic, nikogo nie
wydałem. Kiedy dzięki T. starałem się o pobyt stały
dopadła mnie szwedzka policja i wielokrotnie przesłuchiwała. Ostatecznie zostałem oczyszczony ze wszystkich zarzutów zawartych w anonimowym liście, wysłanym na policję prawdopodobnie przez konsula. I to
tyle. Smród pozostał. Zastanawiałem się, jak odzyskać
dobre imię, ale do tego potrzebna mi była T., a jak
wiesz od wielu lat nie była w pełni władz umysłowych.
T. mi dużo pomogła, zwłaszcza w wygrzebaniu się z
tego bagna i do końca życia będę jej za to wdzięczny.
A lista Wildsteina? Cóż, nie mam na to wpływu. Jeżeli
ktoś mnie zna, na pewno spyta, jak było naprawdę. Są
tacy, którzy z wielką przyjemnością ogłaszają wszem
i wobec, jaka to ze mnie szuja, szpicel i agent KGB i
jak to się sprytnie urządziłem w tej Ameryce. Gdyby
ktoś miał tu w USA do mnie jakieś pretensje, to CIA
i FBI raczej by mi nie dały zezwolenia na pracę dla
rządu. Ale powiem Ci szczerze, że już mam dość tego wyjaśniania i kajania się. W 1978 roku miałem 23
lata, byłem głupim, zastraszonym szczeniakiem, bez
paszportu, w obcym kraju, bez pozwolenia na pracę
i środków do życia. A jednak mimo gróźb ojczyma i
szantażu konsula jakoś przetrwałem i do końca się nie
zeszmaciłem.

Autor tego listu był jednym z najsympatyczniejszych ludzi, których poznałem w Sztokholmie.
Wierzę w jego wyjaśnienia i szczerze mi go żal.
1 września 2013
Polityka wkradła się w nasze życie towarzyskie.
W latach 80-tych cieszyliśmy się z tego, bo polityka
nas łączyła, nawet gdy oceny sytuacji w Polsce były
różne. Cel jednak był – wydawało się – jeden. Dzisiaj
wszystko to rozsypało się w pył, bo rzekomo cel jest
jeden, ale ci, którzy nie akceptują „jednej, słusznej
drogi”, stają się naszymi wrogami.
Z przerażeniem stwierdzam, jak zawęża mi się krąg
znajomych, z którymi mogę spokojnie rozmawiać.
Jak bardzo różnią się nasze oceny życia politycznego
w Polsce, jak bardzo to hamuje nasze kontakty.
Wczoraj zadzwoniła M.. Lubię ją. Znamy się
jeszcze z Polski. Życie ma nieco skomplikowane.
Pierwsze małżeństwo dość szybko się jej rozpadło,
poznała T., starszego od niej o lat piętnaście. W
dawnych czasach, później także w stanie wojennym
działali w „Paxie”. I w tym nie ma nic grzesznego,
tylko, że w stanie wojennym on należał do PRONu, a ona chciała zostać radną. Dziwne wybory jak
na tamte czasy, koniunkturalne. Gdy i to okazało
się nie wystarczające, przyjechali do Szwecji, była
to druga połowa lat 80-tych. Chcieli przetestować,
czy uda się im dostać azyl polityczny.... Za działalność w PRON-ie? Trochę im pomagałem, po starej
przyjaźni z M., bo jego wcześniej nie znałem, robił
wrażenie niezłego cwaniaczka. Takim się też okazał.
Procedury rozpatrzenia spraw azylowych przeciągały
się, więc T. Zostawił M. w Szwecji (miała przetestować możliwość pozostanie tutaj na stałe) a sam wrócił
do Polski. Na wszelki wypadek. Wcześniej udzielił mi
– pod pseudonimem wywiadu, który był emitowany
w Radio Wolna Europa, na temat Paxu. M. dostała
wreszcie prawo pobytu w Szwecji. W Sztokholmie
miała wypadek samochodowy, długo leżała w szpitalu. T. – zachęcony pomyślnym załatwieniem spraw
pobytowych M. - „wspaniałomyślnie” przyjechał do
Szwecji. W Polsce miał żonę i trójkę dzieci – później okazało się, że jednak czwórkę – do ostatniego
nie przyznał się M. Dostał prawo pobytu. Mieszkali z
M., wyprowadzili się na południe Szwecji, kupili mały domek. Ona znalazła pracę jako przedszkolanka, on
„robił” interesy. Jedno i drugie miało serce po właściwej stronie, więc najpierw on ściągnął do Szwecji
swoją całą rodzinę (żona i dzieci), później ona swojego eksmęża. Wszyscy „uciekali” przed „prześladowaniami” w Polsce. Całe szczęście nie żyli na kupie,
tylko każdy poszedł w swoją stronę. Przez długie lata życie M. i T. biegło spokojnie – ona miała stałą
pracę, on stale kombinował. Kombinował tak bardzo,
że pewnego dnia zjawiła się u nich w domu policja
i aresztowała go... za przemyt narkotyków. T. wpadł
bowiem w sidła rosyjskiej mafii i chęci szybkiego,
lekkiego zarobku. Twierdzi, że był niewinny, ale
sąd miał na ten temat inne zdanie. Skazał go na 6 lat
więzienia. To bardzo dużo jak na warunki szwedzkie,
więc pewnie miał niezbite dowody. M. nic o tej działalności T. nie widziała. Więc z dnia na dzień zawalił
się im cały świat. Do tego miała poważne problemy
ze zdrowiem, co nie ułatwiało sytuację. T. spędził w
więzieniu parę lat, wypuszczono go wcześniej za dobre sprawowanie. Podczas odsiadki... nawrócił się. Na
wolność zaczął pielgrzymować do miejsc świętych
czym, chcąc niechcąc, zaraził nieco M. który dłuższy
czas się opierała, ale T. jest dla niej jedyną podporą w życiu. Ale także się dzisiaj zradykalizował, jak
twierdzi M. bez przerwy ogląda Telewizję Republikę,
gdy ona chce zobaczyć coś w TVN, on ostentacyjnie
opuszcza pokój. I tak dochodzimy do polityki i podziałów. M. uległa tej demagogi – już jakiś czas temu
widziałem że na Facebooku zamieszcza linki do stron
Ruchu Narodowego, co mnie nieco zastanowiło, czy
ona wie co oni reprezentują. Dzisiaj już wiem: ona
wie! W rozmowie zeszliśmy na sprawy polityki i poczułem, że stąpam go grząskim gruncie. Nagle wypaliła, że jak będzie taka możliwość, to w przyszłych
wyborach zagłosuje na.... Krzysztofa Bosaka. Gdy
wyraziłem swoje zdumienie, odparła, że to bardzo
mądry i rozsądny facet. Zacząłem się zastanawiać
co się z wieloma moimi znajomymi porobiło. Kiedy
zatracili poczucie zdrowego rozsądku i trzeźwości
ocen? Na wszelki wypadek sprawdziłem, co się teraz
z Bosakiem (niegdyś czołową figurą Wszechpolaków
i Ligi Polskich Rodzin) dzieje. Niestety, nic dobrego.
Tworzy „nowy, silny ruch narodowy”, który propaguje antysemickie i rasistowskie poglądy. M. jest nim
zauroczona. Po latach okazało się z akt IPN, że zarówno T. jak i M. zarejestrowani byli jako TW...
21 października 2015
Szaleństwo P.. Już nie wiem, czy to tylko alkohol,
czy też choroba psychiczna. Mam z nim tym większy
zgryz, że jakiś czas temu stawałem w jego obronie,

gdy pewne środowisko rzuciło się na niego za wiersz,
który zamieścił w wydanym tomiku. Wtedy P. się
spiął w sobie, wylewał żółć, upijał się, ale wciąż broniłem go przed nazywaniem go antysemitą. Tak mi się
zdawało – bo wcześniej nigdy w rozmowach ze mną
nie dał żadnych podstaw, by go tak określić. Ale coś
w nim pękło - nawet posądzam, że to właśnie ta afera
z R. i K. uczyniła z niego antysemitę.
Tak było. Ale teraz to już zupełny odlot. Odsunąłem
się od niego, głównie przez to jego pijaństwo. Teraz
nagle odezwał się w nim jakiś kretyński “patriotyzm”
i nagle stał się zwolennikiem “dobrej zmiany”. Oto co
wypisuje (a raczej nieskładnie bredzi) na swoim FB:
16 październik godz. 00:46: Właśnie dzisiaj musimy
być radykalni i bezwzględni, by być Polakami.
16 październik godz. 00:48: Ja zawsze będę walczył
z sprzedawczykami żydami i muzułmanami. Koniec.
Ja kocham Polskę i nic więcej.
16 październik godz. 00:49: Milczycie tzw Polacy
wy k.... co ją z dnia na dzień sprzedajecie. Bądźcie ze
mną, jeśli kochacie Polskę!!!
16 październik godz. 00:51: Oddajcie mi Polskę, wy
k...y komunistyczne.
17 październik godz. 21:59: Wymagam by Pan
tzw redaktor Nowej Gazety Polskiej i tzw redaktor i
właściciel wydawnictwa Polonica w Sztokcholmie,
Tadeusz Nowakowski, zdrajca narodu polskiego w
Szwecji, i dupolizacz syjonistyczny, wycofał wszystkie
u niego przeze mnie wydane książki, pisma itd itp, jak
najszybciej wycofał i wykreślił mnie z tej syjonistycznej brudnej paczki. Ja nie chce z brudasami mieć nic
wspólnego. To jest niegodny Polak, niegodny reprezentować kultury polskiej w żadnym kraju, w żadnej
dziedzinie. Ja nie chcę mieć nic wspólnego z tą brudną
syjonistyczną mafią! Niech żyje Polska wyzwolona i
tyko POLSKA!!! (Tu podpis z imieniem i nazwiskiem)
18 październik godz. 16:17: Ja tak zastanawiam
się, gdzie Ci polscy patrioci w Szwecji. Tak przecież
uciekali przed komuchami niby, a teraz mając okazję wesprzeć nowy rząd i podać rękę swojej starej
ojczyźnie, by pozbyć się komuchów i syjonistycznych
tzw emerytom złodziei-esbeków. Ciekaw jestem z jakich “Polaków” jest ta nasza “polonia szwedzka”
zbudowana i przez kogo kierowana? Mamy gazety
tzw polskie, jak np Nowa Gazeta Polska. Czy nie jest
obowiązkiem tych medii czuwać nad właśnie Polską
Kulturą i Polską Sprawą? Nie, bo te media nie są
tak całkiem polskie. Przykro, ale taka jest prawda.
Mieszkam tutaj od tylu lat i napatrzyłem się na tych
podszytych Polaczków co pracują też i w szwedzkich
mediach i na uniwersytetach, i jak na Polskę, którą
niby kochają, plują bez litości. Tadeusz Nowakowski
= Michnik. Nowa Gazeta Polska = Gazeta Wyborcza.
I jeszcze liścik miłosny jaki od niego dostałem:
Sent: 17/10/2015 10:25:05 PM Subject: wstyd
Jesteś syjonistycznym dupolizaczem bojącym się
tylko i wyłącznie o swoją zakłamaną egzystencję, ty
żmijojadzie. Zdejmnij mnie jak najszybciej z Twoich
gazet stron i wszędzie gdzie będziesz mógł. Ty, niby
Polaku. Wredna mordo Narodu Polskiego. Nie byłeś
i nie będziesz godnym Polakiem, ty syjonistyczna wydro. Nie chce mieć z Tobą nic do czynienia. Grałeś
Polaka długo. I teraz okazało się jaką zakłamaną żydowską bladzią jesteś, ty perfidna wyzyskująca świnio
narodu Piastów. Żebyś zginął w gnoju, bo tam twoje miejsce, parszywa mendo, szczurze syjonistyczny.
Potępiam takich jak tych i za to, że dałem się tak oszukać, ty szmato żydowska.
Precz z zakłamanymi syjonistami, co się podszywają pod polską szlachetną kulturę. Do niej ty nigdy nie
należałeś i nie będziesz należał. Życzę powodzenia,
ale tam gdzie miejsce dla świń. I pewnie te cię nie będą do siebie chciały wpuścić, ty fałszywy przegrańcu.
Będę robił wszystko co w mojej mocy, by cię oszkalać, a to nie będzie trudne, gdyż jesteś brudasem tzw
dziennikarstwa, swołoczu komunistyczno-syjonistyczny. Historia cię dogoniła, oszuście i zdrajco narodu
polskiego.
(Tu podpis z imieniem i nazwiskiem z dopiskiem):
Polak i Patriota
Niech żyje Polska wolna od zakłamanych podszytych tzw Polaków-syjonistów zwolenników esbeków,
morderców narodu polskiego.
Można jedynie spuentować to pewną złotą myślą
(też z Facebooka): Kiedyś chciałem umieć czytać
myśli innych ludzi. Teraz kiedy mam konto na Fejsie,
chciałbym nie umieć tego robić.
Tadeusz Nowakowski
FRAGMENT KSIĄŻKI PRZYGOTOWYWANEJ DO DRUKU

Seriale,
seriale,
wojenne
seriale...
Niechętnie oglądam seriale, szczególnie
tasiemcowe telenowele, rozciągające się
na kilkaset odcinków. Robię wyjątki dla
seriali polskich, ale według w.w. kryteriów,
t.zn. najchętniej 6-7, lub co najwyżej 13
odcinków. Szerszej tolerancji doświadczyły
jednak seriale dłuższe, przede wszystkim
dotyczące wydarzeń II wojny światowej,
którą szczęśliwie przeżyłem i której
wydarzenia nadal budzą moje emocje.

Długo uznawałem serial ”Polskie drogi” za najlepszy w tym gatunku. Wielowątkowy obraz okupacji hitlerowskiej i zawarte w nim losy różnych ludzi
wyczerpywał najważniejsze problemy związane z
wojną a szczególnie kontrowersje dotyczące choćby
różnych ugrupowań podziemia (AK i AL) czy stosunków polsko-żydowskich.
Od niedawna oglądam nowszy serial, wyprodukowany w pierwszych dekadach XXI wieku, gdy wolno
już mówić (prawie?) wszystko, cenzura nie knebluje
niektórych tematów, pozostaje wybór samych twórców, scenarzystów i reżyserów co do wagi i ujęcia
różnych postaci czy szczegółów akcji. Te same warunki kształtują inne dłuższe seriale o losach Polaków,
jak ”Stulecie Winnych” czy ”Wojenne dziewczyny”.
Posiadają one podobne zalety co ”Czas honoru”,
przyjrzę się jednak bliżej temu ostatniemu.
Narzuca się porównanie z ”Polskimi drogami”,
ale jeszcze silniej z 3-tomową powieścią Romana
Bratnego ”Kolumbowie, rocznik 20-ty” (Śmierć po
raz pierwszy, Śmierć po raz drugi, Życie). To szczytowe osiągnięcie autora wywodzącego się z szeregów
AK, mogło ujrzeć światło dzienne na fali październikowej odwilży. Ale już ekranizacja dla TV musiała

ograniczyć się do pierwszych dwóch tomów. ”Zycie”,
ukazujące konflikty w pierwszych latach po wojnie już nie dostąpiło ekranowego przedstawienia. W
roli jednego z młodych AK-owców pojawił się Jan
Englert. W ”Czasie honoru” gra on ojca dwóch zrzutków, dowodzącego nimi i jeszcze dwoma kolegami,
skaczącymi w grupie ”cichociemnych”. Co prawda
ginie w akcji w jednym z wczesnych odcinków, ale w
intrygę wciągnięta jest także ich matka-lekarka i wiele
innych postaci: narzeczonych, przyjaciół, bohaterów
i zdrajców.
Czwórka cichociemnych to znakomicie wyszkoleni komandosi i nie dziwi, że często udaje im się
ujść z życiem, mimo wielu sytuacji podbramkowych,
aresztowań, katowania w śledztwie, a dzięki akcjom
towarzyszy, karkołomnym ucieczkom i odrobinie
szczęścia w nieszczęściu. Dopiero pod koniec serialu
ginie jeden z nich. Tytułowy honor osiąga jednak w
postępowaniu niektórych postaci poziom szlachetności nie przystającej do okrucieństwa czasów w jakich
przyszło im żyć i działać. Gdy wyłania się możliwość
wymiany małej córeczki generała UB (w spódnicy!)
na aresztowaną koleżankę, nie korzystają z niej, bo
wtedy musieliby uznać, że zeszli do moralnego poziomu swych przeciwników. Ale, w kolejnej sytuacji
podbramkowej, korzystają, z niejakim powodzeniem,
choć ma to miejsce tuż przed końcem serialu, utrzymanym w poetyce finału filmu Andrzeja Wajdy o
doktorze Korczaku.
Treść serialu to oczywiście literacka i filmowa fikcja, choć oparta na niektórych faktach, jak zamach na
gen. Kutscherę, szefa warszawskiego Gestapo i SS.
To można zaakceptować, trudniej przyjąć do wiadomości, że dowództwo ułamkowej konspiracji powojennej, znające sposób aresztowania przez NKWD
pod wodza gen. Sierowa 16-tu polityków polskiego
państwa podziemnego z gen. Okulickim na czele, daje się raz jeszcze podejść w ten sam sposób.
Nie zaszły w rzeczywistości zamach gazowy na
premierowym spektaklu w Teatrze Popularnym na
Pradze, którego celem nie miała być śmierć zebranych tam komunistycznych notabli a tylko porwanie znienawidzonego majora NKWD, uznać można
za prawdopodobny, aczkolwiek jest on wzorowany na czysto rozrywkowej fikcji w filmie Stevena
Spielberga ”Inglorious bastards”, w paryskim kinie
wyświetlającym górski film Arnolda Fancka. Ale
”Czas honoru” obfituje w liczne piruety i zwroty akcji, w swej fantazji nie ustępujące narracji Spielberga.
Ta estetyka święci triumfy gdy przeszłość bohaterów
dogania ich w dalszej akcji, powodując jej kolejne zawęźlenia, zdawałoby się nie do rozplątania.
Sądzę, że równie fikcyjne jest zaangażowanie autentycznego warszawskiego gauleitera Fischera w
prywatny wywóz zrabowanych kosztowności przetopionych w sztaby złota, czy udział fikcyjnego szefa
Gestapo i SS w Alei Szucha, Obersturmbannführera
Reinera w ukrywaniu AK-owskich dokumentów czy
dokumentacji techniki rakietowej jako kolejne polisy
na życie. W galerii postaci Niemców, tym razem mówiących w języku polskim, będącym lingua franca dla
wszystkich postaci, nie brak sadystycznych zbrodniarzy, morderców w rękawiczkach a także szlachetnych
wyjątków jak zakochany w matce bohaterów niemiecki lekarz.
Dodatkowa zaleta serialu zależy od długiego czasu
jego realizacji co sprawia, że bohaterowie starzeją się
w tym samym tempie co aktorzy, wzmagając odczucie pełnego realizmu.
Aleksander Kwiatkowski
Czas honoru, 2008-2013 odc. 1-78

Towarzystwo Polaków ”Ogniwo” zaprasza
na kursy rękodzieła artystycznego.
W sobotę 12 listopada o godz. 11.00
“Ozdabianie sznurkiem”,
Poprowadzi Beata Nawrocka. Cena 300 kr.
W sobotę19 listopada o godz. 11.00
“Wyroby z zimnej porcelany”,
Poprowadzi Wiesława Tokarska. Cena 250 kr.
Własnoręczne wyroby to dobre prezenty.
Zapraszamy.
Zapisy: joasiajanasz@gmail.com
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Wszyscy mogą
przysłużyć się do
cybernetycznego
bezpieczeństwa
Szwecji.
Ty też.
Codziennie w Szwecji dochodzi do tysięcy prób
przestępstw cybernetycznych, przez pocztę
elektroniczną i przez zapory sieciowe. Kliknięcie
w błędnie napisany link może dać przestępcom
dostęp do Twoich haseł, tożsamości i danych,
które później mogą być używane na wiele
niepożądanych sposobów.
Dzięki temu, że wspólnie bierzemy odpowiedzial
ność za nasze bezpieczeństwo w sieci, utrudniamy
przeprowadzanie cyberataków hakerom i sieciom
przestępczym, obcym mocarstwom i innym, którzy
chcą zaszkodzić Tobie, Twoim sąsiadom, Twojej
firmie czy Szwecji.
Dlatego Twój wkład jest tak ważny. I wcale nie musi
być trudny czy skomplikowany. Może to być coś tak
prostego, jak zmiana hasła na bezpieczniejsze albo
zrobienie kopii zapasowej Twojego twardego dysku.
Mały krok dla Ciebie może być dużym wkładem
w cybernetyczne bezpieczeństwo Szwecji.
Więcej na temat ataków hackerskich,
wyłudzania informacji i bezpiecznych
haseł na tanksakert.sakerhetskollen.se.

