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POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE

Prawdy boi siê
ka¿dy zamordyzm
Oszala³a retoryka ma swoich naœladowców tak¿e w Szwecji. W listopadzie
ukaza³ siê pierwszy numer pisemka “S³owo Polskie” wydawanego przez
Stowarzyszenie Patriotów Polskich w Szwecji. Zreszt¹, bardzo podobne
do “Informatora Zwi¹zku Patriotów Polskich w Szwecji”, który by³ organem
propagandowym ZPP od roku 1944. (ZPP agitowa³o na rzecz komunistów
w Polsce, SPP agituje na rzecz partii Kaczyñskiego). Pisemko, które redaguje
“zespó³”, finansowane jest przez... Kongres Polaków w Szwecji, 3

Ucieczka
z Rosengard
Sytuacja, któr¹ obserwujemy, jest konsekwencj¹
chaotycznej polityki imigracyjnej. Miêdzy innymi
w³aœnie przez kwestiê imigracji upad³ ponad rok temu
rz¹d Reinfeldta. 2

Sytuacja wymknê³a siê spod kontroli. Do Malmö nap³ywa
dziennie od 500 do niemal 1200 uchodŸców. Opinia
publiczna w Szwecji, która pocz¹tkowo opowiada³a siê za
otwarciem granic i okazaniem solidarnoœci, doœæ szybko
zmienia swoje nastawienie. Nic dziwnego. Tak masowej
imigracji Szwecja nie jest w stanie przyj¹æ. Zw³aszcza,
¿e nowy problem dopisuje siê do starych problemów – od
wielu ju¿ lat roœnie segregacja spo³eczeñstwa. Wymowny
przyk³adem jest Rosengard i zwi¹zane z t¹ dzielnic¹
problemy.

konfliktów rasowych. W dodatku Malmö
zaliczane jest do miast, gdzie notuje siê
najwiêksz¹ biedê – w niedostatku ¿yje
tutaj a¿ 31% dzieci. Sytuacjê pogarsza
jeszcze to, ¿e g³ówne miasto Po³udnia
Szwecji le¿y w Skanii, gdzie historycznie
najsilniejsze by³y œrodowiska ultraprawicowe i ruchy neonazistowskie. To nie
jest bez znaczenia.
Stefan Zab³ocki (86 lat) by³ przed
paru laty aktywnym politykiem Folkpartiet. Mieszka w dzielnicy przylegaj¹cej do Rosengard. – Szwecja zawsze by³a

ulicy krzycza³ „Jude”. Jak siê okaza³o,
byli to jacyœ Polacy... Ksi¹dz z polskiej
parafii te¿ nie ma wra¿enia, ¿e w Rosengard ¿yje siê jak w oblê¿onej twierdzy,
chocia¿ przyznaje, ¿e wieczorami po
dzielnicy sam nie chodzi.
To jedna strona konfliktu. A druga
to podk³adany ogieñ pod domy modlitwy dla muzu³manów i oœrodki dla uchodŸców. Ogieñ i gwa³t to zagro¿enie dla
demokracji. Nie ma siê wiêc co dziwiæ,
¿e Szwedzi z coraz wiêkszym sceptycyzmem patrz¹ na imigrantów. Nie tylko
ze wzglêdu na ró¿nice kulturowe czy z

Ucieczka z Rosengard
Jak to siê dzieje, ¿e Szwecja, któr¹
kiedyœ prezentowano jako kraj otwarty
i przyjazny imigrantom, czêsto przedstawiana jest w zagranicznych mediach
jako kraj antysemityzmu i wrogoœci rasowej? Egalitaryzm pad³ ofiar¹ segregacji.
Z kolei segregacja to efekt nierównoœci
spo³ecznych i kulturowego zderzenia.
Kto jest temu winien? Czy Pañstwo
zbyt naiwnie podchodz¹ce do problemów integracji (o czym poœrednio mówi³
tak¿e ostatni premier Stefan Löfven), czy
Imigranci oczekuj¹cy od Pañstwa i Spo³eczeñstwa równego traktowania, czy te¿
Polityczny Klimat w którym – nie tylko
w Szwecji – górê bierze nacjonalizm i
egoizm?
Wszyscy oskar¿aj¹ siê wzajemnie, ale winnych znajdziemy po ka¿dej
stronie. Winne s¹ wiêc i œrodowiska ultraprawicowe i lewackie i muzu³manie, i
imigranci i politycy... Ale chocia¿ sytuacja mo¿e siê wydawaæ dramatyczna –
zw³aszcza gdy czyta siê tylko nag³ówki
gazet – to prawdziwy obraz jest nieco
lepszy. Nie oznacza to jednak, ¿e wzrostu napiêcia i agresji na ulicach niektórych
miast szwedzkich, nie da siê zauwa¿yæ.
Sytuacja, któr¹ obserwujemy, jest
konsekwencj¹ chaotycznej polityki imigracyjnej. Miêdzy innymi w³aœnie przez
kwestiê imigracji upad³ ponad rok temu
rz¹d Reinfeldta. W si³ê roœnie neonazistowska partia wzywaj¹ca do delegalizacji islamu. Dzisiaj – gdy masowo ka¿dego dnia po azyl zg³aszaj¹ siê nowi
uchodŸcy, a nad Europ¹ (po zamachach
w Pary¿u) wisi groŸba terroryzmu – obywatele Szwecji coraz czêœciej zaczynaj¹ mieæ doœæ nap³ywaj¹cych w rekordowym tempie muzu³manów. W ci¹gu
zaledwie miesi¹ca (miêdzy wrzeœniem a
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paŸdziernikiem 2015) liczba osób, które s¹ przeciwko zwiêkszaj¹cej siê kwocie imigrantów/uchodŸców wzros³a z
30% do 44%. Te same pomiary w listopadzie (bêd¹ dopiero po oddaniu numeru gazety do druku) poka¿¹ jeszcze
wiêkszy wzrost. Wszyscy powoli trac¹
z³udzenia.
Ju¿ dzisiaj niespokojna codziennoœæ dzielnicy Rosengard w Malmö to
p³on¹ce samochody i interweniuj¹c¹ policja i stra¿ po¿arn¹ obrzucana kamieniami. Co bêdzie jutro? – pytaj¹ mieszkañcy Malmö. Kiedyœ mieszka³o tu sporo Szwedów, wszyscy siê wyprowadzili. Poza ksiê¿mi w polskiej parafii, nie
ma te¿ Polaków. Rosengard sta³ siê gettem dla imigrantów, g³ównie z krajów
muzu³mañskich – dzielnic¹ skazan¹ na
konflikty.
Ju¿ parê lat temu jeden z ksi¹¿y z
parafii Najœwiêtszej Marii Panny w Rosengard mówi³ redakcji NGP, ¿e powodem konfliktów jest nagromadzenie wielkiej liczby obcokrajowców w jednym
miejscu. – Nic dziwnego. Zbudowano getto w którym mieszka teraz 90% obcokrajowców. Dodatkowo, ludzie którzy tutaj mieszkaj¹, te¿ nie pochodz¹ z tych
samych stron, tylko z ró¿nych krajów,
wiêc ka¿dy chce pokazaæ, ¿e jest wa¿niejszy...
Dzielnice zamieszka³e niemal w
ca³oœci przez imigrantów nie s¹ ju¿ dzisiaj
w Szwecji niczym nowym – Sztokholm
ma Rinkeby, Fittjê, Alby, Husby, Göteborg ma Hjällbo (90% mieszkañców
to imigranci), Södertälje ma Ronne, Linköping Skäggetorp. Malmö ma Rosengard, który (obok Rinkeby) w skali ca³ego
kraju, sta³ siê synonimem nietolerancji i

zamkniêta i jednolita – t³umaczy – teraz
wszyscy siê boj¹, ¿e jednolita nie bêdzie.
Podobnie mówi Polka mieszkaj¹ca na Po³udniu Szwecji od niemal 20 lat: – To po
prostu wynik zaniedbania. Bo je¿eli siê
sprowadza uciekinierów do Szwecji, to
nie wystarczy daæ im mieszkanie, zapomogê i posadziæ w getcie. Trzeba równie¿
coœ wymagaæ od ludzi i traktowaæ ich z
szacunkiem. S³owa te potwierdza ksi¹dz
z polskiej parafii: – Gdy dostaje siê za
du¿o, to cz³owiek przestaje to ceniæ. Wydaje mu siê, ¿e po prostu to mu siê nale¿y.
I dochodzi do sytuacji, ¿e ¿¹da siê coraz
wiêcej.
Sytuacja w Rosengard jest alarmuj¹ca. Tylko 38% mieszkañców w wieku
20-64 lat ma prace; 21% ¿yje z pomocy
socjalnej (dane z 2010). W ostatnich latach bezrobocie wzros³o jeszcze bardziej.
Podobnie jest w innych dzielnicach zamieszka³ych przez imigrantów. Statystyki nie s¹ zaskoczeniem: im ni¿sze
wykszta³cenie wœród imigrantów i krótszy czas pobytu w Szwecji, tym bezrobocie wiêksze. Wœród imigrantów, którzy s¹ tu zaledwie dwa lata i maj¹ tylko
podstawowe wykszta³cenie bezrobocie
siêga 55%! Po 10 latach pobytu w tej
grupie bezrobocie spada do 36%. To musi
budziæ niepokój.
Ju¿ od d³u¿szego czasu prasa europejska pisze, ¿e reputacja Szwecji jako
kraju tolerancyjnego i liberalnego zosta³a
zagro¿ona. Poza wewnêtrznymi konfliktami miêdzy ró¿nymi grupami imigrantów, dochodzi tak¿e do coraz czêstszych
incydentów antysemickich. W Malmö,
na 300 tysiêcy mieszkañców, ju¿ 40 tysiêcy stanowi¹ Muzu³manie, a ci nie ukrywaj¹ swojej niechêci do ¯ydów, których w po³udniowej Szwecji mieszka
oko³o 3000. „Niebezpieczeñstwo jest tak
wyczuwalne, ¿e synagoga w Malmö zmuszona zosta³a zatrudniæ stra¿ników i
wstawi³a przeciwpancerne szyby w oknach, zaœ ma³e ¿ydowskie dzieci musz¹
ukrywaæ siê w “przedszkolu wyposa¿onym w stalowe drzwi” – pisa³ brytyjski
dziennik The Telegraph.
Stefan Zab³ocki uspokaja: – Muszê powiedzieæ, ¿e w porównaniu z innymi krajami, jeszcze nie jest tak okropnie.
Mo¿e dlatego, ¿e Szwecja zawsze by³a
bardzo humanistyczna, zw³aszcza po
wojnie. Bo w czasie wojny i przed wojn¹
tak nie by³o.
Nag³ówki prasowe nie zostawiaj¹
jednak w¹tpliwoœci. Atmosfera w Szwecji wokó³ mniejszoœci narodowych, jak i
œrodowisk ¿ydowskich, bardzo siê zaostrzy³a. Dewastowane s¹ synagogi i ¿ydowskie cmentarze, a atmosferê podgrzewaj¹ informacje, ¿e ¯ydzi masowo
uciekaj¹ z Malmö. To oczywiœcie przesada – na razie na wyjazd ze Skanii zdecydowa³o siê zaledwie kilkadziesi¹t
rodzin. – Ja nie czujê strachu, mimo ¿e
jestem ¯ydem – mówi Zab³ocki. – Nie jestem religijnym ¯ydem, i czujê siê bardziej
Szwedem. Tylko jeden raz prze¿y³em nieprzyjemn¹ sytuacjê, gdy ktoœ na mnie na

powodów ideologicznych. Kiedyœ, gdy
formu³owano politykê otwartoœci i tolerancji, sytuacja ekonomiczna by³a inna,
st¹d ³atwo by³o przyjmowaæ uchodŸców m.in. z Boœni, Iraku czy Somalii.
Teraz, mimo i¿ Szwecja wci¹¿ jest “zielon¹ wysp¹” pod wzglêdem gospodarczym, nie jest tak “ró¿owo”. Do tego
dochodz¹ z³owieszcze prognozy. Jedna
z nich, g³osi, ¿e w ci¹gu kilkunastu lat
Szwecja stanie siê krajem trzeciego
œwiata, s³abszym gospodarczo ni¿ np.
Bu³garia. Tak wizjê rysuj¹ ultraprawicowe œrodowiska. Powód? Œci¹ganie do
kraju imigrantów z najbiedniejszych i
najbardziej zacofanych regionów. Czêsto
nikt g³êbiej nie zastanawia siê nad s³usznoœci¹ takiej tezy, zw³aszcza, ¿e podszyta jest ona najczêœciej ksenofobi¹ –
wa¿ne, ¿e dzia³a ona na wyobraŸniê obywateli.
Czy tê “spo³eczn¹ wyobraŸniê”
w równym stopniu pobudz¹ pomys³y
szwedzkiego rz¹du, który nagle przymuszony zosta³ do dzia³ania? Jak zapowiedzia³ premier Löfven zwiêkszone zostan¹ wydatki na integracjê uchodŸców
– w bud¿ecie na rok 2016 zarezerwowano 1,8 miliarda koron. – Potrzebujemy
imigrantów, gdy¿ nasze spo³eczeñstwo
starzeje siê, a w wielu sektorach zabraknie specjalistów. Wœród uchodŸców s¹
wykszta³ceni lekarze, pielêgniarki czy nauczyciele – t³umaczy³ Löfven.
Dofinansowane maj¹ zostaæ m.in.
szko³y nauki jêzyka dla imigrantów oraz
punkty poœwiadczania wykszta³cenia.
Rz¹d obiecuje uproszczenie procedury
potwierdzania zawodu w Szwecji, stwarzaj¹c 20 tzw. szybkich œcie¿ek. Wiêcej
pieniêdzy otrzymaj¹ Urzêdy Pracy, które odpowiedzialne s¹ za integracjê uchodŸców. Ma zostaæ zatrudnionych wiêcej
t³umaczy, pracowników socjalnych oraz
osób bêd¹cych ³¹cznikami imigrantów ze
szwedzkimi urzêdami oraz firmami. Ambicj¹ jest, by uchodŸcy wchodzili na rynek pracy w ci¹gu dwóch lat od przyjazdu do Szwecji. Powstaæ ma tak¿e mechanizm zmuszaj¹cy niechêtne imigrantom gminy do ich przyjêcia.
Ma³o jednak kto wierzy, by ten
plan siê powiód³. Trudno te¿ przewidzieæ, jak zmieni¹ siê nastroje spo³eczeñstwa. Rz¹d Löfvena jest s³aby, s³aba jest
te¿ opozycja. Wszyscy s¹ zak³adnikiami
Szwedzkich Demokratów...
Zaledwie kilka kilometrów od Rosengard wybudowano w Malmö nowoczesn¹ nadmorska dzielnicê, gdzie wiêkszoœæ mieszkañców stanowi¹ rodowici
Szwedzi. Jej symbol, Turning Torso, 197
metrowy wie¿owiec, widaæ wyraŸnie z
g³ównej ulicy przecinaj¹cej Rosengard –
dzielnicy, która sta³a siê symbolem
wszystkich problemów jakie niesie za
sob¹ szwedzka polityka imigracyjna, a
które bezskutecznie próbuj¹ rozwi¹zaæ
politycy. (ngp)

Prawdy boi
siê ka¿dy
zamordyzm
Jaros³aw Kurski napisa³,
¿e mamy do czynienia
z rewolucjê nihilizmu –
k³amstwo nazywaj¹c prawd¹,
a wystêpek cnot¹. Trudno
pisaæ komentarz do wydarzeñ
w Polsce na dwa tygodnie
wczeœniej ni¿ gazeta dotrze
do Czytelnika. Polska polityka
sta³a siê nieprzewidywalna,
a tempo zdarzeñ wymyka siê
spod kontroli.
Wszystko co wydarzy³o siê po
25 paŸdziernika 2015 roku nie przypomina normalnego przejmowania w³adzy
przez now¹ formacjê wyborcz¹ – raczej
totaln¹ rewolucjê. Jakbyœmy w³aœnie wyszli z czasów totalitaryzmu i Pañstwo
trzeba naprawiaæ od podstaw. W³aœnie
tak¹ interpretacjê dzisiejszych czasów
formu³uje Prawo i Sprawiedliwoœæ. A w
gruncie rzeczy mamy do czynienia z czymœ zupe³nie odwrotnym: prezes Kaczyñski chce nam zafundowaæ pañstwo
totalitarne, w którym wszelkie wartoœci
bêd¹ definiowane przez PiS.
Ka¿dy, kto œledzi wydarzenia w
Polsce, mo¿e sobie sam wyrobiæ opiniê
na temat tego, co siê dzieje. I opinie te s¹
podzielone, tak jak podzielona jest Polska.
Rz¹dy Kaczyñskiego (i jego podw³adnych: premier Szyd³o i prezydenta
Dudy) chc¹ wywróciæ dotychczasowy
porz¹dek Pañstwa. To nie jest tylko
zmiana w³adzy i nowe pomys³y gospodarcze (bez wnikania czy s¹ one s³uszne
czy te¿ nie), ale przede wszystkim zmiana myœlenia o Pañstwie. Nowa w³adza
uznaje, ¿e wie lepiej od spo³eczeñstwa
co jest dobre a co z³e, jakie wartoœci s¹
s³uszne, a jakie nale¿y zwalczyæ, wie
tak¿e jak du¿o wolnoœci mo¿na daæ obywatelom. To wyraŸne odejœcie od pañstwa obywatelskiego, na rzecz “jednej
s³uszenej ideologii”.
To wszystko ma oczywiœcie swoje konsekwencje. Poza zamachem na
Konstytucjê i nieprzestrzeganiem prawa,
Kaczyñski d¹¿y do spacyfikowania wolnego s³owa. Jak pisa³ wspomniany ju¿
Jaros³aw Kurski, prezes PiSu szykuje
siê do kolejnego skoku. Chce rozprawiæ
siê z “czwart¹ w³adz¹” – repolonizowaæ
media z zagranicznym kapita³em, wzi¹æ
za twarz media publiczne i zadusiæ prywatne. Telewizja nie bêdzie ju¿ publiczna, bêdzie narodowa – bo naród wedle
nowej w³adzy – stoi ponad prawem. Naród bêdzie w³ada³ mediami, a o tym, kto
jest narodem zdecyduje wielki strateg Jaros³aw Kaczyñski.
“Sol¹ w oku w³adzy s¹ te¿ wolne
media prywatne, zw³aszcza “Gazeta

Wyborcza” – pisze Kurski. – Rozumiemy
to i nawet nam to pochlebia. Nic bowiem
bardziej nie dra¿ni ni¿ prawda. Prawdy
boi siê ka¿dy zamordyzm. Prezes i jego
przyboczni, prezydent Duda i premier
Szyd³o powinni siê jej obawiaæ szczególnie. Wiedz¹ to “karne kadry ducha czynu”, które 13 grudnia wykrzykiwa³y
przed siedzib¹ “Wyborczej” nienawistne
has³a, zarzucaj¹c nam “szerzenie nienawiœci”, “antypolskie k³amstwa”, “oszustwa gender i multikulti” oraz “sprowadzanie islamskich terrorystów”.
Ta oszala³a retoryka ma swoich
naœladowców tak¿e w Szwecji. W listopadzie ukaza³ siê pierwszy numer pisemka “S³owo Polskie” wydawanego przez
Stowarzyszenie Patriotów Polskich w
Szwecji. Zreszt¹, bardzo podobne do
“Informatora Zwi¹zku Patriotów Polskich w Szwecji”, który by³ organem propagandowym ZPP od roku 1944. (ZPP
agitowa³o na rzecz komunistów w Polsce, SPP agituje na rzecz partii Kaczyñskiego). Pisemko, które redaguje “zespó³” finansowane jest przez... Kongres
Polaków w Szwecji, a wiêc prezesa Janusza Górczyñskiego, faceta z tajemniczym ¿yciorysem – gdy¿ nigdy i nigdzie nie publikowa³ go. Znowu wiêc w
“S³owie” czytamy o “paszkwilanckim
ataku wydawanej w Sztokholmie postkomunistycznej propagandówki” (czyli
wed³ug Tomasza Strzy¿ewskiego “Nowej Gazecie Polskiej”), gdzie na zasadzie
pomówieñ i insynuacji obra¿ani s¹
wspó³pracownicy naszej gazety. No, ale
to Strzy¿ewski – wiele oczekiwaæ nie
mo¿na. Wszak, kiedy osio³ nas kopie,
nie mo¿na oczekiwaæ, ¿e kiedykolwiek przeprosi. Inaczej ma siê sprawa
z Kongresem Polaków w Szwecji, który

reprezentuje spore grono mieszkaj¹cych
tutaj Polaków. Niestety, Górczyñski jest
jak niegdyœ Edward Moskal – z³ej s³awy
prezes Kongresu Polonii Amerykañskiej
(wed³ug dokumentów IPN „ukradkiem”
wspó³pracê z w³adzami PRL) – swoje
prywatne pogl¹dy próbuje narzuciæ organizacji, a zamiast “jednoczyæ” emigracjê, d¹¿y do jej sk³ócenia.

Nowa
szwedzka
œwiêta
624 lata temu œwiêta zosta³a œw.
Birgitta. Teraz Papie¿ Franciszek
wyniesie w poczet œwiêtych drug¹
Szwedkê: Mariê El¿bietê Hesselblad.
Maria Hesselbald urodzi³a siê 4
czerwca 1870 r. jako pi¹ta z trzynaœciorga dzieci w rodzinie luterañskiej w
Faglavik, niedaleko Herrljunga. W wieku
18 lat wyemigrowa³a do Stanów Zjednoczonych, ¿eby wspomóc finansowo
rodzinê. W Nowym Jorku przez szeœæ
lat pracowa³a w szpitalu jako pielêgniarka. Tam pozna³a, o. J. G. Hagena, jezuitê, który przybli¿y³ jej prawdy wiary
katolickiej. W 1902 r., w uroczystoœæ
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, postanowi³a przyj¹æ warunkowo
chrzest œwiêty w Koœciele katolickim.
W 1904 r. Maria El¿bieta uda³a
siê do Rzymu, gdzie dziêki specjalnemu
pozwoleniu papie¿a Piusa X przywdzia³a habit zakonu œw. Brygidy i zamieszka³a w domu nale¿¹cym do brygidek, lecz
zajmowanym wówczas przez siostry
karmelitanki. W tym okresie korespondowa³a z brygidkami w Syon (Anglia) i
z ich pomoc¹ zg³êbia³a duchowoœæ œw.
Brygidy.
Wra¿liwa na znaki czasów i uleg³a
dzia³aniu Ducha Œwiêtego, b³. Maria El¿bieta Hesselblad poœwiêci³a wszystkie
swoje si³y realizacji wezwania: Ut unum
sint («Aby stanowili jedno»). Modlitw¹
i czynem w³¹czy³a siê w dzie³o jednoczenia chrzeœcijan. Chc¹c jak najlepiej poznaæ autentyczn¹ duchowoœæ swojego
zakonu, odwiedzi³a wiele klasztorów w
Europie.
W 1911 r. za³o¿y³a nowe odga³êzienie zakonu brygidek w Rzymie —
Zakon Najœwiêtszego Zbawiciela Œwiêtej
Brygidy. Z determinacj¹ i dalekowzrocznoœci¹ doprowadzi³a w 1923 r. do powrotu brygidek do Szwecji.

Przez wszystkie lata wytê¿onej
dzia³alnoœci wiele cierpia³a, znosz¹c równie¿ przykroœci zadawane przez bliŸnich.
Pisa³a do swych córek duchowych: “Lekarz nie pojmuje, ¿e mogê mieæ powód,
by znosiæ i ofiarowywaæ moje cierpienia.
Jeœli Pan zechce je przyj¹æ, pragnê ofiarowaæ wszystkie moje bóle i trudy w intencji naszego dzie³a i za Szwecjê”.
Odznacza³a siê wielkodusznoœci¹
i szczególn¹ mi³oœci¹ do potrzebuj¹cych.
W domu zakonu podczas II wojny œwiatowej znalaz³o schronienie wielu ¯ydów,
którym grozi³o wywiezienie do obozów
zag³ady. Liczni ubodzy w Rzymie otrzymywali od sióstr brygidek ¿ywnoœæ i odzienie. Po wojnie, kiedy z inspiracji o.
Ch. Boyera SJ powsta³o pierwsze stowarzyszenie na rzecz jednoœci chrzeœcijan “Unitas”, z radoœci¹ ofiarowa³a mu
siedzibê w domu œw. Brygidy przy placu
Farnese w Rzymie i razem z siostrami z
nim wspó³pracowa³a.
Zmar³a w Rzymie 24 kwietnia
1957 r. po d³ugim, wype³nionym cierpieniem ¿yciu i tam te¿ zosta³a pochowana.
Dzisiaj jej dzie³o kontynuuj¹ brygidki w
wielu krajach Europy, równie¿ w Polsce.
W roku 2000 Elisabeth Hesselblad
zosta³a beatyfikowana przez Jana Paw³a
II. Jej kanonizacja nast¹pi w roku 2016.

Jestem Polk¹ gorszego sortu –
pisze w liœcie jedna z naszych czytelniczek z Polski. – Patrzê z obrzydzeniem
na coraz to bardziej postêpuj¹cy faszystowski kaczyzm. I ten ruch “narodowców” wskazuj¹cy na tzw opozycjê jak na
œwiñskie ³by. Czy ju¿ mo¿e zaczynaj¹ siê
œmiaæ z Polski jako z zaœcianka Europy,
czy te¿ ju¿ nas planuj¹ wykluczyæ ze
wspólnoty? Muszê wypluæ z siebie to paskudztwo. W³aœnie ogl¹dam film “Janek
Wiœniewski pad³” i jakbym s³ysza³a g³os
Kaczyñskiego - identycznie brzmi¹cy do
demagogii towarzyszy. Mog³abym tak
jeszcze d³ugo, ale jakoœ mnie totalnie
zemdli³o na ten temat.
Mam ten luksus, ¿e sobie ten
spektakl w Polsce ogl¹dam jak w kinie –
na ekranie komputera – i mogê sobie
nacisn¹æ wy³¹cznik, by zadbaæ o zdrowie
psychiczne. Mieszkaj¹c w Polsce pewnie
tego luksusu bym nie mia³. Co oczywiœcie nie oznacza, ¿e czujê siê spokojny.
Chocia¿ trzeba powiedzieæ, ¿e sami sobie
zgotowaliœmy ten los – parafrazuj¹c
Na³kowsk¹ – przez zaniechanie pójœcia
na wybory.
Czy jednak ta œwiadomoœæ jest
uspokajaj¹ca? Nie bardzo.
Tadeusz Nowakowski
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W dziedzinie prawa rodzinnego oferuję
klientom pomoc i doradztwo między
innymi w sprawach dotyczących opieki nad
dziećmi, miejsca zamieszkania dzieci i
kontaktów z dziećmi, prawa do
zatrzymania mieszkania, alimentów,
ustalenia ojcostwa i wykonalności orzeczeń
sądowych. Klientom mojej Firmy
Adwokackiej pomagam w składaniu
wniosków o ochronę prawną lub pomoc
prawną. W sprawach karnych podejmuję
się zleceń jako obrońca z urzędu,
pełnomocnik strony poszkodowanej i
specjalny przedstawiciel dzieci.

4
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zewnictwo mojego stanu, ale to nic nie
pomaga³o. Mówili, ¿e mam okrê¿n¹ schizofreniê, albo ¿e jestem manodepresyjny.
Ale to nie pomaga³o mojemu bólowi.
Sk³ada³em siê z bólu, który sam
w sobie wytworzy³em. Kim jestem, pyta³em samego siebie, kim jestem? Czy
jestem jeszcze cz³owiekiem i Polakiem?
Uratowa³a mnie Natka, któr¹ nie wiadomo dlaczego pokocha³em. By³a to prosta
prosta dziewczyna ze wsi, która twierdzi³a, ¿e jedzenie warzyw i otrêbów mnie
uleczy. Uwierzy³em jej i rzeczywiœcie
wróci³em do szko³y.
Ale pozosta³o we mnie inne pytanie: czy jestem wariatem? Chorym psychicznie? Matka zostawi³a mnie z pustymi rêkoma i pustym sercem. Pozostawa³a mi samotnoœæ i ¿ycie w potrójnym
samoob³êdzie.
– Jesteœ ruskiem, urodzi³eœ siê w
Rosji, napisz list do Stalina to zostaniesz
ruskim obywatelem. Rosja to potê¿ny
kraj, maj¹ bombê atomow¹, to ty te¿ bêdziesz j¹ mia³, mówili do mnie koledzy i
œmiali siê ze mnie po k¹tach.

Reprodukcja obrazu Jean Francois Milleta

szed³ do naszej szko³y przedstawiciel
Milicji i zaprasza³ nas do wst¹pienia w
ich szeregi. Twierdzi³, ¿e walka z wrogiem klasowym jest czymœ piêknym i
szlachetnym. Franka to poci¹gnê³o.
Chcia³ walczyæ ze z³em. Przesta³ chodziæ
do naszej szko³y. Straci³em go z oczu.
Któregoœ dnia spotka³em go na
ulicy. Zaprosi³ mnie na kawê. Oœwiadczy³, ¿e na Uniwersytecie szykuje siê
rozróba, ¿e chcia³by, ¿ebym mu o tym
donosi³. Nic nie powiedzia³em – Judaszem nie mog³em zostaæ. Nastêpnego
dnia na Uniwersytecie by³ wiec. Gdy
wróci³em do domu, czeka³ tam na mnie
list, który zostawi³ Franek: Na Uniwersytecie niespokojnie. Jeœli chcesz, ¿eby
ciebie nie wyrzucono z Uniwerku, daj
znaæ. Twój Franek.
Straci³em przyjaciela. Po latach
spyta³em go, dlaczego chcia³, ¿ebym by³
jego donosicielem. Powiedzia³, ¿e czu³
siê wtedy bardzo samotny i potrzebowa³
wsparcia.
W szkole nie mia³em przyjació³.
By³em samotny. Myœla³em o œmierci.Nic

Zapiski z Domu Zdrowia
Nigdy nie biega³em za
kobietami. Czeka³em a¿
one za mn¹ polec¹. Ba³em
siê ich. Ba³em siê ich
uroków. Szczególnie ba³em
siê kobiet lekarek. Mog³y
rzuciæ na mnie urok. Nie
leczyæ, ale mœciæ siê na
mnie za swoje krzywdy
¿yciowe.
Alexa. Nie mia³a nawet szesnastu
lat. Ja mia³em niewiele wiêcej. Ba³em siê
jej. Chodzi³a w obcis³ych spodenkach w
pepitkê. Czasami trzymaliœmy siê za rêce. Ona patrzy³a na mnie, jak na doros³ego mê¿czyznê. Byliœmy sami w wakacyjnym miasteczku. On by³a z Krakowa
i to mi imponowa³o. Ca³owa³en j¹ ukradkiem w sieni domu wypoczynkowego.
PóŸniej przyjecha³em do niej do Krakowa. Jej matka przyjê³a mnie przyjaŸnie.
Poœcieli³a pos³anie na pod³odze. Kochaliœmy siê w nocy jak dwa syjamskie koty. Ani s³owa, ani oddechu, tylko mi³oœæ.
I wszystko by siê skoñczy³o ma³¿eñstwem, gdybym jej nie zobaczy³ pod rêkê
ze starszym mê¿czyzn¹ w bia³ym kapeluszu panama. Nie mog³em jej tego wybaczyæ, bo przecie¿ by³em zakochany. Po
latach dosta³em od niej kartkê: To miêdzy
nami, to by³o jedno wielkie nic. Zabola³o
mnie to okrutnie.
Uœwiadomi³em sobie, ¿e Alexa
mnie nigdy nie kocha³a. By³em pe³en ob³êdu. Poszed³em do psychiatry, który
powiedzia³, ¿ebym siê wyspowiada³. Poszed³em do szpitala, ¿eby mnie wyleczono z Aleksy. Powoli o niej zapomina³em.
Tylko te jej obcis³e spodenki w pepitkê
zosta³y mi w pamiêci. Kocha³em siê póŸniej w innych dziewczynach, ale nigdy z
tak¹ pasj¹ jak w Alexie.
D³ugo nie mog³em przeboleæ
zdrady Alexy. Chcia³em nawet odebraæ
sobie ¿ycie. Co mi po ¿yciu bez Alexy,
myœla³em. I kiedy by³em na skraju swojego szaleñstwa, spotka³em pani¹ pu³kownikow¹. By³a to kobieta czterdziestoletnia, a wiêc niem³oda ju¿. Spotykaliœmy siê w ci¹gu dni, bo wieczory
spêdza³a z mê¿em. Mia³a tylko jedn¹,
zasadnicz¹ wadê: by³a skrajn¹ antysemitk¹. O czym by siê z ni¹ nie rozmawia³o, to zawsze schodzi³o na ¯ydów.
¯e niechluje, ¿e k³ami¹, a nawet jedz¹
w³asne dzieci. Próbowa³em jej powie6
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dzieæ, ¿e ja te¿ jestem ¯ydem, ale ona
macha³a rêk¹ i krzycza³a, ¿e jestem tylko
podróbk¹ ¯yda. W koñcu gania³a mnie
na ulicy krzycz¹c, ¿e jestem egoist¹, bo
nie chcê wyjechaæ do Izraela.

– Nie jesteœ ¯ydem, bo nie znasz
¿ydowskiego, twierdzili inni.
– Pan chyba nie jest Polakiem,
powiedzia³ do mnie facet w poci¹gu. Nie
wiedzia³em, co mam mu odpowiedzieæ.

Iwona by³a inna. Zajmowa³a j¹
tylko praca. Praca i nic wiêcej. Zosta³a
Inspektorem Socjalnym. Leczy³a alkoholików. Raz tak zdenerwowa³a jakiegoœ
alkoholika, ¿e w nocy przyszed³ pod
nasz dom i j¹ pobi³. Ma³o nie umar³a. Ale
wstawi³a sobie nowe zêby i znów by³a
Inspektorem. Umar³a w szpitalu po pó³rocznej walce z bia³aczk¹. Nic nie mówi³a,
nie skar¿y³a siê, twarda jak zawsze.

Dom bez klamek. Nie, to nie jest
dom bez klamek. Tu s¹ klamki, ale samemu nie mo¿na ich u¿ywaæ. Pilnuj¹ ciebie
gorzej ni¿ w wiêzieniu. Jakaœ kobieta ca³y
dniami krzyczy, ¿eby j¹ ratowaæ, ale nikt
nie wie od czego. Krzyczy tak godzinami.
Nikt do niej nie podchodzi, bo wariatka.
Chcê jej pomóc, ale odpycha mnie piêœciami. Moje serce krwawi.
Wzywaj¹ mnie do pobrania leków.
Nie chcê ich leków. Wiêc pilêgniarze wykrêcaj¹ mi rêce i zmuszaj¹ do ich wziêcia.
To jest “kara” na moje dobre zdrowie.
Nie chcê tutaj byæ, ale muszê. Twierdz¹,
¿e jak st¹d ucieknê, to umrê. A ja nie
chcê umieraæ. Chcê ¿yæ. Taka sprzecznoœæ intelektualna sama w sobie. Nie chcê
byæ niewolnikiem, a nim jestem.
W dzieciñstwie czyta³em o buncie
Spartakusa. Te¿ chcia³bym byæ takim
Spartakusem, ale nie potrafiê zbuntowaæ
moich wspó³wiêŸniów. Na noc daj¹ mi
proszki nasenne. ¯yjê jak suse³ – bez
snów, bez krzyku przez sen. Czujê moj¹
samotnoœæ. Nikt mnie nie uleczy. Wywiesi³em bia³¹ flagê poddañstwa utkan¹ z
przeœcierad³a i czekam na dalszy rozwój
wypadków.

Pracowa³em w gminie ¿ydowskiej.
Odkurza³em pod³ogi i czyœci³em zlew.
Rabina widzia³em codziennie i nosi³em
mu lunch do gabinetu. Nie mog³em ju¿
byæ bli¿ej Boga. Ale w sobie nie czu³em
wiary. By³em jak wysuszone naczynie
na wodê. Modli³em siê razem z innymi
¯ydami w synagodze, ale to mnie wcale
nie zwalnia³o z niewiary. Mo¿e dlatego,
¿e w dziecinstwie tak bardzo wierzy³em
w Stalina, a ten okaza³ siê zbrodniarzem.
Chcia³em to wszystko wyt³umaczyæ Rabinowi, ale ten nie patrzy³ mi w oczy i
nie rozpoczyna³ rozmów o wierze. Opowiada³ mi bajki o przejœciu przez pustyniê i na tym siê koñczy³o.
Moje modlitwy by³y puste. Nie
tylko, ¿e nie czyta³em tekstu hebrajskiego, ale co gorsza czyta³em je w jêzyku,
który te¿ niedostatecznie zna³em. Nie
widzia³em sensu w pracy w Synagodze.
Ale te¿ nie mia³em innej pracy na widoku
i musia³em trzymaæ siê tego, co by³o.
Moja ówczesna narzeczona zabroni³a mi nawet myœleæ o rzuceniu pracy u Rabina. Nie mieliœmy pieniêdzy i
mi t³umaczy³a, ¿e praca nie ma nic wspólnego z wiar¹. Ale ja nie chcia³em jej wierzyæ. Rabin mia³ na mnie oku. Zawsze
musia³em stawiaæ siê na porann¹ modlitwê, ¿eby by³ minian, to znaczy dziesiêciu ¯ydów potrzebnych przy modlitwie. Zaspany powtarza³em za obecnymi
s³owa, których nie rozumia³em.
Urodzi³em siê poza ojczyzn¹ moich rodziców. Nie mówi³em po ¿ydowsku, nie wiedzia³em kim jestem. Przesta³em chodziæ do szko³y, spêdza³em dni w
³ó¿ku owiniêty w koc. Oddycha³em z
trudem. Ba³em siê, ¿e siê uduszê. By³em
na granicy ob³êdu. Rodzice chodzili ze
mn¹ od jednego lekarza do drugiego i prosili o pomoc. Ale nikt mi nie móg³ pomóc.
Lekarze wynajdywali wci¹¿ nowe na-

Odwiedza mnie przyjaciel, który
w³aœnie wyda³ ksi¹¿kê o œmierci i o mi³oœci staruszków. Patrzê na moich towarzyszy niedoli. Ka¿dy z nich te¿ czeka
na œmieræ. Tylko nie wiedz¹, kiedy przyjdzie. Wspó³towarzyszkê karmiê ³y¿eczk¹. Nie chce jeœc, a ja jej wpycham jedzenie do gard³a, ¿eby jeszcze trochê po¿y³a.
Za oknem deszcz, a w pokoju ³zy,
które maj¹ przed³u¿yæ nasze istnienie.
Przypominam sobie ca³e moje ¿ycie, od
pocz¹tku naznaczone pytaniem: kim jestem? Do dzisiaj nie znalaz³em odpowiedzi. I tak ju¿ pewnie zostanie. Nikt mi
nie mo¿e pomóc. Odejdê w niebyt. Ojciec wychowa³ mnie w braku wiary. Jakiejkolwiek wiary. Teraz czekam. P³aczê
i œpiewam stare piosenki o rewolucji.
Mia³em przyjaciela. Nazywa³ siê
Franek. Przyjecha³ do Polski z Francji.
By³ w mojej klasie. Broni³ mnie przed
silniejszymi kolegami. Przysiêga³, ¿e
wstawi siê za mnie nawet w Piekle. By³
niewierz¹cy i to nas szczególnie ³¹czy³o.
Byliœmy ateistami. Pewnego dnia przy-

nie jad³em. Chcia³em umrzeæ tak, jak umierali ludzie w obozach koncentracyjnych.
Moja mi³oœæ do Stalina. Koledzy
w szkole nie mieli Boga. Ja go mia³em.
By³ nim Stalin. I do niego siê modli³em,
kiedy nie mog³em zasn¹æ. By³ ze mn¹
zawsze. To na jego czeœæ chcia³em zbudowaæ tajn¹ sieæ do walki z kontrrewolucj¹. Moimi wrogami byli moi koledzy,
którzy mnie drêczyli w najró¿niejszy
sposób. Wszystko siê odmieni³o, kiedy
ujawniono, ¿e Stalin by³ zbrodniarzem.
Koledzy jeszcze bardziej siê ode mnie
odsunêli. Nikt nie chcia³ siedzieæ ze mn¹
w jednej ³awce. Nazywano mnie Mi³oœnikiem Zbrodniarza. Gdy umar³ zosta³em sam. Tylko mi³oœæ do niego ko³ata³a
siê w mojej duszy. W koñcu urodzi³em
siê w Rosji i mia³em do tego prawo.
Wszystko zmieni³o siê dopiero
wtedy, gdy moja siostra publicznie spali³a
jego gazetowy portret. Coœ we mnie za³ama³o siê. P³aka³em ca³¹ noc, ale rano obudzi³em siê odrodzony. Wyobrazi³em
sobie wszystkie zbrodnie Stalina i sta³em siê antystalinowcem. Poczu³em pogardê do samego siebie, ¿e tak d³ugo wierzy³em w tê opowieœæ o nim, o rzekomym wspania³ym œwiecie i o szczêœliwych ludziach. Nie chcia³em ju¿ naprawiaæ œwiata. Nie chcia³em byæ tajnym
agentem. Znala³em sobie inn¹ utopiê –
literaturê. Zacz¹³em czytaæ ksi¹¿ki. I
wpad³em z kretesem. Zacz¹³em traktowaæ œwiat ksi¹¿ek jak œwiat rzeczywisty.
I znowu znalaz³em siê poza realnym
œwiatem.
Najwa¿niejsz¹ czynnoœci¹ w
szpitalu psychiatrycznym jest jedzenie.
Na jedzenie czeka siê godzinami. Wszyscy wiedz¹, ¿e o godzinie pi¹tej jest
lunch, ale stale siê dopytuj¹ i upewniaj¹.
Wszyscy s¹ bez przerwy g³odni. Zjadaj¹
wszystko co im daj¹. Jedz¹ i chwal¹ jedzenie, bo boj¹ siê, ¿e je¿eli nie bêd¹
chwaliæ, to niedostan¹ ju¿ wiêcej. Trawi¹
g³oœno jêcz¹c. Jedzenie jest czêsto ich
jedynym zwi¹zkiem z ¿yciem. Niektórych pacjentów karmi¹ pielêgniarki.
Wszêdzie s³ychaæ mlaskanie i wzdychanie. Po obiedzie id¹ spaæ.
Micha³ Moszkowicz
Fragment ksi¹¿ki przygotowywanej do
druku przez Wydawnictwo Polonica.

© Wikipedia

Wy¿sze op³aty za przejazdy
Od 1 stycznia zdro¿a³y op³aty za wjazd do i wyjazd z
centrum Sztokholmu (trängselskatt). Dodatkowo nowe
bramki rejestruj¹ce przejazdy zosta³y zainstalowane
na Essingeleden.

Œwi¹teczny wystêp dla Polonii
W œwiêtokrzyskim Domu Kultury, studenci Uniwersytetu Trzeciegio Wieku, zorganizowali œwi¹teczne przedstawienie dla wszystkich Polaków zamieszka³ych w kraju jak te¿ i za granic¹. Nie oby³o siê przy okazji bez sk³adania sobie
wzajemnych ¿yczeñ.
Warsztaty wokalno- teatralne
Ju¿ od paŸdziernika, wspomniani studenci uczestniczyli w szeregu ró¿nych prób wokalno-tanecznych, aby podszlifowaæ tym sposobem swoje umiejêtnoœci aktorskie. Wspólny œpiew kolêd przy choince, brata³ serca zgromadzonej
publicznoœci.
Bajkowy spektakl
Ca³oœæ tego spektaklu nagrodzona by³a ogromnymi brawami. Wzajemne
¿yczenia dla wszystkich rodaków rozsianych po ca³ym œwiecie, nie mia³y sobie
równych. Mi³oœæ, serdecznoœæ i zrozumienie, to domena ka¿dego Polaka.
Tekst & Foto:

Ewa Micha³owska-Walkiewicz

W Szwecji stosuje siê system op³at za wjazd do strefy wzmo¿onego ruchu w
Sztokholmie i Göteborgu. Pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 2015 r. podatek obowi¹zuje
w przypadku pojazdów zarejestrowanych zarówno w Szwecji, jak i za granic¹. Najwiêcej samochodów na obcej rejestracji, przekraczaj¹cych punkty kontrolne, pochodzi w³aœnie z Polski. Ka¿de przekroczenie stacji poboru op³at jest rejestrowane, a
nastêpnie zostaje wys³ana faktura do zap³acenia, na adres w³aœciciela pojazdu.
Z dniem 1 stycznia 2016 roku podniesiona zosta³a op³ata z tytu³u “ograniczenia zatorów”. Nowe op³aty za wjazd i wyjazd ze stref zatorowych w Sztokholmie
bêd¹ wynosi³y 11, 15, 25 oraz 35 koron w zale¿noœci od godziny przejazdu.
Równie¿ z dniem 1 stycznia trasa Essingeleden zosta³a objêta op³at¹ z tytu³u
“ograniczenia zatorów”. Op³ata wyniesie 11, 15, 22 oraz 30 koron w zale¿noœci od
godziny przejazdu.
Najwy¿sza dzienna kwota zosta³a podniesiona do 105 koron za dzieñ i pojazd
(dotychczas 65 koron)
Op³at za wjazd i wyjazd z centrum miasta (trängselskatt) zosta³y wprowadzone pierwszy raz na próbê w 2006 roku – mia³y rozwi¹zaæ problemy komunikacyjne
i ograniczyæ zanieczyszczenie œrodowiska w regionie Sztokholmu. Op³ata te obowi¹zuj¹ w dni powszednie w godzinach 06.30-18.29. Wielu ekspertów twierdzi jednak, ¿e nie przyczyni³o siê to w tak du¿ym stopniu do ograniczenia ruchu samochodów w centrum miasta, jak siê spodziewano. Czy nowe, wy¿sze op³aty oka¿¹ siê
skuteczne? Raczej w¹tpliwe.
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SZWEDZKA POMOC
CHARYTATYWNA
arnold k³onczyñski

cz.2

Pomoc Szwedtkiego Czerownego Krzy¿a mia³a dla Polski
du¿e znaczenie a obawiano siê niekorzystnej propagandy ze
strony przedstawiciela PCK w Sztokholmie Przemys³awa
Kowalewskiego, podlegaj¹cemu oœrodkowi londyñskiemu.
Dlatego krajowa centrala PCK zabiega³a o ustanowienie
w³asnego delegata w Sztokholmie, który móg³by dbaæ
o interesy polskie i bezpoœrednio kontaktowaæ siê
z w³adzami SzCK, jednak delegatura taka nie powsta³a.
Strona polska, a w szczególnoœci
PCK zabiega³o o zaproszenie do Polski
hr. Folke Bernadotte. W³adze PCK przypuszcza³y, ¿e polski MSZ mo¿e mieæ obiekcje natury politycznej, ale dla celów
PCK by³o to wa¿ne. Spodziewano siê,
co wynika³o z wielu zapowiedzi, ¿e w
latach 1947-1948 nast¹pi stopniowe ograniczenie dzia³alnoœci i ostatecznie wycofanie szwedzkich organizacji charytatywnych z Polski. Wizyta Folke Bernadotte mog³aby temu zapobiec. Hrabia
Folke Bernadotte przebywa³ w Polsce z
wizyt¹ w kwietniu 1947 roku. Celem jego pobytu by³o wizytowanie dzia³alnoœci SzCK w Polsce i zorientowanie siê
w dalszej dla Polski pomocy, specjalnie
dla dzieci i chorych na gruŸlicê.
Szwedzi uznali jednak¿e, ¿e
SzCK powinien siê stopniowo wycofywaæ z Polski i nie przed³u¿aæ umowy

Przemys³aw Kowalewski
8
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zawartej w 1946 roku, której wa¿noœæ
wygasa³a 1 czerwca 1947 roku. Szwedzi
ograniczali personel szwedzki zatrudniony w Dzier¿¹¿nie, co nie nastêpowa³o
gwa³townie. Jeszcze w ci¹gu nastêpnych
3 miesiêcy przekazywali 10 tysiêcy koron miesiêcznie na potrzeby utrzymania
prewentorium. W dniu 8 czerwca 1947
roku misja szwedzka opuœci³a Dzier¿¹¿no i przekaza³a prewentorium PCK. Polski Czerwony Krzy¿ zabiega³ jednak dalej o przed³u¿enie pomocy szwedzkiej.
We wrzeœniu 1947 roku bawi³a w Szwecji
delegacja zarz¹du G³ównego PCK rewizytuj¹c delegacjê Szwedzkiego Czerwonego Krzy¿a. W rezultacie prowadzonych rozmów ustalono, ¿e od 1 kwietnia
1948 roku Szwedzi zaopatrywaæ bêd¹
ca³kowicie w artyku³y ¿ywnoœciowe prewentorium PCK w Dzier¿¹¿nie. Poszczególne okrêgi SzCK przyrzek³y sta³¹
pomoc zak³adom opiekuñczym dla dzieci
w Otwocku i Rabce. Szpital w Szczecinie
otrzyma³ kompletne wyposa¿enie chirurgiczne oraz niezbêdne aparaty medyczne. Szwedzi przeznaczyli równie¿ zasi³ek gotówkowy dla polskich oœrodków
w wysokoœci 120 tysiêcy koron.
Na dzia³alnoœæ SzCK w Polsce
sk³ada³y siê jeszcze inne formy pomocy,
od lutego 1947 zorganizowano ruchome
ambulatorium przeciwweneryczne.
SzCK przekaza³ na potrzeby PCK 5 ambulansów i 300 apteczek z kompletnym
wyposa¿eniem, a starszym ludziom w
Warszawie przekazano 2 tys. paczek
œwi¹tecznych. Dziêki pomocy Szwedzkiej Pomocy Europie SzCK przeprowadzi³ badania polskich studentów i pracowników naukowych w 1948 roku, wykonuj¹c badania rentgenowskie p³uc.
Akcja ta trwa³a od stycznia 1948 roku a
zakoñczono j¹ w 1949 r.; w ci¹gu roku
przebadano 40 tysiêcy osób.
Bardzo du¿¹ trosk¹ napawa³o
w³adze polskie zorganizowanie pomocy
dzieciom szczególnie dotkniêtym skut-

kami wojny. W odradzaj¹cej siê Polsce
borykano siê z problemami ¿ywnoœciowymi, brakiem wysokowartoœciowej od¿ywczo ¿ywnoœci dla dzieci. Ponadto
po wojnie pozosta³a znaczna iloœæ sierot
wymagaj¹cej szczególnej opieki. Aby
zorganizowaæ tak¹ pomoc uda³a siê do
Szwecji ¿ona premiera E. Osóbki-Morawskiego, Wis³a. Ju¿ w czasie wojny
œrodki finansowe na ten cel organizowa³y
szwedzkie organizacje charytatywne Rädda Barnen (Ratujcie Dzieci) oraz Szwedzki Komitet Pomocy Dzieciom Polskim
(Komitté Hjälp Polens Barn) zorganizowany przez Marikê Stiernstedt. By³a ona
cz³onkini¹ Rady Dziesiêciu czyli szwedzkiej Akademii Literatury, a wiêc osob¹
znan¹ i szanowan¹, która dziêki osobistym kontaktom i autorytetowi jakim
cieszy³a siê w spo³eczeñstwie szwedzkim, zebra³a 150 tys. koron i 10 tysiêcy
kg ubrañ z zamiarem przes³ania do Polski.
W tym celu przedstawiciele organizacji
pomagaj¹cych potrzebuj¹cym dzieciom
zwrócili siê do w³adz radzieckich o wydanie stosownych wiz wjazdowych do
ZSRR dla wys³annika komitetu. Pod
wp³ywem akcji informacyjnej pracownicy firmy ASEA zobowi¹zali siê do dobrowolnego opodatkowania na rzecz
dzieci w Polsce.
Po za³atwieniu formalnoœci Szwedzki Komitet Pomocy Dzieciom Polskim, w którym zasiadali tylko Szwedzi
przes³a³ do Moskwy, na rêce przedstawicielstwa PKWN 200 tysiêcy tabletek witaminy C, 200 kg lekarstw, 100 tys witaminy B, 50 tys. tabletek Procaini hydrochlorici i innych medykamentów.
Transport zosta³ wys³any do Lublina.
Ponadto wys³ano jeszcze 5 ton ubrañ,
500 kg butów, 500 kg tranu, tysi¹c kg
lekarstw, 5 ton suszonych jarzyn, 10 ton
sucharów, 10 ton kaszy manny. Komitet
ten zwróci³ siê do w³adz polskich w po³owie 1945 roku o udostêpnienie fotografii dzieci polskich, materia³ów dowodowych ilustruj¹cych ¿ycie dzieci w Polsce. Materia³y te mia³y pomóc przy organizacji Bazaru Dobroczynnoœci w
Sztokholmie. W³adze polskie przyjê³y
tê proœbê i poprzez opiekê spo³eczn¹
zbiera³y potrzebne materia³y.
Dziêki nap³ywaj¹cym funduszom
uda³o siê przygotowaæ i otworzyæ w
lipcu 1946 roku ¿³obek dzieciêcy na Woli
w Warszawie, ufundowany przez Towarzystwo charytatywne Rädda Barnen.
Organizacja ta do¿ywia³a codziennie 18
tysiêcy warszawskich dzieci. Finansowo
i organizacyjnie zwi¹zana by³a ze Szwedzk¹ Pomoc¹ Europie. W ramach dzia³alnoœci utworzy³a i wyposa¿y³a wspomniany ju¿ ¿³obek i Centrum Zdrowia
dziecka dla 80 pacjentów w Warszawie

przy ul. Leszno. W lutym i marcu 1946
roku przekazano ca³kowite wyposa¿enie
oraz odzie¿ dla Domu Dziecka w Smorzewie. Obok wspierania polskich instytucji medycznych organizowano ró¿ne
formy wypoczynku dla dzieci. W 1947
roku odby³ siê 5 miesiêczny obóz letni
dla 500 dzieci na Mazurach, który zosta³
nastêpnie przekazany w³adzom w
Szczytnie. Interesuj¹cym przedsiêwziêciem by³a akcja „rodziców chrzestnych”,
dziêki której co miesi¹c 800 dzieci otrzymywa³o paczki od rodzin szwedzkich. Dzia³alnoœæ tê prowadzono do maja
1949 roku. Organizacja ta zakoñczy³a
dzia³alnoœæ w Polsce, podobnie jak wiêkszoœæ szwedzkich instytucji charytatywnych, w maju 1948 roku.
W Polsce doceniano dzia³ania
Mariki Stiernstedt. Podczas jej wizyty
w Polsce w dniach od 5 do 12 grudnia
1946 roku, kiedy by³a goœciem rz¹du polskiego zosta³a odznaczona Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi.
Wis³a Osóbka-Morawska ponownie uda³a siê do Szwecji w 1949 roku
aby podziêkowaæ za ofiarnoœæ spo³eczeñstwa szwedzkiego. Po powrocie oœwiadczy³a: „/.../ Wdziêczna jestem
Szwedom, zw³aszcza Komitetowi „Pomocy Dzieciom Polskim” i jego przewodnicz¹cej Marice Stiernstedt. W Sztokholmie istnieje Towarzystwo „Pomó¿
Warszawie”. Szwecja pomaga wielu krajom, Polska jest jedynie fragmentem tej
olbrzymiej akcji /.../ “ .
Wœród organizacji charytatywnych nios¹cych pomoc zniszczonej Polsce nale¿y wspomnieæ równie¿ Szwedzki Komitten för Polenhjälpen, który posiada³ oddzia³y we wszystkich wiêkszych miastach Szwecji. Szczególnie aktywne by³y dwa komitety Polenhjälpen
– Göteborg i Polenhjälpen Malmö –Lund,
które przekaza³y odzie¿ i ¿ywnoœæ Polakom w Niemczech ju¿ w 1944 roku. W
1945 roku, kiedy tylko ruszy³a dzia³alnoœæ portu gdyñskiego zaczê³y nap³ywaæ
dary Komitetu Pomocy Polsce w Göteborgu. Organizacja ta rozpoczê³a swoja
dzia³alnoœæ na Wybrze¿u 25 maja 1945
roku. Pierwszy transport przyby³ ju¿ z
koñcem sierpnia 1945 roku, kiedy to statek szwedzki, parowiec „Grippen”,
przywióz³ ³adunek 45 bel darów. By³y
to g³ównie ubrania przeznaczone dla
ludnoœci Wybrze¿a a rozdzielone zosta³y
pomiêdzy dzieci pracowników portowych.
Na czele oddzia³u „PolenhjälpenGöteborg”, który powsta³ w paŸdzierniku 1944 roku stanê³a admira³owa Maja
Wetter. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ obj¹³ przede
wszystkim obszary polskiego Wybrze¿a: Gdañsk i Gdyniê. W zarz¹dzie znajdowali siê Albin Rosengren oraz panie:
Mia Leche Löfgren, Gunnar Weman,
Gunhild Glimstedt, Maja Wetter. W ramach pomocy komitet kompletnie wyposa¿y³ Szpital Miejski w Gdyni (³ó¿ka,
poœciel, leki, instrumenty) wartoœæ pomocy siêga³a 1.500.000 z³p. Na uroczystoœæ przekazania daru, 5 czerwca 1946
roku, przyby³y panie Wetter i Glimstedt
z zastrze¿eniem, ¿e bêdzie ona przekazana wy³¹cznie dla Gdyni. Wczeœniej darowano wyposa¿enie dla oœrodków dzie-

ciêcych w Gdañsku, Oliwie i Sopocie.
Dla sprawnego dzia³ania oraz lepszej orientacji w potrzebach komitet stale
wspó³pracowa³ z Caritas w Gdyni. £¹cznikiem obu organizacji by³a Polka, pani
Ejboel – inicjatorka do¿ywiania dzieci w
Gdyni – w czasie wojny mieszka³a z
mê¿em, Duñczykiem Jensem Ejboelem,
dyrektorem Agencji Morskiej w Kopenhadze, gdzie ofiarnie pomaga³a Polakom.
Z inicjatywy Jensa Ejboela wyremontowano za 500 tys. z³ barak przy Jana z
Kolna 13, który sta³ siê centrum dzia³alnoœci Polenhjälpen- Göteborg w Gdyni.
Cz³onkowie tego stowarzyszenia
organizowali koncerty, kiermasze, odczyty, wszystko pod has³em: „zniszczonej wojn¹ ludnoœci bratniego kraju trzeba teraz okazaæ serce i pomoc”. Polenhjälpen Göteborg uruchomi³a w Gdyni 3
kuchnie polowe, gdzie 9 osób, Polaków
przygotowywa³o 1500 porcji zup dziennie dla najbiedniejszych, które rozwo¿one by³y w szwedzkich termosach do
5 punktów Caritasu. Od dnia 25 maja do
1 lutego wydano 273.800 porcji zup.
Dziennie Polenhjälpen Göteborg wydawa³ na do¿ywianie dzieci w Polsce
66.750 z³, ka¿de dziecko, ponadto, otrzymywa³o kawa³ek sera i 25 gr. chleba.
Oddzia³ Polenhjälpen w Göteborgu za³o¿y³ i utrzymywa³ Dom Dziecka
w Sopocie. Ponadto do Polski przekazano odzie¿ i leki za 150 tysiêcy koron.
Wraz z Pani¹ M. Wetter wspó³pracowa³a
w Polsce pani Wojnarowa, ¿ona dyrektora Departamentu Morskiego. W styczniu zorganizowa³y szwedzk¹ choinkê dla
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dzieci w oœrodku zdrowia w Sopocie dla
120 dzieci, by³y zabawki i paczki. Za
poœrednictwem Polenhjälpen Göteborg
uczniowie szkó³ powszechnych w Sopocie nawi¹zali kontakt z m³odzie¿¹ szwedzk¹. Dzieci z „Vasa Kommunala Flickskola” z Göteborga przes³a³y dla swych
rówieœników w Sopocie paczki z upominkami.
Równie¿ Polenhjälpen MalmöLund troszczy³ siê o zorganizowanie pomocy Polakom, przekazuj¹c dary dla Domu Matki i Dziecka w Gdañsku Wrzeszczu, gdzie pomoc otrzymywa³o ok. 30
matek i 100 dzieci. Komitet Malmö z
przes³a³ transport leków oraz 174 kg kaszy pszennej, 146 kg cukru, 83 kg p³atków jêczmiennych, 301 kg mleka w proszku, 153.5 kg maki owsianej, 90 kg maki
pszennej, 50 kg ry¿u oraz innych towarów, takich jak ³ó¿eczka dla dzieci, witaminy, glukozê, odzie¿, koce.
W dniu 24 sierpnia 1946 roku
przyby³a do Polski przewodnicz¹ca Polenhjälpen Malmö Sigma Blanck w towarzystwie sekretarki Ingi-Lizy Vestin
oraz pastora Allana Linda. Uda³a siê do
Stopnicy na KielecczyŸnie, gdzie organizacja ta wyposa¿y³a stacjê do¿ywiania
dzieci mieszcz¹ca siê w starym klasztorze. Celem wizyty Sigmy Blanck by³o
zapoznanie siê z potrzebami miejscowej
ludnoœci i dzia³alnoœci szwedzkiej placówki charytatywnej. W Stopnicy Polenhjälpen Malmö wspó³pracowa³o z

duñsk¹ organizacj¹ charytatywn¹ Fredsverenners Hjälpearbejde, która przygotowywa³a posi³ki dla 300 dzieci dziennie.
Po wizycie przewodnicz¹cej S.
Blanck nadal nap³ywa³a pomoc z Malmö.
W paŸdzierniku 1946 roku sfinansowano
transport statkiem „Egon” 6500 kg towarów do Polski. By³y tam 2400 kg pomocy szkolnych dla dzieci szkó³ gdyñskich.
Dzia³alnoœæ komitetu na terenie Gdyni
wspomagali pastor Daniel Cederberg i
Ove Andrell ze Svenska Sjömanskyrkan.
Polenhjälpen Malmö-Lund oraz Polenhälpen Göteborg koñczy³y swoj¹ dzia³alnoœæ w Polsce, podobnie jak wiêkszoœæ
organizacji szwedzkich w 1947 roku.
Inn¹, niezale¿n¹ organizacj¹ charytatywn¹ by³a Inomeuropeisk Mission
czyli Misja Miêdzynarodowa (I.M.),
która pomoc Polakom nios³a ju¿ latem
1945 roku. Wówczas w ramach akcji Folke Bernadotte przyby³y do Szwecji
transporty z tysi¹cami chorych z Rzeszy
i dla nich zorganizowano dom dla chorych
Polek w Vrigstadt w po³udniowej Szwecji. Udzielono tam pomocy ok. 375 osobom. W póŸniejszym czasie zosta³ on
przekszta³cony oœrodek pomocy spo³ecznej dla Polaków w Szwecji. Aby u³atwiæ im pobyt na terenie Szwecji wydali
nawet broszurê „Do naszych polskich
przyjació³” – ze s³owniczkiem szwedzko-polskim.
W lutym 1946 roku przyby³a do
Polski p. Britta Holmström, wiceprezes
chrzeœcijañskiego stowarzyszenia Inomeuropeisk Mission. Podczas spotkania
z dziennikarzami oœwiadczy³a, ¿e: „naród szwedzki szczêœliwie unikn¹³ wojny i
jej przykrych nastêpstw, dlatego te¿ powinien pomóc narodom, którym dzia³ania wojenne tak srodze da³y siê we znaki”. Delegacja, w której obok Britty
Holmström by³ równie¿ Göte Kronvall,
zapozna³a siê z mo¿liwoœciami niesienia
pomocy potrzebuj¹cym w Polsce. I. M.
powsta³a w 1938 roku, a za³o¿ona zosta³a przez studentów z Lund, kierowanych
przez docenta uniwersytetu dr Folke
Holmströma. Ju¿ w 1944 roku wys³a³a
7 ton odzie¿y, ale niewiele z tej pomocy
dotar³o wówczas do Polski. Po wojnie
na czele zarz¹du sta³ biskup Torsten
Ysander a w zarz¹dzie zasiadali : pisarka
Elin Wägner, pisarz Harry Blomberg,
dyrektor Szwedzkiego Instytutu Ekonomicznego w Sigtunie Harry Johansson,
dzia³aczka spo³eczna Ester Lutteman i
inni.
Nied³ugo po wizycie Britty Holmström Inomeuropeisk Mission rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w Polsce. W Gdañsku – powsta³ Dom I.M. przy ulicy
Montwi³³a Mireckiego 4/2, gdzie Szwedzi wydawali odzie¿, wyprawki dla niemowl¹t, prowadzili przedszkole dla 600
dzieci oraz naukê szycia dla kobiet i fachu
szewca dla mê¿czyzn itp. Prowadzili
równie¿ ³aŸniê, z której korzysta³o oko³o
60 osób miesiêcznie i rozdawali posi³ki
w liczbie ok. 350 dziennie. Ponadto do¿ywiano 60 studentów.
Domem w Gdañsku kierowa³a Lie
Wersena a pomagali wolontariusze, którymi najczêœciej byli szwedzcy studenci.
Wœród nich znalaz³ siê student historii
Ake Olanson. Dziennikarz lokalnej gazety zanotowa³: „Ogl¹damy wspólnie zdjêcia, przy pomocy których p. Olanson propaguje w Szwecji nasz kraj, a raczej ubóstwo polskiej ludnoœci /.../ Szwedzi bêd¹
mieli zupe³nie spaczone pojêcie o nas –
usi³uje protestowaæ przeciw tej doœæ przykrej propagandzie nêdzy. Jednak¿e m³ody
Szwed stanowczo twierdzi, ¿e jest to najlepszy sposób dla wzruszenia serc szwedzkiego spo³eczeñstwa”. Dzia³alnoœæ instytucji charytatywnych w Szwecji
spotka³a siê z ogromnym wsparciem
spo³ecznym.
Od grudnia 1946 roku rozpocz¹³
dzia³alnoœæ podobny dom w Warszawie.
Codziennie udzielano tam pomocy dla
10-15 rodzin. W warszawskiej placówce
równie¿ prowadzono szeœciotygodniowy kurs szycia oraz zak³ad szewski zatrudniaj¹cy 4 inwalidów. Dodatkowo
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I.M. prowadzi³o akcjê œwietlicow¹. Pomoc¹ objêto tak¿e studentów, dla których
organizowano spotkania wieczorne i udzielano pomocy odzie¿owej, ³¹cznie objê³a ona oko³o 5 tysiêcy studentów.
W ramach prowadzonej dzia³alnoœci I.M. odda³ do u¿ytku, w lipcu 1947
roku, dom wypoczynkowy „Jasna Willa” w Œciborowie k. Otwocka przeznaczony dla 35 osób. Na sta³e przebywa³o
tam 18 dzieci. W ci¹gu 2 lat, do lipca
1949 roku wypoczywa³o tam 500 osób
z czego 2/3 stanowi³y dzieci do 14 roku
¿ycia.
W ramach prowadzonej dzia³alnoœci od listopada 1948 roku I.M. prowadzi³o rehabilitacjê inwalidów, zatrudniaj¹c ich w stolarni oraz z myœl¹ o nich
sprowadzano lekkie protezy. Dla przyk³adu, w maju i kwietniu 1949 roku sprowadzono 100 sztuk protez oraz 2 szwedzkich ekspertów na okres 5 tygodni w
celu przeprowadzenia instrukta¿u u¿ytkowania. Zorganizowano tak¿e kurs terapii zajêciowej dla 12 instruktorów z
myœl¹ o przeprowadzeniu przez nich

szkoleñ w sanatoriach gruŸliczych. Misja zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnoœæ w Polsce w 1949 roku, wartoœæ udzielonej pomocy przez tê organizacjê szacowano
na 1,5 mln dolarów.
W gronie instytucji nios¹cych pomoc charytatywn¹ by³y tak¿e zwi¹zki
wyznaniowe, wœród których du¿¹ aktywnoœci¹ wykazywali siê baptyœci. Organizacja Pomoc Baptystów dla Polski
skupia³a pomoc udzielan¹ g³ównie przez
wiernych z czterech pañstw skandynawskich. Kierowa³ ni¹ dr Erik Rudén ze
Sztokholmu. Organizacja ta utworzy³a
prewentorium w Szczytnie (dzia³aj¹ce
od paŸdziernika 1946 r. do maja 1947,
przeniesione do Wis³y, gdzie kontynuowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ do maja 1949
roku), Malborku (od grudnia 1946 r do
1949), w którym przebywa³o jednorazowo oko³o 60 dzieci. Ponadto zorganizowano prewentoria w : Radoœci (luty 1947
- maj 1948) i Wiœniowej Górze (od lata
1948 do maja 1949 r.). Nad sprawnym
funkcjonowaniem tych oœrodków pieczê
sprawowa³ personel skandynawski – na
ogó³ szwedzki. Dzieci przebywa³y tam
oko³o 3 miesiêcy. W ramach swojej dzia³alnoœci baptyœci prowadzili akcjê do¿ywiania 1500 dzieci w Malborku, zim¹
1947/1948 oraz kolonie letnie dla 150
dzieci w tej samej miejscowoœci. W listopadzie 1948 roku utworzono w Malborku Klinikê Zdrowia Dziecka. Ponadto
dzia³a³a jeszcze placówka w Hajnówce
oraz ambulatorium objazdowe dzia³aj¹ce
na Mazurach. Ambulatorium by³o przychodni¹ weneryczn¹, kierowan¹ przez
Polkê przyby³¹ ze Szwecji dr Piotrowsk¹. Wartoœæ ca³ej pomocy baptystów
to 323.734 dolary.
Arnold K³onczyñski
cdn
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Salek, pani Ró¿a i ja
– Co robisz dzisiaj po po³udniu? - Telefon
Barbary S. zaskoczy³ mnie. Dochodzi³a ju¿ dziesi¹ta,
a ja wci¹¿ nie mog³am wygrzebaæ siê z ³ó¿ka. – Co?
Jeszcze œpisz? Wstawaj œpiochu.
– Uczy³am siê do czwartej rano. W poniedzia³ek mam test – t³umaczy³am siê.
– Szykuje siê imprezka.
– Gdzie?
– U Salka.
– Nic mi to nie mówi³o.
– U kogo?
– No, mówiê ci, ¿e u Salka.
– A kto to taki?
– Nie znasz? Izrael F. zwany Salkiem. Przecie¿ wszyscy w Sztokholmie go znaj¹. To galernik.
– Kto?
– No, ma galeriê sztuki na Gamla Stan. Czêsto
wystawia Polaków. Zdecydowa³aœ siê?
– Ale¿ ja go nie znam…
– Niewa¿ne. To jego szeœædziesi¹tka. Bêdzie
tak du¿o ludzi, ¿e zgubisz siê w t³umie, no a poza
tym poznasz trochê Szwedów, Polaków te¿. Mo¿e
za³atwisz sobie pracê. Trzeba spotykaæ ludzi. Siedzisz ca³ymi dniami jak nie na kursie, to uczysz siê w
domu.
– Bo, wiesz… jak siê zostaje w obcym kraju,
to trzeba szybko poznaæ jego jêzyk. Inaczej czeka
mnie jedynie praca fizyczna.
– Praca nie hañbi. Ka¿dy tu tak zaczyna³. No
zdecydowa³aœ siê?
– Ale prezent…
– Ju¿ za³atwiony. Kupiliœmy z Erosem dwie
butelki wina, jedna mo¿e byæ od ciebie.
– Dziêkujê, zwrócê ci pieni¹dze jak siê spotkamy. Zobaczymy siê w Galerii?
– Nie. Imprezka jest u Salka w domu.
– To znaczy, ¿e to prywatne przyjêcie?
– Nie. Szwedzkim zwyczajem og³asza siê, ¿e z
okazji okr¹g³ej rocznicy Jubilata (a szeœædziesi¹tka
w³aœnie do takich siê zalicza) dom jest otwarty. Ka¿dy, nawet nieznajomy, mo¿e zajœæ, pogratulowaæ mu,
wypiæ kieliszek za jego zdrowie, zjeœæ kanapeczkê.
– Acha, to znaczy, ¿e siê nie zdziwi. Okej! To
jak siê spotkamy? (...)
Podjechaliœmy do du¿ej willi. Eros, m¹¿ Barbary, mia³ trochê problemów z zaparkowaniem. Na
ma³ej, osiedlowej uliczce by³o t³oczno od aut. Widaæ
od razu, ¿e Salek jest bardzo popularn¹ postaci¹.
Przez du¿y hol ze skórzanymi kanapami
weszliœmy do salonu, gdzie na honorowym miejscu
sta³ koncertowy fortepian. Na sto³ku podwy¿szonym plikiem nut siedzia³a drobniuteñka kobieta i
cicho gra³a rosyjskie romanse. Nikt jej nie s³ucha³.
Gwar zag³usza³ fortepian. Ludzie k³êbili siê i z kieliszkami w rêku spacerowali po pokojach omawiaj¹c
coœ zawziêcie. S³ysza³o siê jêzyki szwedzki, angielski, rosyjski i polski. Barbara zna³a tu prawie wszystkich. Tu ca³us, tam tylko „Hej” wypowiedziane w
przelocie. Ci¹gnê³a mnie za sob¹ i niekiedy przedstawia³a:
– To Anna, nasz œwie¿y „nabytek” z Warszawy - mówi³a po szwedzku. Szwed z udawanym zainteresowaniem spogl¹da³ na mnie:
– Hur mar du i Sverige?
– Bara bra.
Wiedzia³am ju¿, ¿e pytanie: „jak siê czujê w
Szwecji?”, absolutnie nie wymaga d³u¿szej odpowiedzi. „Tylko dobrze” – odpowiada³am zdawkowo – co
us³yszawszy mój rozmówca (po spe³nieniu grzecznoœciowego powitania) móg³ œmia³o odwróciæ siê do
nastêpnej osoby. T³um by³ taki, ¿e dociœniêcie siê do
jubilata wymaga³o niema³ych zdolnoœci, ale Barbara
par³a do przodu jak lodo³amacz. W koñcu stanê³yœmy przed eleganckim blondynem o wybitnie nordyckich rysach. Ubrany by³ w garnitur z czesankowego jedwabiu w kolorze popielato-srebrzystym.
B³êkitna koszula podkreœla³a niemal fio³kowy kolor
oczu. O ton ciemniejsza, szafirowa, fantazyjnie zawi¹zana apaszka uzupe³nia³a obraz „Galernika”.
– Gratulacje z okazji wejœcia w z³oty wiek! Barbara powiedzia³a to po polsku rzucaj¹c siê do ca³owania Salka. (...) - Poznaj, to Anna, o której ci mówi³am, szuka dorywczej pracy.
– Wszystkiego najlepszego - wyszepta³am zawstydzona. Poczu³am siê jak prowincjonalna gêœ.
Barbara tak obcesowo powiedzia³a o pracy jakbym
tylko, dlatego tu przysz³a. Policzki mi p³onê³y. Nie
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znoszê tego, ¿e rumieniê siê z byle powodu jak jakaœ
nastolatka.
– Mi³o mi poznaæ. Piêkne kobiety zawsze s¹
ozdob¹ ka¿dego przyjêcia. S¹ jak kwiaty – a ty jak
najpiêkniejszy polny chaber! Popatrzy³ na mnie z
ch³opiêcym b³yskiem w oczach.
– Salek, i to ma byæ komplement? - Barbara
wybuchnê³a œmiechem.
– ¯ebyœ wiedzia³a. I to najwy¿szego lotu.
Prawda, Anno? Rozumiemy siê? – znowu pos³a³ mi
rozbawiony uœmiech. Wiedzia³am, ¿e go polubiê.
Jakiœ olbrzym dociska³ siê do Salka z ogromnym bukietem unoszonym nad g³owami zebranych.
Ju¿ z daleka wo³a³ tubalnym g³osem: Stary! Nasze
³ódzkie sto lat!
– Barbaro, zaprowadŸ Annê do Rozy (Imiê
pani Ró¿y Salek zawsze wymawia³ z rosyjska –
Roza). Powinny siê poznaæ - rzek³ utopiony ju¿ w
objêciach olbrzyma.
– To by³y bokser wagi ciê¿kiej. Znajomek Salka z ³ódzkich czasów - rzuci³a Barbara na odchodnym. Przepycha³yœmy siê w kierunku fortepianu, w
pewnej chwili Barbara powiedzia³a szeptem: – Nie
patrz w tamt¹ stronê.
– Dlaczego? – zapyta³am i oczywiœcie spojrza³am.
– Bo tam stoj¹ komuchy. Ambasador Polski,
obok niego ambasador Rosji, a to grono otaczaj¹ce
ich, to pañcie z prorz¹dowej organizacji polonijnej.
Sta³e bywalczynie rautów u ambasadora. Teraz, gdy
w Polsce jest stan wojenny nie powinny tak otwarcie
manifestowaæ swego przywi¹zania.
– Sk¹d u Salka takie typy?
– No, wiesz… Salek ma kontakty z ca³¹ dyplomacj¹. Bywa na rautach w ambasadach Anglii,
Francji, Niemiec, wszêdzie. On przyjecha³ tu w latach piêædziesi¹tych, no i wtedy nie by³o tak ostrych
podzia³ów. Bywa³ w polskim konsulacie i ambasadzie. Jak s¹dzê robi³ z nimi interesy.
– Jakie?
– Miêdzy innymi handlowa³ wódk¹ i spirytusem przywo¿onym przez polskie promy. Pamiêtaj,
¿e wtedy by³a jeszcze w Szwecji prohibicja, a prom
z Polski cumowa³ w mieœcie, o ¿abi skok od pa³acu
królewskiego.
Mimo jej przestróg zagapi³am siê na eleganckiego pana z krzaczastymi brwiami. Popatrzy³ w
nasz¹ stronê i kiwn¹³ rêk¹ zachêcaj¹c do podejœcia. –
Barbara ze wœciek³oœci¹ manifestacyjnie poprawi³a
znaczek „Solidarnoœci” przypiêty do bluzki.
– Ty siê niczego nie nauczysz. Mówi³am ci,
¿ebyœ siê nie gapi³a - wysycza³a z przyklejonym do
ust uœmiechem. Kiwnê³a do ambasadora przecz¹co
g³ow¹ i wskaza³a kierunek - fortepian.
Z trudem docisnê³yœmy siê do pianistki, która
otoczona wianuszkiem pañ gra³a i œpiewa³a teraz polskie piosenki. Us³ysza³am znajom¹ melodiê „Czy pamiêtasz tê noc w Zakopanem”. Œpiewa³a doœæ cicho,
mimo to s³ychaæ by³o, ¿e to g³os szkolony. Polki
podœpiewywa³y razem z ni¹. Gdy skoñczy³a rozleg³y siê niemrawe oklaski. Barbara wykorzysta³a ten
moment.
– Pani Ró¿o, chcia³abym przedstawiæ Annê.
Mówi³am pani o niej, czasami pilnuje Marcysia, mego synka, gdy jestem na wyk³adach – doda³a.
– Och, mi³o mi pani¹ poznaæ. Pani mo¿e z £odzi? – zapyta³a po polsku z ledwie dostrzegalnym
wschodnim akcentem.

pani?

– Niestety, nie. Z Lublina.
– To jak Sztukmistrz z Lublina? Czyta³a to

– Tak. To ksi¹¿ka Izaaka Bashevis Singera, laureata nagrody Nobla…
– Z 1978 roku – doda³a pani Ró¿a.
– A wie pani, ¿e by³am na jego odczycie w
siedzibie komisji noblowskiej i nawet uda³o mi siê zamieniæ z nim parê s³ów po rosyjsku. Czy prócz
Sztukmistrza z Lublina czyta³a pani coœ jeszcze tego
autora? Bo widzi pani ostatnio ukaza³o siê wiele jego
t³umaczeñ, oczywiœcie na szwedzki.
– Mój szwedzki jest jeszcze bardzo œwie¿y czytam g³ównie po polsku.
Panie niezainteresowane rozmow¹ o literaturze
odesz³y od fortepianu zostawiaj¹c nas same. Barbara
ulotni³a siê. K¹tem oka zobaczy³am, ¿e rozmawia z
przystojnym, m³odym mê¿czyzn¹. Wygl¹da³a na
rozanielon¹. Jej m¹¿, W³och, doskonale mówi¹cy po
polsku flirtowa³ z jak¹œ pulchn¹ blondyn¹, zdecydowanie inn¹ od jego bardzo szczup³ej ¿ony. Na jego
obliczu zauwa¿y³am wyraŸne zadowolenie. Natomiast jej perlisty œmiech i co raz to wybuchaj¹cy z
du¿¹ moc¹ okrzyk: „Ja siê zabijê! Nie mogê!” - choæ
niezrozumia³y dla Szwedów - wzbudza³ u nich z trudem ukrywane zdziwienie po³¹czone z dezaprobat¹.
Mnie te¿ razi³. Mia³am ochotê podejœæ do niej i
zwróciæ uwagê, choæ z drugiej strony – czy ja muszê
zawsze naprawiaæ œwiat? Pomyœla³am, niech inni to
robi¹. (...)
– Dzwoniê, bo pomyœla³am sobie, ¿e mo¿e
przysz³aby pani dzisiaj z pani¹ Basi¹ do nas. Bêdzie
Leon, poka¿e nam swój dokumentalny film, który
nakrêci³ w Afganistanie.
(...) Jad¹c do Salków opowiedzia³am Basi trochê o Salkach i o tym, ¿e ich syn wyruszy³ z kamer¹
na tereny walcz¹cego – jeszcze wtedy z Rosj¹ – Afganistanu. Sk¹pe wiadomoœci od niego przychodzi³y
rzadko. Salek denerwowa³ siê, a pani Ró¿a jedynie
wzdycha³a. PóŸniej mija³y miesi¹ce i nic nie przychodzi³o. Nie by³o ¿adnych wieœci przez kilka miesiêcy.
Martwili siê oboje, ale nie chcieli rozmawiaæ na ten
temat swoich obaw. Przychodz¹c z wizyt¹ do Salków nigdy nie pyta³am o Leona. Pociesza³am ich tylko mówi¹c, ¿e brak wiadomoœci, to dobra wiadomoœæ, bo z³e przylatuj¹ na skrzyd³ach.
Basia by³a zaciekawiona wizyt¹ u moich przyjació³, a tak¿e ciekawa spotkania z ich synem.
W progu czeka³a na nas pani Ró¿a. Przywita³a
siê serdecznie z Basi¹ jakby zna³y siê od lat. Przyznam, ¿e poczu³am na chwilê uk³ucie zazdroœci. Salek
przedstawi³ jej Leona i zaprosi³ do salonu. Ja z pani¹
Ró¿¹ posz³yœmy do kuchni. Wprawdzie by³o ju¿ po
Wielkanocy, ale Pani Ró¿a chcia³a pokazaæ Basi typowy, szwedzki stó³ wielkanocny. By³a, wiêc zupa z
pokrzyw z jajkami na twardo (podobna do naszej
szczawiowej), zapiekane w œmietanie kartofle i piena, pyszna baranina. Na deser jak zwykle u pani Ró¿y, szarlotka. Gdy ju¿ wnios³yœmy wazê i pó³miski
z daniami pani Ró¿a zaprosi³a do sto³u. Przy ka¿dym nakryciu czeka³a na wszystkich niespodzianka:
œwi¹teczne jajko z cukierkami i ma³¹ „ma³pk¹” szwedzkiej wódki w œrodku.
Po smacznym obiedzie Leon zaprosi³ nas do
swojej pracowni, w której montowa³ przywieziony z
wyprawy materia³ filmowy. Weszliœmy do doœæ du¿ego pomieszczenia, którego g³ównym “meblem” by³
imponuj¹cych rozmiarów stó³ monta¿owy. Takiego
sprzêtu mog³aby mu pozazdroœciæ niejedna telewizja!
T³umaczy³ nam podstawowe zasady monta¿u, a potem pokaza³ unikalne zdjêcia z walk partyzanckich
toczonych w górach Afgañskich. Przez moment
mo¿na by³o nawet zobaczyæ Leona id¹cego z broni¹
w rêku. Przebrany by³ za Mud¿ahedina. Wygl¹da³ jak
jeden z nich w charakterystycznej czapce i z zapuszczon¹ brod¹. Przez piêæ miesiêcy ¿y³ ¿yciem Afganów walcz¹cych z Rosj¹ o swoj¹ ojczyznê. Ciekawie
opowiada³ o warunkach panuj¹cych wœród plemion,
o wspólnocie rodowej, która determinuje ka¿de dzia³anie tego niczym nieokie³znanego ludu. Zaimponowa³ nam dokumentnie tym, ¿e planuj¹c sw¹ podró¿
opanowa³ jêzyk Pasztunów, jednej z najwiêkszych
grup ludnoœci w Afganistanie.
Patrzy³am ukradkiem na Pani¹ Ró¿ê, by³a
dumna z syna. Z uwag¹ ³owi³a ka¿de jego s³owo. Salek s³ucha³ niby obojêtnie, ale te¿ rozpiera³a go duma.
Fragment nowej ksi¹¿ki przygotowywanej do druku

Opisana historia rozgrywa siê w roku 2010. Ju¿ wtedy Jemen nie
by³ bezpieczny, a obecnie jest praktycznie zamkniêty dla turystów.
Usama bin Laden ¿y³ jeszcze wtedy w ukryciu, dopiero rok póŸniej
zosta³ odnaleziony i zg³adzony. Od tego czasu sytuacja na Bliskim
Wschodzie zaostrzy³a siê. Fanatyczni islamiœci krwawo rozszerzaj¹ swoje wp³ywy, przenosz¹c punktowo walkê na teren Europy. W
terrorystycznych atakach gin¹ niewinni ludzie, akcje te dezorganizuj¹ nam ¿ycie i zagra¿aj¹ ca³ej naszej europejskiej cywilizacji.
Epizod o piratach grasuj¹cych wzd³u¿ wybrze¿y Afryki nabra³
aktualnoœci po porwaniu kilku cz³onkow za³ogi polskiego statku
handlowego (na szczêœcie ju¿ uwolnionych) na pocz¹tku grudnia.

Przygoda
w Adenie
Teresa Urban
Jako nastolatka mia³am, podobnie
jak moje równolatki, okresowe problemy
z cer¹. Pewnej niedzieli obudzi³am siê z
dorodnym pryszczem w k¹ciku nosa.
Mia³ zjadliwie czerwon¹ barwê i porz¹dnie bola³, a policzek w pobli¿u by³
spuchniêty. Mama uderzy³a na alarm.
— Matko Boska, masz ca³¹ twarz
spuchniet¹. To niebezpieczne. Je¿eli infekcja nie przejdzie, mo¿esz dostaæ zapalenia opon mózgowych.
Przywo³ano znajomego lekarza,
wujka mej serdecznej przyjació³ki. Doktor zaordynowa³ zastrzyk z penicyliny.
W tamtych czasach bakterie by³y na
szczêœcie jeszcze wra¿liwe na antybiotyki. Wstyd mi by³o prezentowaæ go³e
siedzenie znajomemu, ale zmuszona by³am zaakceptowaæ to bez protestu.
Tak siê z³o¿y³o ¿e w pobliskim
kinie grano wtedy film „Przygoda w Adenie” z urocz¹ francusk¹ aktork¹ Danny
Robin, który od dawna planowa³am obejrzeæ. Niedziela by³a ostatni¹ szans¹,
w nastêpnym tygodniu zmieniano program. Kiedy pod wieczór oznajmi³am,
¿e wybieram siê do kina mama ostro zaprotestowa³a.
— Wykluczone. Jesteœ chora,
masz infekcje, bierzesz antybiotyk. Zostajesz w domu i nie ma o czym mówiæ.
Nie czu³am siê chora. Pryszcz
zblad³, a opuchlizna prawie zesz³a. Oczywiœcie nie prezentowa³am siê ³adnie,
ale mia³am nadziejê, ¿e w mroku nikt nie
zauwa¿y niedoskona³oœci. Mama nie da³a
siê jednak ub³agaæ. O kinie i przygodzie
w Adenie mog³am zapomnieæ.
Kiedy pó³ wieku póŸniej wybraliœmy siê z Ma³¿onkem w rejs dooko³a
Pó³wyspu Arabskiego i statek mia³ odwiedziæ Jemen, pomyœla³am sobie, ¿e nadarzy siê okazja, aby prze¿yæ w³asn¹
przygodê w Adenie. Nie by³a to jednak
najw³aœciwsza pora. Jemen ju¿ wtedy
nie by³ krajem przyjaznym dla turystów.
Al-Qaida mia³a tam sw¹ siedzibê, próby
ataku terrorystycznego w samolocie miêdzy Amsterdamem i Detroit dokona³ Nigeriañczyk kszta³cony w Jemenie, porywano niemieckich turystów, zamkniêto
amerykañsk¹ i brytyjsk¹ ambasadê. USA
grozi³o, ¿e wyœle tam si³y zbrojne, a fundamentaliœci w Jemenie obiecywali rozpocz¹æ wojnê jihad. Szczerze mówi¹c
mia³am nadziejê, ¿e kapitan zrezygnuje
z odwiedzin w Adenie i w ramach rekompensaty zaprosi pasa¿erów na party z
szampanem na pok³adzie. Niestety! Statek mia³ zawin¹æ do Adenu, a wycieczki

l¹dowe odbyæ siê wed³ug planu. Panienka
w pok³adowym biurze podró¿y zapewni³a nas, ¿e kapitan wie co robi. Nie ma
siê czego obawiaæ. Armator nigdy by nie
nara¿a³ pasa¿erów na niebezpieczeñstwo. Mój beztroski Ma³¿onek, który
jako architekt od dawna marzy³ aby obejrzeæ stare wielopiêtrowe domy z kamienia, charakterystyczne dla jemeñskiego stylu budowlanego, bardzo siê ucieszy³.
– Je¿eli chcecie widzieæ wy³¹cznie
biedê z nêdz¹, weŸcie wycieczkê do Adenu. Ale jeœli interesuje was wiêcej, jedŸcie
do Taiz, du¿ego miasta le¿¹cego 170 km
wewn¹trz l¹du – poradzi³a nam panienka.
Zdecydowaliœmy siê na Taiz.
Na domiar z³ego piraci opanowali
morze wzd³u¿ wybrze¿a Somali. W ci¹gu
dwóch lat zanotowano tam ponad 150
pirackich ataków. Porywano statki. W
drodze do Adenu mieliœmy mijaæ Somaliê. Dzieñ wczeœniej ze zdumieniem
stwierdziliœmy, ¿e okno w naszej kabinie
zosta³o zablokowane od zewn¹trz ciê¿k¹
metalow¹ klap¹. Steward wyjaœni³ nam,
¿e w ten sosób utrudnia siê piratom przedostanie siê na statek przez okna. Nie
brzmia³o to zabawnie. Rano, gdy wyszliœmy na pok³ad, ujrzeliœmy ma³y stateczek handlowy p³yn¹cy obok naszego
wycieczkowca. Widocznie czu³ siê bezpieczniej w towarzystwie. Statki porusza³y siê z t¹ sam¹ szybkoœci¹, jak gdyby
by³y ze sob¹ sczepione. Mijaliœmy w³aœnie Oman z prawej strony, a Somaliê z
lewej. Pasa¿erowie zacz¹li siê nagle
gromadziæ po somalijskiej stronie pokazuj¹c sobie coœ palcami. Ma³¿onek pobieg³ po lornetkê. W dali ujrzeliœmy niewielk¹ motorówkê p³yn¹c¹ z du¿¹ szybkoœci¹ w naszym kierunku. Prawie jednoczeœnie da³ siê s³yszeæ warkot. Nie
wiadomo sk¹d pojawi³ siê wojskowy
helikopter i zacz¹³ ko³owaæ nad nami.
Motorówka zwolni³a, zmieni³a parokrotnie kierunek, jakby nie mog³a siê zdecydowaæ dok¹d p³yn¹æ i po chwili znik³a z
pola widzenia.
Stra¿nik na statku nie chcia³ potwierdziæ, ¿e byli to piraci.
– To by³a zwyk³a ³ódŸ rybacka –
wyjaœni³, ale bez przekonania.
Nie nale¿a³o prowokowaæ paniki
wsród pasa¿erów.
Nastêpnego ranka przybiliœmy do
portu w Adenie. Pasmo miejskiej zabudowy rysowa³o siê na tle czarnych skali-

Nasz przewodnik w Jemenie. Foto: Teresa Urban

stych gór ca³kowicie pozbawionych roœlinnoœci. Niebo pokrywa³y ciemne chmury, spad³o nawet parê kropel deszczu.
Na nadbrze¿u czeka³y trzy autobusy.
Wskazano nam ten przeznaczony dla angielskojêzycznych goœci. Mieliœmy jechaæ bez przewodnika ze statku. Jemen
mia³ w³asnych przewodników. Nasz,
drobny i chudy z przebieg³ym wyrazem
twarzy mia³ biodra opasane wzorzystym materia³em siêgaj¹cym kolan, g³owê
owiniêt¹ barwnym szalem z pomponami, a za pasem zatkniêty sztylet ukryty
w bogato zdobionej zakrzywionej pochwie. Wygl¹da³ jak Ali-Baba z bajki. Ma³¿onek spyta³ go przy okazji o sztylet.
– Wy na Zachodzie nosicie krawaty, my mamy nasze sztylety – wyjaœni³. – Przydaj¹ siê te¿ i do obrony – przyzna³ niechêtnie.
Autobusy utworzy³y konwój.
Przed nami jecha³y trzy samochody policyjne, a z ty³u dwa wojskowe jeepy z
¿o³nierzami uzbrojonymi w karabiny
maszynowe. To równie¿ nie by³o zabawne. Wyjechaliœmy z miasta w¹skim
pasmem l¹du pomiêdzy morzem a lagun¹. W lagunie brodzi³y dzike flamingi,
nie takie z podciêtymi skrzyd³ami jakie
widuje siê w ogrodach zoologicznych.
Po pewnym czasie znaleŸliœmy siê w
dzikim niezabudowanym terenie, ale
diametralnie ró¿nym od swojskiego wiejskiego krajobrazu. By³a to przedziwna
pustynia pe³na kolczastych krzaków ze
skalistymi górami na horyzoncie. Chmury pozostawiliœmy za sob¹, a z b³êkitnego
nieba œwieci³o ³agodnym blaskiem zimowe s³oñce. Ale coœ by³o nie tak jak powinno. Kilometr za kilometrem teren pokrywa³a niezliczona iloœæ ró¿owych i niebieskich plastikowych torebek. Torebki
wisia³y na ka¿dym zakurzonym krzaku
powiewaj¹c na wietrze. Te smutne œlady
naszej zachodniej cywilizacji sprawia³y

surrealistyczne wra¿enie. Przewodnik
bezb³êdn¹ angielszczyzn¹ wyrazi³ ubolewanie z tego stanu rzeczy. Torebki dawano bezp³atnie przy ka¿dym zakupie.
Ali-Baba konynuowa³ sw¹ opowieœæ.
Mieszkañcy Jemenu nie ¿yj¹ w wioskach. Ka¿da rodzina ma w³asny dom otoczony terenem ziemi uprawnej. Jemen,
w porównaniu z s¹siadami, jest krajem
¿yznym. Przed laty nazywano go Arabia Felix, Szczêœliwa Arabia. Deszcze
padaj¹ regularnie. Po jednej stronie drogi,
gdzie by³o nieco wilgotniej ci¹gnê³y siê
niewielkie pólka z pomidorami i cebul¹.
Tu i ówdzie wznosi³a siê palma lub drzewo mango. Nie wygl¹da³o to bardzo ¿yŸnie. Pomidory w ró¿nych stadiach niedojrza³oœci sprzedawano na straganach
wzd³u¿ drogi. Kiedyœ próbowano w Jemenie zak³adaæ plantacje kawy. Jakoœæ
by³a dobra, ale nie dawa³o to du¿ych pieniêdzy. Kawê zast¹pi³ cat, rodzaj narkotyku, obroty daj¹ wielomilionowe dochody, co nie jest ma³o jak na ten ubogi kraj.
W latach 1970-tych Jemen mia³ prorosyjski rz¹d. Rosjanie zak³adali tam wojskowe bazy, których pozosta³oœci mogliœmy widzieæ podczas jazdy.
Wk³adem Rosji – poza tym, ¿e
doprowadzi³a do ruiny ekonomiê w Jemenie – by³y browary i import wódki.
W ka¿dym sklepiku tego muzu³mañskiego kraju mo¿na by³o nabyæ alkohol.
Po upadku komunizmu sytuacja powróci³a do normalnoœci. Browary zniszczono, wstrzymano import wódki, tylko
ponure szkielety murów nale¿¹cych
kiedyœ do baz wojskowych przypominaj¹ o dawnej obecnoœci Rosjan.
Przewodnik twierdzi³, ¿e obecny
rz¹d dba o wykszta³cenie. Szko³y s¹
bezp³atne zarówno dla ch³opców jak i
dla dziewcz¹t. Podniesiono równie¿ poziom lecznictwa, ale wiele pozosta³o
jeszcze do zrobienia. Jemen posiada potencja³ ekonomiczny w postaci bogactw
naturalnych, ropê i gaz ale tych nie zaczêto jeszcze eksploatowaæ na wiêksz¹
skalê.
Po dwóch godzinach jazdy nadesz³a pora na krótk¹ „toaletow¹” przerwê.
Konwój zatrzyma³ siê przy drodze. Po
jednej stronie ci¹gê³a siê a¿ do horyzontu
kamienista pustynia, a po drugiej wznosi³
siê stromy brzeg poroœniêty kolczastymi
krzakami. ¯adnej toalety jak okiem siêgn¹æ. Panowie ustawili siê plecami do drogi i zaczeli podlewaæ zaroœla. Paniom by³o
trudniej. Bia³e, lœni¹ce w ostrym s³oñcu
damskie siedzenia musia³y stanowiæ niecodzienny widok dla towarzysz¹cych
nam si³ wojskowych kraju, gdzie kobiety
w publicznych miejscach nosi³y czarne
okrycia zas³aniaj¹ce ca³e cia³o.
Nieco l¿ejsi ruszyliœmy niebawem w dalsz¹ drogê. Stare kamienne domy stapia³y siê harmonijnie z krajobrazem, podczas gdy nowe szko³y i inne
budynki publiczne nieprzyjemnie kontrastowa³y z otoczeniem sw¹ szpetot¹.
Minêliœmy ma³¹ mieœcinê z rozpadaj¹cymi siê lepiankami, zaniedbanymi sklepikami i straganami z zielenin¹.
dok. ze str. 14
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Przygoda w Adenie
dok. ze str. 11

Wœród przechodniów widaæ by³o
tylko jedn¹ kobietê ca³kowicie ukryt¹ pod
czarn¹ burk¹ z w¹sk¹ szpar¹ na oczy.
Kilkoro dzieci pomacha³o nam r¹czkami
na powitanie co niezmiernie ucieszy³o
Ali-Babê.
– Ludzie s¹ tu tacy przyjaŸni.
Spójrzcie jak malcy do was machaj¹.
Mia³am ochotê go spytaæ czemu,
wobec tego, potrzebujemy wojskowej
ochrony podczas jazdy...
Konwój zbli¿a³ siê powoli do Taiz
po³o¿onego w dolinie, z domami wznosz¹cymi siê na zboczach. Nad miastem
dominowa³y dwa wzgórza, jedno ze starym zamkiem z X wieku, drugie z imponuj¹cym hotelem, gdzie mieliœmy wkrótce jeœæ lunch. Aut by³o coraz wiêcej. Towarzysz¹ce nam samochody policyjne
blokowa³y ruch ustawiaj¹c siê w poprzek
skrzy¿owañ, aby u³atwiæ przejazd naszym autobusom. Czuliœmy siê jak VIPy. Autobusy jecha³y teraz szerok¹ ulic¹
z du¿ym placem targowym po jednej
stronie. Ciekawa by³am, czy pozwol¹
nam wysi¹œæ. Pozwolili. Wysiedliœmy,
gdy autobusowi z mozo³em uda³o siê zaparkowaæ w pobli¿u. Ali-Baba ostrzeg³
nas abyœmy trzymali siê razem. Szed³
przed nami trzymaj¹c wysoko kijek z
numerem wycieczkowej grupy. £¹cznie
z kijkiem by³ ni¿szy od ros³ych turystów.
Wêdrowaliœmy poœród straganów
z owocami, przyprawami i suszonymi
rybami. Te ostatnie nie pachnia³y najprzyjemniej. Stragany z cat przyci¹ga³y
najwiêcej kupuj¹cych. Staruszki z ciemnymi, pomarszczonymi jak rodzynki
twarzami, tak szpetnymi, ¿e nie potrzebowa³y ich ukrywaæ, równie sprawnie dawa³y sobie radê z zielonymi wi¹zkami cat jak i z przeliczaniem grubych
plików banknotów.
– Teraz mo¿ecie przejœæ siê na
w³asn¹ rêkê – oznajmi³ nasz przewodnik.
Przeciska³am siê przez t³um kurczowo uczepiona Ma³¿onka. Wokó³ t³oczyli siê mê¿czyŸni ubrani w sarongi zamiast spodni. Ubiór kompletowa³y marynarki zachodniego typu. Wszyscy
mieli sztylety za pasem. Czêsto obok
sztyletu wisia³ telefon komórkowy.
Twarze mê¿czyzn zia³y wrogoœci¹. Kobiet w ogóle nie by³o. Po parominutowej wêdrówce przy³¹czyliœmy siê
z ulg¹ do reszty grupy. Na ten dzieñ
wystarczy³o nam napiêcia.
Autobus ruszy³ wzd³u¿ coraz
wê¿szych, gêsto zabudowanych ulic.
Stare tradycyjne domy przemieszane by³y z nowymi, nowoczesnymi budynkami.
– Jedziemy przez dzielnicê zamo¿nych ludzi. Tu mieszkaj¹ ci bogaci i
najlepiej wykszta³ceni. Taiz ma najwiêcej
mieszkañców z wy¿szym wykszta³ceniem w ca³ym kraju – poinformowa³ z
dum¹ przewodnik.
Przechodnie na ulicach nie wygl¹dali na intelektualistów. Mo¿e tej grupy nale¿a³o w ci¹gu dnia szukaæ w biurach i szko³ach. Wysiedliœmy kiedy autobus zatrzyma³ siê przy zamku. ¯o³nierze
otoczyli nas krêgiem. Dzieciaki u wyci¹gniêtymi r¹czkami próbowa³y przecisn¹æ siê ku nam szepcz¹c bakshish,
bakshish, ¿o³nierze natychmiast je odpêdzali. Zaprowadzono nas do œwie¿o odnowionego meczetu, który mo¿na by³o
obejrzeæ i od wewn¹trz. Nadesz³a pora
lunchu. Autobusy wspina³y siê z mozo³em na nastêpne wzgórze. Mijaliœmy nowoczesny niedawno zbudowany szpital.
Na ogromnych przydro¿nych planszach
reklamowano chirurgów przy pracy.
– To jest szpital dla bussinesmanów – poinformowa³ przewodnik. –
Nie wiem czy zwykli ludzie mog¹ siê
tam leczyæ. Sam nigdy tam nie by³em –
wyzna³ z wahaniem.
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Ca³y podjazd przed hotelem wype³ni³y autobusy oraz pojazdy policyjnego i wojskowego konwoju. Wszyscy
pasa¿erowie pobiegli prost¹ drog¹ do toalet. By³y azjatyckiego typu, z otworem
w pod³odze, ale przy ka¿dej z nich umocowano nowoczesny prysznic. Hotel
mia³ eleganckie wnêtrze, ale jak na mój
gust, zbyt krzykliwe w wystoju. W okiennej niszy ujrza³am mê¿czyznê w tradycyjnym muzu³mañskim stroju, z d³ug¹, zmierzwion¹ brod¹. Przypomina³
powszechnie znanego, niebezpiecznego
i od d³u¿szego czasu poszukiwanego islamskiego terrorystê. Mia³am ochotê podejœæ i zapytaæ „Mr Usama bin Ladin, I
presume?”, ale opar³am siê pokusie. Zamiast tego odmówi³am cich¹ modlitwê,
aby nas nie wysadzono w powietrze i
zosta³am wys³uchana. Lunch przebieg³
bez zak³óceñ. Na deser podano œwie¿e
mango, mia³o dziwny gorzkawy smak.
Owoce mango w Thailandii i Brazylii
by³y du¿o smaczniejsze.
Po jedzeniu udaliœmy siê w d³ug¹
drogê powrotn¹. Popo³udniowy ruch na
drogach by³ du¿o bardziej intensywny.
Samochody policyjne wielokrotnie blokowa³y auta na skrzy¿owaniach aby u³atwiæ nam przejazd. Do Adenu dotarliœmy na 5 minut przed planowanym odjazdem statku. Nie starczy³o czasu, aby
zwiedziæ miasto.
Po raz drugi ominê³a mnie przygoda w Adenie. Ale mo¿e to i lepiej ze
wzglêdu na Al-Qaidê i tym podobne atrakcje.

Teresa Urban

¯yczliwoœæ
Mam za sob¹ czterdzieœci dwa lata prze¿yte w Szwecji.
Nie w kij dmucha³, kawa³ czasu, ale nie podj¹³bym siê
oceny tych lat, ani miejsca. Ró¿nie siê pod ró¿nymi
geograficznymi szerokoœciami mierzy stan ducha, a to
przecie¿ g³ówna baza oceny, choæ mówi siê, ¿e fakty.
Co determinuje stan ducha? Wolnoœæ! Wolnoœæ przede wszystkim, a Szwedzi zdobywali j¹ inaczej ni¿ Polacy. My walczyliœmy zawsze pod rêkê z mistyk¹, z Bogiem Honorem Ojczyzn¹. Szwedzi s¹ pod tym wzglêdem mniej ambitni,
przypuszczalnie, dlatego ¿e ciesz¹ siê wolnoœci¹ d³u¿ej od nas. Szwedzki ch³op
nie zazna³ tak surowej, ¿e bliskiej niewolnictwa formy pañszczyzny, jak polski.
Mia³ wiêcej swobód, wiêc inaczej rozumia³ patriotyzm. Musia³ iœæ do wojska i
s³u¿yæ królowi, ale w domu, w swojej zagrodzie, w porównaniu z polskim ch³opem by³ wolny. Stan, w jakim Szwedów stawia historia, przyjmuj¹ jaki jest, bez
protestów. Poszukuj¹ raczej dróg prowadz¹cych ku sprawnemu pañstwu i ekonomii, mniej przejmuj¹c siê ideami i has³ami.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie ich to zas³ug¹, a zrz¹dzenia losu, i¿ le¿¹ na uboczu europejskich traktów (jak¿e czêsto wojennych) i mog¹ spokojnie budowaæ
swoj¹ egzystencjê, w przeciwieñstwie do Polski œciœniêtej w klamrze dwóch wielkich s¹siadów.
Racja, ale niezupe³nie, poniewa¿ nie wiemy jak potoczy³yby siê nasze losy, gdybyœmy wojen nie mieli, a obserwacja tego, co dzieje siê nad Wis³¹ optymizmem nie napawa – przy polskim kotle s³u¿bowy diabe³ niepotrzebny.
Pocz¹tki mojej ¿yczliwoœci do Szwecji i Szwedów datuj¹ siê na lat szeœædziesi¹te ubieg³ego stulecia, kiedy pewnego wiosennego dnia zobaczy³em pierwszego w ¿yciu Szweda. Na chybotliwym pok³adzie rybackiego kutra zacumowanego przy Skwerze Koœciuszki w Gdyni, siedzia³ cz³owiek w cudownym norweskim swetrze i æmi³ papierosa. Przygna³ go do Gdyni sztorm, i zabija³ czas reperuj¹c sieci.
Bardzo ten obrazek przemówi³ do mojej nastoletniej wyobraŸni, i tak narodzi³a siê sympatia do Szwedów, co trwa niezmiennie do dnia dzisiejszego.
Lata spêdzone w Sztokholmie zwi¹za³y mnie z tym miastem. Mówi¹c precyzyjniej, bardziej z miastem ni¿ mieszkañcami. Szwedzi s¹ trudni w kontaktach,
trudni sami dla siebie. Zdystansowani, schowani, w rezerwie do otoczenia.
Mówi siê, ¿e nic nie dzieje siê bez kozery. I to prawda. Ten kraj, wiêkszy o
jedn¹ trzeci¹ od Polski, liczy blisko 10 milionów obywateli, dwieœcie lat temu nawet œwiartkê tego. Niepisanym prawem, stosowanym tu powszechnie przez d³ugie stulecia by³o, ¿e m³oda para budowa³a swój dom, zal¹¿ek nowej rodziny, w
takim miejscu, aby nie by³o widaæ dymu z komina najbli¿szego s¹siada.
Gdyby ze szwedzkiego robotnika zdj¹æ robocze ubranie i przebraæ go we
frak, wygl¹da³by tak szlachetnie, jak cz³onek Królewskiej Akademii Literatury.
Poci¹g³a, asocjuj¹ca ku intelektowi twarz, w¹sko sklepione czo³o, d³ugopalce d³onie, smuk³e cia³o. Tak powinien wygl¹daæ profesor filozofii, a nie stolarz. Laureat
literackiej nagrody Nobla, osnuty romantycznymi mg³ami czeski poeta Seifert,
wygl¹da³ jak stu stolarzy!
Szwedzi s¹ nadal, choæ ju¿ mniej ni¿ wprzódy, ras¹ czyst¹ genetycznie i
swoj¹ œwie¿oœci¹ (vide znane i podziwiane na ca³ym œwiecie szwedzkie modelki)
stwarzaj¹ z³udne czêsto pozory inteligencji, gdy¿ ci¹gle ¿ywy jest pogl¹d, i¿ rasowy intelektualista winien byæ smuk³y, wiotki i ascetyczny.
Szwecja, jako kraj jednorodny, nale¿y do przesz³oœci. Oko³o dwóch milionów obywateli nie jest „czystego” szwedzkiego pochodzenia. Z ulic Sztokholmu
zniknê³a charakterystyczna skandynawska jednorodnoœæ, co wielu niepokoi, a mi
osobiœcie trochê ¿al.
Szwecja gwa³townie siê zmienia i to siê dzieje chyba trochê za szybko.
Wspó³czesnoœæ pêdzi przed siebie, goni i gwa³townie potrz¹sa staruszk¹ Europ¹.
Andrzej Szmilichowski

LISTY DO REDAKCJI

W sprawie “Millenium”
Szanowny Panie Redaktorze,
W ubieg³ym roku ukaza³ siê w Szwecji (i równoczeœnie w szeregu innych krajów,
tak¿e w Polsce) czwarty tom cyklu “Millenium”, pióra Davida Lagercrantza “Co nas nie zabije” (Det som inte dödar oss) napisany “w zastêpstwie” nie¿yj¹cego ju¿ twórcy trylogii - Stiega Larssona. Nowy autor daje sobie dobrze radê z
wymogami gatunku i buduje interesuj¹c¹ akcjê. Poni¿sze uwagi dotyczyæ bêd¹
polskiego t³umaczenia, tak¿e dlatego, ¿e wydanie to jest dostêpne w Bibliotece
Polskiej w Sztokholmie.
W ksi¹¿ce pojawia siê szereg okreœleñ czy pojêæ, zrozumia³ych dla czytelnika
szwedzkiego i mo¿e tak¿e dla polskich czytelników w Szwecji, znaj¹cych jêzyk tubylczy, gorzej natomiast dla polskich czytelników w Kraju. Oto kilka przyk³adów:
Uppdrag granskning, Ny teknik, Resumé, Dagens media, Dagens Affärsliv, Kalla
fakta, Svenska Morgonposten, KTH (Politechnika).
To czêsto nazwy produktów medialnych: prasy periodycznej czy programów telewizyjnych, które t³umacze – Irena i Maciej Muszalscy – poleniwili siê spolszczyæ
(choæby w nawiasie czy przypisie). Jako zasadê przyjêto te¿ podawanie nazw ulic
czy innych elementow topografii miasta w wersji oryginalnej, co mo¿e jest bardziej
do przyjêcia. Nazwê dzielnicy Solna nale¿a³o jednak odmieniaæ nie: na Solnie, raczej na Solnej.
Najczêœciej pojawia w tekœcie tajemnicza dla polskiego czytelnika (w kraju) nazwa
Säpo. Dla porównania: t³umaczka trzeciego tomu trylogii “Zamek z piasku, który
run¹³”, Alicja Rosenau, zada³a sobie w podobnej sytuacji trud, aby na s.115 - dodaæ przypis dotycz¹cy historii powstania Säpo (Säkerhetspolisen) z RPS Säk Rikspolisens säkerhets sektion - Wydzia³u bezpieczeñstwa komendy g³ównej policji.
Inna, czêsto u¿ywana nazwa - skrót to FRA - bez podania, ¿e jest to Försvarets
radioanstalt, czyli Sekcja radiowa ministerstwa obrony, zajmuj¹ca siê m.in. nas³uchem obcych radiostacji, tak¿e szpiegowskich.
Tyle uwag, ku przestrodze czytelników.
Serdecznie pozdrawiam
Aleksander Kwiatkowski - Sztokholm

OG£OSZENI

Biblioteka Polska w Sztokholmie
poszukuje wolontariuszy
którzy chcieliby pomóc w pracach Biblioteki:
- zostañ jednym z naszych bibliotekarzy: na 4-godzinny
dy¿ur raz/dwa razy w tygodniu.
Poniewa¿ wypo¿yczanie ksi¹¿ek odbywa siê komputerowo,
mamy nadziejê, ¿e podstawy obs³ugi komputera
nie s¹ Ci obce i szybko je opanujesz.
Informacje o najwiêkszej polskiej bibliotece w Sztokholmie
znajdziesz na stronie internetowej: www.bibliotekapolska.se

Biblioteka przyjmuje dary ksi¹¿ek
z bibliotek prywatnych, g³ównie
tych w drodze do likwidacji
Skontaktuj siê z nami:
Telefon: 08-661 63 59
Adres: Östermalmsgatan 75 (T-Stadion)
Kontakt: El¿bieta Gieysztor (sekretarz Towarzystwa
Przyjació³ Biblioteki Polskiej w Sztokholmie)
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