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Cholerny Fejsbuk
Kilka dni temu skoñczy³am 52 lata i nadal
nie wiem, czy osi¹gnê³am w ¿yciu to,
czego chcia³am. Mam Daniela, dom na
wyspie, nie muszê chodziæ do jakiejœ
idiotycznej, odmó¿d¿aj¹cej pracy.
Robiê tylko to, na co mam ochotê.
¯adnego przymusu.
Fragment ksi¹¿ki Kasi Foss
Strona 2-3

15 koron
na godzinê
Tak¹ stawkê otrzymuj¹ Polacy
pracuj¹cy na budowie domów
mieszkalnych w Tyresö. Tak wynika
z raportu zwi¹zków zawodowych,
które przeprowadzi³y kontrolê
na budowie. Strona 7

POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE

Koñ
pewnie siê
uœmia³...
Polskie Towarzystwo Teatralne w
Szwecji po raz kolejny zafundowa³o
nam kabaret w lokalnej produkcji,
tematyce i wykonaniu. By³o lepiej
ni¿ poprzednio, ale daleko od
oklasków. Recenzja strona 2

Koñ pewnie siê
uœmia³...
Nie mia³em z³udzeñ, wiêc nie czujê
siê rozczarowany. Polskie Towarzystwo Teatralne w Szwecji po raz
kolejny zafundowa³o nam kabaret
w lokalnej produkcji, tematyce
i wykonaniu. By³o lepiej ni¿
poprzednio, ale daleko od oklasków.
Malkontenci mówi¹, ¿e dzisiejsze kabarety polskie nie nios¹ nic ze sob¹ poza bezrefleksyjn¹ przyjmnoœci¹. Ogl¹daj¹c kabaretowe gnioty cierpnie im skóra
i ogarnia za¿enowanie na myœl, ¿e komuœ mo¿e siê to
podobaæ i wywo³ywaæ reakcjê inn¹ ni¿ automatyczne
zwracanie ostatnio spo¿ytego posi³ku. Przezorni krytycy chodz¹ wiêc na przedstawienia kabaretowe na
czczo... Za³ó¿my jednak, ¿e nie odnosi siê to do premie-

rowego wystêpu naszego lokalnego kabaretu, którego
tytu³ brzmia³ “Ihaha, koñska sprawa”. (“Konie” wyst¹pi³y tylko w pierwszej scence, wiêc sprawa siê gmatwa...).
Autork¹ niemal wszystkich tekstów sztokholmskiego przedstawienia by³a Dana Platter, która ju¿ w
zesz³ym roku podjê³a siê podobnej próby. Wiêc znowu
przedstawienie by³o w tej samej konwencji, nieco podobna tematyka, mo¿e jedynie mniej kontrowersyjnie.
Scenki kabaretowe mia³y raczej marne teksty, chude
puenty, a nade wszystko – by³y ma³o zabawne. Tym
siê jednak te teksty ró¿ni³y od przeciêtnych tekstów
kabaretów polskich, ¿e nie by³y prostackie. Chwa³a za
to autorom! Ale to za ma³o, bo... za ma³o w nich by³o
ironii, sarkazmu ani satyrycznych podtekstów. Raz
jeszcze siê potwierdza, ¿e Dana Platter raczej s³abo
spisuje siê w roli autorki tekstów kabaretowych.
Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e mamy do czynienia z zespo³em amatorskim, którego wysi³ek zawsze nale¿y
doceniæ, trzeba byæ ostro¿nym w krytyce. Czêsto siê
zastanawiam, czy krytyk powinien bezlitoœnie punktowaæ s³aboœci wystêpów, czy raczej szukaæ ich mocnych
stron? Czy jego moralnym obowi¹zkiem jest wspieranie
pocz¹tkuj¹cych twórców? Nie ma na te pytania odpowiedzi jednoznacznych. Ale brak krytyki powoduje,
¿e przez “pomy³kê” trupa teatralna popadnie w samozachwyt, w dodatku wspierany przez zaprzyjaŸnion¹
z ni¹ czêœæ widowni. (A, niestety, widownia tym razem
nie dopisa³a – niewielka sala teatru Reflex wype³niona
by³a jedynie w 3/4...). Wiêc mo¿e zabrzmi to jak zimny
prysznic, ale... i aktorsko te¿ nie by³o najlepiej.
Braæ aktorska skazana by³a na teksty przygotowane przez autorkê. Trudno wiêc mieæ do nich pretensje. Ale aktor sepleni¹cy na scenie, zjadaj¹cy koñcówki
s³ów, albo mówi¹cy pod nosem – to ju¿ zgroza widowni.
¯eby nie wiem jak macha³ rêkoma, to nic to nie przyæmi
z³ego odbioru. W po³¹czeniu z ma³o porywaj¹cymi tekstami – klapa gotowa. Nic wiêc dziwnego, ¿e ta druga
kabaretowa próba Polskiego Towarzystwa Tealtralnego
w Szwecji nie zachwyci³a. Ihaha. (tn)
Kabaret Linoskoczek Polskiego Towarzystwa Teatralnego w Szwecji: “Ihaha!
Koñska sprawa”. Program wg tekstów Dany Platter (90%) i Kamila
Jonczyñskiego. Opracowanie muzyczne: Andrzej Ibek. Interpretacje wokalne:
Margareta Jab³oñski. Re¿yseria: Ewa Nordin. Sztokholm, Teatr Reflex.
28 maja 2016
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Mam ponad piêdziesi¹t lat, spa³am
z wieloma mê¿czyznami, ale tylko
jeden jedyny raz wczeœniej
prze¿y³am podobn¹ pasjê, gor¹czkê,
pragnienie, po¿¹danie, namiêtnoœæ,
szczêœcie, mi³oœæ i zdumienie.
Wtedy. I teraz. Z nim.
Ch³opakiem, którego kocha³am
trzydzieœci piêæ lat temu.
Nasz pierwszy poca³unek. Jego usta
s¹ tak bliskie, palce odkrywaj¹ mnie.
Dr¿ê. Jestem gor¹ca. Ju¿ nie ta
sama. Potwierdzona. Przepe³niona
radoœci¹. Wolna. Beztroska. Czujê
go wzd³u¿ krêgos³upa. Zamieszkuje
we mnie ca³ej. Od stóp do g³ów.
W sercu. Duszy. G³êbi istoty. JaŸni.
Mnie prawdziwej. Mnie siedemnastoletniej.
Mê¿czyzna, którego kocham teraz.
Czy zawsze go kocha³am?
Czy mo¿na cofn¹æ czas?
Powiedz, ¿e mo¿na wejœæ dwa razy
do tej samej rzeki!

Kasia Foss
Z pamiêtnika, 2 maja 2014
Za póŸno. Nigdy wiêcej. Czy istniej¹ okrutniejsze
s³owa? Dlaczego czujê siê, jakbym by³a na castingu u
Oprah? To, co zaczê³o siê rok wczeœniej jako niewinna
zabawa, taka ma³a odtrutka na nudê, nabra³o nagle
ca³kowicie innego znaczenia. Zmieni³o siê w coœ powa¿nego, wiêkszego, wszechobecnego. Zmieni³o mnie. A
potem wszystko spier....³am. Well done, Ina!
Tym razem to koniec miêdzy nami. Bezpowrotnie. Dzwoni³am, wys³a³am mu – fucking-³osny list,
którego nawet nie raczy³ przeczytaæ, kilka poni¿aj¹cych
(mnie) smsów. Nawet nie odpowiedzia³. Cholerny skurwysyn. To nie mo¿e by prawda. Wszystkie plany. Cudowne dni. Szalony, fantastyczny seks. Rok pe³en rozmów, spotkañ, codziennych kontaktów. KONIEC!
Nie ma go na Fejsbuku. Pewnie pojecha³ do którejœ ze swoich fuck-facetek. Kiedyœ opowiedzia³, ¿e
ma je w kilku miastach œwiata: Rzymie, Brukseli, Wiedniu, Miami. Co za kosmo-fucking-polita!
A co ja mam zrobiæ z moim patetycznym ¿yciem? Kocham go do szaleñstwa od 35 lat (?). Jest moj¹
jedyn¹ mi³oœci¹ (?) Najwa¿niejszym mê¿czyzn¹ w moim ¿yciu (?) A teraz znikn¹³ i ma mnie gdzieœ. Znowu.
Co za cholerny los!
Dlaczego, ach, dlaczego siedzê w tej przeklêtej
fucking-Szwecji z kochaj¹cym i wiernym, ale nudnym
Danielem, skoro odda³abym wszystko za kilka dni, miesiêcy, lat – z Adamem?
Albo: myœl inaczej. Czy naprawdê chcesz zamieniæ fajne, spokojne i bezpieczne ¿ycie na wyspie, któr¹
tak kochasz? Zostawiæ twój romantyczny, tajemniczy
ogród? Mê¿czyznê, który jest i kochankiem (no, mo¿e
ju¿ nie tak fascynuj¹cym, jak kiedyœ, ale nie wymagajmy
zbyt wiele po osiemnastu wspólnie prze¿ytych latach)
i najlepszym przyjacielem? I dla kogo? Faceta, który
szybko wymieni³by ciê na nowszy i dro¿szy model?
Jestem zerem. Nikim. Star¹ szmat¹, któr¹ ka¿da
szanuj¹ca siê pani domu dawno wyrzuci³aby na œmietnik. Poza tym mam grzybicê stóp, hemorojdy, a mój
angielski jest do dupy. Jedyne, co mo¿e mi pomóc to
niejaki Johnnie Walker, jedyny i najlepszy przyjaciel
podstarza³ej, przekwit³ej, zdruzgotanej kobiety. Najwy¿szy czas by oddaæ siê pod jego czu³¹ opiekê.
Czasem siedzi naprzeciwko mnie, czasem le¿y
obok mnie na ³ó¿ku. A ja opowiadam (w myœlach, je¿eli
Daniel jest w domu, na g³os, gdy jestem sama). Mówiê
mu o wszystkim. Co siê ciekawego zdarzy³o. Co mi siê
œni³o. O czym marzê. Dlaczego jestem taka, jaka jestem.

Cholerny
Fejsbuk
¯e rozumiem, ale nie potrafiê siê z tym pogodziæ. ¯e
jedyny cz³owiek, który potrafi³ mnie wype³niæ na ka¿dy
sposób, i ja, jesteœmy jak naczynia niepo³¹czone. Jak
dwa przeciwstawne bieguny. Stworzeni – ale nie dla
siebie. ¯e ciê kocham. A Johnnie Walker s³ucha mnie i
nie przerywa. Sam wie najlepiej, jak to boli. Pije za
moje zdrowie. Taka prywatna, egocentryczna libacja.
Koniec czerwca, rok wczeœniej.
Siedzê w domu. Jak zwykle. Sama. Jak zwykle.
Pijê whisky i czujê siê lekko wyizolowana. Daniel jest
w pracy, zabra³am siê z nim do miasta, po¿yczy³am
kilka krymina³ów z biblioteki (tyle, ile zmieœci³o siê w
plecaku; zawsze du¿o czyta³am), posz³am zaopatrzyæ
siê w sklepie monopolowym i wróci³am przedostatnim
autobusem. Robiê to coraz czêœciej. Chyba siê nudzê.
Jak zwykle.
Kilka dni temu skoñczy³am 52 lata i nadal nie
wiem, czy osi¹gnê³am w ¿yciu to, czego chcia³am. Mam
Daniela, dom na wyspie, nie muszê chodziæ do jakiejœ
idiotycznej, odmó¿d¿aj¹cej pracy. Robiê tylko to, na
co mam ochotê. ¯adnego przymusu. Nawet Daniel nie
wymaga, bym by³a pani¹ domu na pe³nym etacie.
Wystarcza mu, ¿e w ogóle jestem. Z drugiej strony nie
mam zbyt wiele forsy czy wielu przyjació³, ale nie jestem pewna, czy i jedno i drugie jest mi potrzebne do
szczêœcia. Je¿eli staæ mnie na wygodne ¿ycie, prenumeratê ciekawych gazet i boksy z amerykañskimi serialami,
a biblioteka kupuje wszystkie dobre ksi¹¿ki – czego
mam wiêcej chcieæ?
Rozmawiaæ mogê z jedyn¹ osob¹, która naprawdê mnie interesuje – sam¹ sob¹ (i, oczywiœcie, Johnnym).
Wszystko inne to strata czasu.
Niby jestem na Fejsbuku, ale tylko po to, by od
czasu do czasu pogadaæ z kimœ po polsku. Mieæ kontakt
z krajem. Wiedzieæ, co siê tam dzieje. Pogapiæ siê na aktualne zdjêcia szkolnych kole¿anek. Z du¿¹ satysfakcj¹
skonstatowaæ, ¿e wiêkszoœæ to stare baby. A ja siê niewiele zmieni³am. Spirytus konserwuje. Wiele kobiet
odda³o by wszystko za moje ¿ycie. Moj¹ umiejêtnoœæ
znalezienia szczêœcia w szczegó³ach.
Johnnie Walker jakby trochê zeszczupla³ i zamilk³. A moja nowa komórka, urodzinowy prezent od
Daniela, wyda³a z siebie dziwny pisk. Có¿ to mo¿e
byæ? O wilku mowa…. Adam N, TEN ADAM, do³¹czy³ mnie do listy przyjació³. Ch³opak, który trzydzieœci piêæ lat temu by³ jak rozrusznik dla mojego serca, wys³a³ mi wiadomoœæ.

oprzeæ! No i trochê za szybki jak na mój gust! Chce
mnie przelecieæ w pierwszym smsie? A gdzie kulturalne
pytanie o zdrowie?
INA: A co Twoja ¿ona na to?
ADAM: Jestem w trakcie rozwodu, nied³ugo
bêdê wolny, mam nadziejê.
INA: I szukasz nowej ¿ony?
ADAM: Nigdy wiêcej, dwa razy wystarczy. Teraz spotykam tylko cudze ¿ony.
INA: ???
ADAM: S¹ przynajmniej dyskretne. Doœwiadczone w ³ó¿ku, a to lubiê.
INA: Erotoman.
ADAM: Uwielbiam seks. A Ty nie?
INA: Owszem, z mê¿czyzn¹, z którym mieszkam od siedemnastu lat.
ADAM: Najwy¿szy czas to zmieniæ. Kiedy mo¿emy siê spotkaæ? ♥

ADAM: No i czemu siê nie odzywasz? ♥ Wstydzisz siê naszej rozmowy?
Nie wiem. Bo jej nie pamiêtam. Jestem doros³¹
kobiet¹, dam¹ i na ogó³ nieŸle znoszê alkohol, ale gdy
zdarzy mi siê ur¿n¹æ, potrafiê siê dziwnie zachowaæ.
Przyznajê siê bez bicia. Nieczêsto upijam siê publicznie,
ale czasami mam taki d-day, gdy ka¿dy drink jest przedostatni. Zamykam siê wtedy sama i przywo³ujê g³êboki,
prawdziwy i beztroski stan upojenia alkoholowego.
Zapraszam do siebie spokój. Oczyszczam mózg, serce
i duszê z naniesionego tam brudu. Z bólu. Z brzydoty
tego œwiata. Tylko tak mogê iœæ dalej. Wolna i uœmiechniêta. Niewiele osób rozumie, jak œwiêty jest blackout.
INA: Czego mam siê wstydziæ? Przepraszam,
¿e nie odezwa³am siê wczeœniej.
ADAM: Hej, obudŸ siê do ¿ycia, jest takie krótkie ♥♥♥ (wys³ane: 01:03) (przeczytane: 01:04)
Adam, najpiêkniejszy ch³opak w szkole, z którym prze¿y³am trzy magiczne dni. Na klasowej wycieczce. A potem nic.
ADAM: Myœlê o Tobie. Odezwij siê ♥ (wys³ane: 01:33) (przeczytane: 01:34)
Adam, przystojny, m³ody polityk, ¿eni¹cy siê a
to z aktork¹, a to z modelk¹.
ADAM: Co siê z Tob¹ dzieje? ♥ (wys³ane:
11:14) (przeczytane: 11:15)
Adam, bogaty biznesmen, mieszkaj¹cy na tysi¹cu metrów kwadratowych.
ADAM: Dzwoni³em dwa razy ♥ (wys³ane:
15:10) (przeczytane: 15:11)
Adam, zawiod³am siê na tobie trzydzieœcipiêæ
lat temu i nigdy ci tego nie wybaczê.
ADAM: Dzwoni³em jeszcze raz. Nie chcesz ze
mn¹ rozmawiaæ? (wys³ane:18:26) (przeczytane: 18:27)
Czego ty ode mnie chcesz?

Co za irytuj¹cy facet! Czy on nie rozumie, ¿e ja
kocham Daniela i nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez niego?
¯e nie jestem ju¿ kobiet¹ sk³onn¹ do zdrady?
Ja i Daniel: jesteœmy ze sob¹ tak d³ugo. Razem.
Z¿yci, jak w symbiozie. Dojrzewaliœmy razem. Tyle
wspólnie przeszliœmy. Zwi¹zek, który pog³êbia siê z
ka¿dym dniem. Nierozerwalnie.

INA: Oczywiœcie, ¿e chcê, ale sama nie wiem,
co o tym wszystkim myœleæ (wys³ane: 21:57) (przeczytane: 21:58)

Najlepiej w ogóle nie odpowiedzieæ. Kocham
whisky.

Co siê dzieje? Gdzie ja jestem? W Szwecji czy w
jakimœ cholernym Lourdes albo innej bajce? Facet mo¿e
mieæ ka¿d¹ kobietê, jakiej zapragnie. Dlaczego przyczepi³ siê do mnie? Ja nie gram w tej samej dru¿ynie. Nie
jestem ani s³awna, ani bogata. I z rêk¹ na sercu: wygl¹dam
nieŸle, ale nie tak, jak kiedyœ. Mam do cholery piêædziesi¹t dwa lata.
Nie rozumiem tego. Pewnie tylko siê wyg³upia i
nied³ugo mu to przejdzie. I wszystko wróci do normy.
Bêdzie jak kiedyœ – nudno?
Kasia Foss

Tak zwany „dzieñ po”.
Najlepiej nie odpowiadaæ. Olaæ go. Daæ sobie
spokój z t¹ korespondencj¹. Zachowaæ zimn¹ krew.
Zemsta jest s³odka. Nie zrobiæ czegoœ, czego by siê potem ¿a³owa³o. £atwo powiedzieæ, ale jak siê siedzi i
chla ca³¹ noc, g³upie pomys³y rosn¹, jak grzyby po
deszczu. Da³am mu numer telefonu. Pamiêtam, ¿e rozmawialiœmy. Doœæ d³ugo. O czym?
Do diab³a… Z tob¹, ty idiotko!

ADAM: Bardzo chcia³bym siê z Tob¹ spotkaæ.
Przyjadê do Sztokholmu, powiedz tylko, kiedy Ci pasuje ♥

Fragment nowej ksi¹¿ki przygotowywanej do druku

ADAM: Hej, co u Ciebie? Odezwij siê. Strasznie
siê w Tobie kiedyœ kocha³em. ♥
O nie, mój drogi, ty siê we mnie nie kocha³eœ, ty
mnie brutalnie porzuci³eœ po zaledwie kilku dniach. Ja
natomiast kocha³am ciê przez dwa d³ugie lata. Spotyka³am ciê codziennie w szkole. Poznawa³am twoje nowe
dziewczyny. Zesz³am siê nawet z jednym z twoich
kumpli (i to beznadziejnym skurwielem), by byæ bli¿ej
ciebie. Ale teraz, gdy mieszkam w innym kraju z fantastycznym facetem, a ciebie mam w dupie, teraz mogê
siê z tob¹ pobawiæ, ty gnoju!
Polej, Johnny, jeszcze raz. Za dawne, dobre czasy!
INA: Hej Adam. Cieszê siê, ¿e siê odezwa³eœ.
Mieszkam pod Sztokholmem od dwudziestu lat i bardzo
mi siê tutaj podoba. Co u Ciebie? (wys³ane: 21:22)
(przeczytane: 21:23)
ADAM: Chcia³bym siê z Tob¹ zobaczyæ. Mogê
przyjechaæ do Sztokholmu, je¿eli spêdzisz ze mn¹ ca³¹
noc ♥ (wys³ane: 21:25) (przeczytane: 21:26)
© Pixabay

Co za bezczelny drañ! Nic siê nie zmieni³, zarozumialec! Wci¹¿ mu siê wydaje, ¿e nie mo¿na mu siê
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Dwa
wiersze
i haiku
Piotr Marciniak
Wiersz pierwszy pisany przez ¿ycie.
Poezj¹ mo¿na opisywaæ rzeczywistoœæ. I odwrotnie, codziennoœæ
mo¿e kreowaæ ulotne piêkno.
Koœció³ katolicki w Lund wygl¹da
skromnie. Jednak ¿ycie duchowe w
nim to wielkie, wielkie uduchowienie,
¿arliwa pobo¿noœæ w ateistycznym
kraju i poetycka wznios³oœæ. Jedn¹
z parafianek by³a œredniego wzrostu
staruszka, oty³a i poruszaj¹ca siê
z trudem. Ta staruszka to jedna
z najwiêkszych pisarek szwedzkich.
Zasiada³a w Szwedzkiej Akademii, gdzie zajmowa³a krzes³o numer szeœæ. Mówi³a po francusku laudacjê
dla Wis³awy Szymborskiej na uroczystoœci wrêczenia
Nagrody Nobla. Po mszy pi³a nieraz kawê w sali parafialnej.
Pod koniec ¿ycia mówi³a:
– Nic w ¿yciu praktycznie nie osi¹gnê³am, bo
zajê³am siê Poezj¹ i Proz¹, gdy¿ za póŸno zrozumia³am,
¿e Literatura siê skoñczy³a, ona ju¿ istnieje tylko w
kraju, którego nie ma, piêkne s³owa, wra¿liwoœæ pisz¹cego i nastrój zast¹piono be³kotem lub beb³otem i tak
jest chyba ju¿ w wiêkszoœci krajów, czytelnik czytaj¹c
to zamiast poetyckiego nastroju, przy¿ywa nerwowy
rozstrój w¹troby i jelit, zamiast uduchowionej wznios³oœci, to funduje sobie psychiczny do³ek, prawdziwi
Poeci i Pisarze skoñczyli siê chyba raz na zawsze, dzisiaj
za nich pisze ¿ycie.
Kawy nigdy nie s³odzi³a.
Mój ojciec, który wierszy nie pisze, nieraz mówi³ jej o poetyckiej poetycznoœci w kraju pochodzenia:
– Wyda³ ktoœ tomik poezji na powielaczu, w
miejskim lub wojewódzkim domu kultury i od razu
rozgl¹da³ siê w centrum miasta za jakimœ dobrym placem, gdzie powinien w przysz³oœci stan¹æ jego pomnik,
teraz to siê skoñczy³o i mamy klincz, poeta z³apa³ w
ramiona krytyka, krytyk poetê i zwarli siê w jeden
krwioobieg, taki stan najwy¿szego uniesienia, który
6
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profesor-filozof Tadeusz Kotarbiñski definiowa³; dwie
dusze w jednym ciele – czyli policzek do policzka,
wspólny oddech, wspólne interesy, te same zachwyty
nad niskim poziomem, identycznie niechêtny stosunek
do wartoœci, im s³absi w sensie twórczym tym uœcisk
mocniejszy, poeta trzyma jêzyk w uchu krytyka i beb³ocze mu o tym co potrafi napisaæ a krytyk trzyma
jêzyk w uchu poety i be³kocze mu swoje oceny w ten
sposób w jaki potrafi, gdy siê zmêcz¹ intelektualnie, to
wymieniaj¹ poetykê wypowiedzi, poeta be³kocze a
krytyk dla odmiany beb³ocze.
Starusza œredniego wzrostu, trochê oty³a i poruszaj¹ca siê z trudem, lubia³a takie konstruktywne narzekania. I lubi³a s³uchaæ jak ojciec opowiada³ o kraju
swojego pochodzenia:
– W z³ym i niedobrym PRL-u by³a z³a i niedobra
cenzura, poziom literatury by³ te¿ z³y i niedobry, czyli
bez porównania wy¿szy ni¿ jest teraz, klincze by³y
z³e i niedobre, czyli istnia³y na mniejsz¹ skalê, im dalej
od upadku z³ego PRL-u, tym bardziej Poeci i krytycyrecenzuj¹cy tomiki poetyckie staj¹ siê krêgiem coraz
bardziej zamkniêtym, mia³em znajomego poetê, który
wyda³ na powielaczu tomik poezji w drugim obiegu,
wybra³ sobie dobre miejsce na pomnik dla siebie, zawar³
umowê wstêpn¹ ze znanym rzeŸbiarzem-monumentalist¹ i poszed³ do dwóch zwartych w klinczu, by do³¹czyæ na trzeciego, oni jednak powiedzieli mu, pierwszy
jêzyk w drugim uchu i drugi jêzyk w pierwszym uchu,
wiêc te dziury u góry to ju¿ zajête, ewentualnie przykucnij, porozpinaj nam spodnie i poszukaj miejsca na dole,
gdzie móg³byœ swój jêzyk umieœciæ, on tym twierdzeniem tak siê obruszy³, ¿e nawet mia³ zamiar przestaæ
pisaæ wiersze na kilka tygodni, albo przerzuciæ siê w ogóle na pisanie rozpraw naukowych, mimo, ¿e by³ tylko
po maturze, jednak w koñcu oni trochê zmiêkli, bo nie
chcieli powodowaæ u niego kilkudniowej przerwy w
pisaniu wierszy, on nieco ust¹pi³ i modus vivendi sta³
siê mo¿liwy, ja poezji wspó³czesnej nie piszê, bo mam
nieco ma³ego talentu a poza tym znam trochê ortografiê
i podstawowe zasady z zakresu gramatyki, co mi utrudnia tworzenie rzeczy okreœlanych dzisiaj jako wybitne.
Oty³a staruszka bardzo uwa¿nie patrzy³a w ojca,
gdy on coœ jej mówi³.
Koœció³ katolicki w Lund wydaje swoje ma³e,
ale w³asne pisemko. Po œmierci staruszki œredniego wzrostu, nieco oty³ej i poruszaj¹cej siê z trudem, zasiadaj¹cej w Szwedzkiej Akademii, która wyg³asza³a po
francusku laudacjê dla Wis³awy Szymborskiej, zamieszczono jedynie informacjê, ¿e zmar³a. Ona by³a jedn¹ z
najwiêkszych szwedzkich poetek i pisarek, ale nie
chcia³a, by j¹ wspominaæ.

Wiersz drugi pisany przez ¿ycie.

Poeta nie wymyœli tego, co potrafi wykreowaæ
codziennoœæ. Najpiêkniejszy wiersz prze¿y³em w Jeleniej Górze. Mieœcie, niedaleko którego urodzi³ siê mój
ojciec, mieœcie, do którego ojciec jeŸdzi³ z babk¹ do teatru, mieœcie, gdzie w teatrze obrzucano go wulgaryzmami za to, ¿e wygrywa³ konkursy literackie na sztuki
teatralne, mieœcie, które ojciec wspomina³ w swoich opowiadaniach i s³uchowiskach, mieœcie rz¹dzonym
przez Prezydentów – popieraczy przekrêtów w kulturze i chamstwa, mieœcie...
Na g³ównym deptaku klêcza³ m³ody ch³opak i
¿ebra³. Na zdrowego nie wygl¹da³. Rzuci³em mu kilka
monet i w duchu doda³em: jak ja bêdê kiedyœ klêcza³ i
¿ebra³ to on mi mo¿e te¿ coœ rzuci. Podziêkowa³ mi
skinieniem g³owy. Mia³em ju¿ pójœæ sobie, ale podeszli
jego koledzy i zaczêli rozmawiaæ. Ich s³owa to by³a
wielka poezja, takie piêkne w swoim okrucieñstwie
wiersze pisane przez ¿ycie.
– No, jak nazbiera³eœ ?
– S³abo k... daj¹, klêczê, klêczê i tylko grosze.
– Jak nazbierasz, to dasz nam k... na piwo?
– Dam, ale... s³abo daj¹!
Obok nich sta³ dyrektor miejscowego teatru.
Zrobi³ kiedyœ œwiñstwo mojemu ojcu. I to bynajmniej
nie jedno. Teraz patrzy³ w moj¹ stronê i minê mia³ tak¹,
jakby spodziewa³ siê, ¿e ja zaraz podejdê do niego, poklepiê go serdecznie po ramieniu i powiem: pan plu³ na
mojego ojca, wiêc dziêkujê panu za to uprzejmie, pan
mia³ racjê, ¿e tak robi³, ja te¿ mam codziennie ochotê,
¿eby robiæ to samo, ale z uwagi na jego wiek na razie
tego nie robiê, poczekam a¿ siê jeszcze bardziej zestarzeje i zniedo³ê¿nieje, to wtedy bêdê mia³ pewnoœæ, ¿e
mi nie odda, jak pan pisze wiersze to ja panu przet³umaczê i wydrukujê za granic¹, ¿eby pan by³ znany, albo nakrêcê film o panu i poka¿ê w zagranicznej telewizji,
bo siê aktualnie tym zajmujê, albo... albo nakrêcê film o
panu i Prezydencie Jeleniej Góry, który zachowuje siê
te¿ bardzo nieuczciwie i po chamsku.
Do tego zbieraj¹cego-chorego, podszed³ jeszcze
jeden m³ody mê¿czyzna, który te¿ przemawia³ wspó³czesn¹ poezj¹.
– Poœpiesz siê, bo k... piæ siê chce!
– Co poœpiesz siê, co to k... moja wina, ¿e ma³o
daj¹!?

– Przyjdziemy za pó³ godziny, to postaraj siê
nazbieraæ.
– Jak nazbieram, to wam dam.
Poezja, poetyka, wiersze. Czy mo¿na napisaæ
coœ wartoœciowszego?
Piêknoœæ ca³kowitej brzydoty. O niesprawiedliwy œwiecie, w którym trzeba dziêkowaæ losowi za bolesne jego kopy.
Dyrektor teatru rzuci³ kilka monet klêcz¹cemu
na chodniku i podszed³ do mnie. Stan¹³ obok i potar³ siê
nerwowo po brodzie. By³ mocno podpity. Niespokojnie
zamruga³ oczami i niezbyt spokojnie natar³ na mnie.
– Panie Artysta, ten pañski artyku³ „Trzech Widzów, czyli t³umy wal¹ na przedstawienie” to proszê
wetkn¹æ sobie w...
Wskaza³ nerwowo dr¿¹cym palcem wskazuj¹cym bynajmniej nie na swoj¹ g³owê. Byæ mo¿e wskaza³
na swój rozum, który móg³ mu przemieœciæ siê w inne
partie cia³a.
– Panie filmowiec, to znaczy, panie ksiêgowy...
zreszt¹ na widowni nie by³o trzech widzów, jak pan
napisa³ a piêciu, tych dwóch wysz³o do toalety, bo na
widok niektórych osób jednego ³api¹ md³oœci, a drugiego
rozwolnienie.
Zaœmia³ siê nerwowo, a w³aœciwie, to wyrzuci³
z siebie jakieœ niewyraŸne chrz¹kniêcia i zgrzyty. Byæ
mo¿e mia³ podleczone zêby, bo podczas ostatniej rozmowy, to nie zgrzyta³. Widaæ by³o po nim, ¿e spodziewa³ siê reakcji z mojej strony. Jakiejœ s³ownej wypowiedzi, ale ja nie mia³em ¿adnej ochoty, by to robiæ. Zreszt¹
jego s³owa praktycznie nie dociera³y do mnie, tylko zatacza³y ko³o i powraca³y z powrotem do niego.
– Ksiêgowy mi na widowni nie jest potrzebny a
ju¿ na pewno nie w pañskim wydaniu, bo jak mam
mieæ czterech widzów plus pan, to bêdzie równie dobrze, gdy bêdzie czterech bez plusa, a po drugie, to dyrektor teatru mo¿e w swoim teatrze wystawiaæ swoje
w³asne sztuki i je sam re¿yserowaæ, to w Polsce nie jest
zakazane i wy nie bêdziecie tu wprowadzali waszego
skandynawskiego prawa i waszej skandynawskiej moralnoœci, my mamy w Polsce w³asne Ministerstwo Kultury i to nam wystarczy... Jak pan skoñczy³ Szko³ê
Filmow¹ za granic¹, to nie znaczy, ¿e ja mam klêczeæ
przed panem, klêcz pan sam przed sob¹, jak pan ma takie wewnêtrzne potrzeby.
Teraz to ju¿ mu ani chrz¹kniêcia, ani s³owa nie
chcia³y wyjœæ przez œciœniête nerwami gard³o. Patrzy³
na mnie ¿ar³ocznym wzrokiem. Wiedzia³em, ¿e najlepsze co mogê zrobiæ, to nic nie robiæ.
Sta³em i nic nie mówi³em. On drobi³ nerwowo w
miejscu, równie nerwowo czochra³ po brodzie i poprawia³ spodnie, jakby pasek wrzyna³ mu siê w rozum.
Wyziew z ust mia³ taki, ¿e na pewno móg³ powyganiaæ
pch³y z mojego ubrania, gdybym sam wczeœniej tego
nie zrobi³.
– Pan napisa³, ¿e widzowie wchodz¹ do teatru
wolnym krokiem i jak tylko kurtyna pójdzie w górê, to
szybkim wychodz¹, ja s³ysza³em, ¿e jak pan wchodzi
do restauracji, to kelnerzy nawet jak maj¹ dwa kroki do
stolika, to skrêcaj¹ z jedzeniem do ubikacji, ¿eby zwymiotowaæ a póŸniej goœcie narzekaj¹, ¿e kartofle s¹ zimne.
Wypowiedzia³ to jednym tchem. Zacz¹³ te¿ zmagaæ siê z wargami, chyba po to, ¿eby wykrzesaæ jak¹œ
namiastkê z³oœliwego uœmiechu. A zaraz po nim, jak¹œ
namiastkê uœmiechu satysfakcji, czy nawet szczêœcia.
Zna³ dosyæ dobrze moj¹ twórczoœæ prozatorsk¹.
A na pewno czyta³ te¿ opowiadanie o kelnerze, który
podawa³ goœciom posi³ek przechodz¹c za ka¿dym razem przez ubikacjê, bo mu by³o bli¿ej. Tej wypowiedzi
o restauracji te¿ nie chcia³em prostowaæ, bo to po prostu
nie nadawa³o siê do prostowania.
Opowiadanie o restauracji by³o oparte na fakcie
autentycznym. Z tym, ¿e tê autentyczn¹ rzeczywistoœæ
trochê skrzywi³em, by na wymogi mojego tekstu, by³a
trochê antyautentyczna. K³opoty w okolicznych restauracjach mia³ miejscowy poeta, który proponowa³
mi wielokrotnie t³umaczenie jego wierszy, ale k³opoty
trochê innego rodzaju. Zamawia³ jedzenie, a póŸniej
mia³ czêsto trudnoœci z uregulowaniem rachunku, wiêc
wtedy twierdzi³, ¿e ma du¿o pieniêdzy, a wkrótce bêdzie mia³ jeszcze wiêcej, bo wyda tomik za granic¹, ale
nie bêdzie p³aci³ za zimne kartofle.
– Ja kierujê teatrem i jeszcze raz to powiem, mo¿e ojciec dzwoniæ sobie codziennie do teatru, a sekretarka i tak za ka¿dym razem powie, ¿e mnie nie ma i pana
ubolewania w opowiadaniach o rzekomych krzywdach
ojca, nic nie dadz¹, ja nigdy sztuki pana ojca nie wystawiê a to, ¿e on tutaj siê urodzi³ i dosta³ wiele nagród
mnie nie wzrusza, ja nie jestem taki sentymentalny,
móg³ zreszt¹ ojciec urodziæ siê gdzieœ indziej... zreszt¹
ojciec sam sobie winien, skoñczy³ na pi¹tkach studia
prawnicze, robi³ aplikacjê w S¹dzie, to móg³ zostaæ adwokatem, przy jego inteligencji i elokwencji, du¿o by
osi¹gn¹³... a twórczoœæ dramaturgiczna pana ojca ma
tak¹ przysz³oœæ w Polsce, jak¹ mia³ bohater w „Eugeniuszu Oneginie” tu¿ przed pojedynkiem.

Teraz to uœmiechn¹³ siê autentycznie. I taki b³ysk
szczêœcia zaœwieci³ mu siê w oczach. Od razu te¿ klepn¹³ siê poni¿ej pleców, by podziêkowaæ szarym komórkom za kreatywnoœæ.
Sekretarka i dyrektor teatru w mieœcie, niedaleko
którego urodzi³ siê mój ojciec, to dwa ró¿ne cia³a, ale ta
sama œwiadomoœæ. Ona jak sk³amie, ¿e dyrektora nie
ma, mimo i¿ on jest i rzuci s³uchawkê, to od razu uœmiech
szczêœcia rozsadza jej twarz. On mówi¹c swoje rewelacje, ¿e jak ojciec wygrywa³ konkursy na sztuki teatralne to jest s³abym twórc¹, to te¿ cieszy siê i cieszy.
Najlepsz¹ sekretark¹ w Polsce, wed³ug ojca, to
Beata Hajduk z Polskiego Radia w Warszawie. Z tego
co on nieraz mówi³, to: “Ona potrafi byæ grzeczna
nawet dla mnie”.
Odwróci³em siê i zacz¹³em powoli odchodziæ.
Dyrektor miejscowego teatru musia³ przez chwilê iœæ
za mn¹, bo s³ysza³em:
– Ja wiem jakie plany ma pan na nastêpne lato,
nawet jak pan sam tego nie wie, napisa³ pan swoj¹ potwarz: THREE IS A CRAWD - to w przysz³ym roku
bêdzie pan Amerykanina czystej krwi udawa³.
G³os jego po chwili zanik³, co wskazywa³o, ¿e
poszed³ sobie.
Wróci³em do wierszy pisanych przez ¿ycie. Ten
klêcz¹cy na ulicy musia³ trochê uzbieraæ, ale chyba niezbyt du¿o, bo jego koledzy przeliczali drobne jakie dostali od niego i mówili:
– Co k... tylko na dwa piwa jak nas trzech, daj
jeszcze na jedno, nie bêdŸ taki.
On broni³ siê, jak móg³.
– Co k... jak mi s³abo daj¹, klêczê i klêczê i sami
widzicie, ¿e pusta czapka.
Oni nie byli zadowoleni z istniej¹cego stanu rzeczy, ale w koñcu go zaakceptowali.
– No dobra.
Ci trzej odeszli. Podszed³em, rzuci³em mu do
czapki kilka monet i te¿ odszed³em.

Haiku pisane przez ¿ycie.
To by³o chyba dawno, albo jakieœ parê tygodni
temu, czy mo¿e zaledwie kilka chwil wstecz. Staruszek
z Marysina siedzia³ na przydro¿nym kamieniu i odpoczywa³. Œwit budzi³ siê z nocnego snu i by³o tak cicho
dooko³a, ¿e s³ychaæ by³o jak liœæ ociera³ siê o liœæ na
rosn¹cej przy drodze starej lipie. Mówili, ¿e on mia³
przesz³o sto lat, ¿e wyk³ada³ kiedyœ filozofiê prawa na
Uniwersytecie w Petersburgu, by³ autorem kilkuset rozpraw naukowych, a kompozytor Miko³aj Rimski-Korsakow by³ jego dalekim krewnym.
Po d³ugiej chwili staruszek wsta³ i zacz¹³ iœæ poboczem drogi. Podpiera³ siê lask¹ z ozdobn¹, srebrn¹
r¹czk¹. Gdy us³ysza³ œpiew kosa czy kl¹skanie s³owika,
to tak jak mia³ w zwyczaju, przystawa³ i s³ucha³ tak
d³ugo a¿ ptak-œpiewak umilk³.
Szed³ przewa¿nie w milczeniu, ale po ostatnich
wydarzeniach we wsi, wyraŸnie siê zmieni³. I id¹c mówi³ czêsto sam do siebie:
– Idê na rozmowê do Adasia, on ma ju¿ prawie
dwa latka, to nauczê siê od niego ¿yciowego rozs¹dku,
co mi na pewno zaowocuje w przysz³oœci... idê po poradê do Adasia, dwa roczki mu stuknê³y, wiêc niech mi
podpowie co mam robiæ przez najbli¿sze lata... idê do
Adasia, on ju¿ sporo podrós³, wiêc czas, by mi wyjaœnia³ to, czego ja nie potrafiê jeszcze zrozumieæ... idê do
Adasia, on pobieg³ w stronê lasu albo rzeki i póŸniej
przez wiele dni doroœli i wszystkie dzieci ze wsi go
szuka³y... idê do Adasia...
Na nastêpnym przydro¿nym kamieniu staruszek
znowu usiad³ i odpoczywa³. Po chwili us³ysza³ œpiew
kosa, wiêc wsta³ i ods³ucha³ jego muzyki. A potem,
podpieraj¹c siê ciê¿ko lask¹, zacz¹³ iœæ w stronê ³¹ki za
któr¹ by³ strumyk, wpadaj¹cy za lasem do rzeki.
Piotr Marciniak
Piotr Marciniak. Filmowiec. Urodzi³ siê w 1982 roku.
Studia w Dramatiska Institutet 2007-2010 w
Sztokholmie. Autor scenariuszy: Jönssonligan
- Den perfekta stöten (2015), Inkognito (2013),
Bekas (2010), Betongbarnet (2010); re¿yseria:
Betongbarnet (2010). Mieszka w Sztokholmie.
T³umaczenie z jêzyka szwedzkiego: Jerzy Marciniak

PIOTR CEGIELSKI 1954-2016

Przyjaciel z lat dojrza³ych
Piotr odszed³ nagle i niespodziewanie. Strasznie trudno jest uporz¹dkowaæ pamiêæ o przyjacielu,
bo przecie¿ jeszcze nie przyjmujemy do wiadomoœci,
¿e go nie ma. Dla nas by³ postaci¹ szczególn¹. Wszystkie najwa¿niejsze i najtrwalsze przyjaŸnie w moim
¿yciu narodzi³y siê w latach m³odoœci. Potem zawi¹zywa³y siê ju¿ tylko dobre znajomoœci. Piotr by³ nielicznym wyj¹tkiem. Poznaliœmy siê póŸno, mo¿na
powiedzieæ w wieku dojrza³ym, a po³¹czy³a nas
przyjaŸñ dobrej próby, sprawdzaj¹ca siê i w trudnych momentach.
Spêdziliœmy wiele godzin na rozmowach, powa¿nych i biesiadnych, o bliskich jemu i mnie (nam)
sprawach polskiej kultury, sztuki i filmu, w czasach
gdy sprawowa³ swoj¹ misjê dyplomatyczn¹ i póŸniej, gdy osiad³ wœród nas w Sztokholmie jako dziennikarz, krytyk sztuki i marszand. Pewnie u³o¿ê kiedyœ listê wydarzeñ i dzia³añ promuj¹cych w Szwecji
polski dorobek z tego obszaru, w których uczestniczyliœmy wspólnie z Piotrem wspieraj¹c jego niezmordowan¹ kreatywnoœæ i energiê.
Moja rodzina ma wobec Piotra szczególny
d³ug wdziêcznoœci. To on w podj¹³ siê opracowania i
przygotowania do druku wspomnieñ pozostawionych w spuœciŸnie naszego Ojca Micha³a Wróblewskiego, choæ z ró¿nych powodów nie by³o to wcale
³atwe zadanie. Ksi¹¿ka naszego Ojca „Z Korczakiem
przez ¿ycie” jest trwa³¹ pami¹tk¹ naszej przyjaŸni z
Piotrem. Pewnie wielu jego przyjació³ te¿ ma w³asne
pami¹tki po nim. Bez Piotra Cegielskiego polski
Sztokholm nie bêdzie ju¿ taki sam.
Gabriel i Marian Wróblewscy wraz z Rodzinami

Za¿arty
bibliofil
Pozna³em Piotra w II po³owie lat 1980., kiedy
zawita³ do Sztokholmu jako korespondent Interpressu, potem tak¿e Polskiego Radia. Wtedy nie wiedzia³em jeszcze, opowiedzia³ mi to póŸniej, ¿e równolegle pisywa³ pod pseudonimami do prasy drugiego
obiegu. Po prze³omie 1989 zosta³ korespondentem
Gazety Wyborczej. Niemal od samego pocz¹tku zaistnia³a miêdzy nami owocna wspó³praca, bo wœród
licznych, pog³êbionych zainteresowañ Piotra by³
tak¿e film. Posiadaj¹c legitymacjê uprawniaj¹c¹ do 2
bezp³atnych biletów, zaprasza³em Piotra niekiedy do
kina, informowa³em go równie¿ o pokazach prasowych, których sam nie mog³em odwiedzaæ z racji
dyscypliny pracy w SFI. Wymienialiœmy tak¿e ksi¹¿ki: mam od Piotra killka cennych pozycji; Jemu
równie¿ oddawa³em niektóre ksi¹¿ki filmowe, ju¿
przeczytane, w niep³onnej, jak wówczas myœla³em,
nadziei, ¿e Jemu pos³u¿¹ d³u¿ej, bo w koñcu dzieli³a
nas niemal 20-letnia ró¿nica wieku.
Gdy przeszed³em na emeryturê Piotr, œwie¿o
upieczony dyrektor Instytutu Polskiego w Sztokholmie, zaproponowa³ mi æwieræ etatu, co by³o ma³o obci¹¿aj¹cym (2 dni w tygodniu) przed³u¿eniem pracy
zawodowej. Ró¿ne mia³em obowi¹zki, ale do najczêstszych nale¿a³o porz¹dkowanie biblioteki. Po
ustaniu Jego i wkrótce potem mojej pracy w IP, kontynuowa³em moje bibliofilskie zainteresowania,
wchodz¹c w sk³ad zarz¹du Towarzystwa Przyjació³
Biblioteki Polskiej, a po objêciu przeze mnie kilka lat
temu stanowiska prezesa zarz¹du, wciagn¹³em doñ
równie¿ Piotra, za¿artego bibliofila, w rozmaity sposób uzupe³niaj¹cego ogromn¹ bibliotekê, rozpiêt¹
miêdzy Sztokholmem i Warszaw¹. Kilkakrotnie próbowa³em Go sk³oniæ do przejêcia ode mnie stanowiska prezesa, bo brakowalo mi, szczególnie w porównaniu z Nim, zdolnoœci organizacyjnych. Nie da³ siê
jednak namówiæ, choæ bra³ aktywny udzia³ w niedawnych, dramatycznych zebraniach wyborczych. Jego
ostatni¹ prac¹ dla biblioteki by³ transport ogromnego
zbioru ksi¹¿ek ze sztokholmskiego przedmieœcia, z
parokrotnymi nawrotami. Gdy Mu dziêkowa³em za
pomoc, powiedzia³ tylko: jesteœ mi winien du¿e piwo. Z ogromn¹ przykroœcia zdajê sobie sprawê, ¿e
niestety ju¿ Mu piwa nie postawiê.

15 koron
na godzinê
Tak¹ stawkê otrzymuj¹ Polacy
pracuj¹cy na budowie domów
mieszkalnych w Tyresö. Tak wynika z
raportu zwi¹zków zawodowych, które
przeprowadzi³y kontrolê na budowie.
Oko³o 70 pracowników z Polski
otrzymuje wynagrodzenie w wysokoœci
2500 koron... miesiêcznie! Stawka
wyp³acana jest w Polsce w z³otówkach w
wysokoœci 1200 PLN. Jeœli przeliczyæ to na
iloœæ godzin (174 godziny miesiêcznie)
wychodzi... 15 koron na godzinê.
Pracownicy z Polski zatrudnieni s¹
jako podwykonawcy z firm polskich, nie
chroni¹ ich ¿adne umowy zbiorowe. Nic
wiêc dziwnego, ¿e raport Byggnads
Stockholm-Gotland okreœla sytuacjê jako
nie do zaakceptowania, tym bardziej, ¿e
stwierdzono równie¿ parê przypadków
nieprzestrzegania zasad bezpieczeñstwa na
tej budowie.
Sprawa jest bulwersuj¹ca, tym
bardziej, ¿e wydawa³o siê, ¿e czasy, gdy w
ten sposób ³amano zasady zatrudniania
polskich pracowników, dawno ju¿ minê³y.
Dziwi te¿, ¿e pracuj¹cy na budowie Polacy
zgodzili siê na takie warunki zatrudnienia stawka, któr¹ zarabiali by³a bowiem nawet
poni¿ej tego, co mo¿na zarobiæ w Polsce.
(ngp)

Aleksander Kwiatkowski
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wzd³u¿ linii brzegowej morza sprawia, i¿ czujemy siê
jakbyœmy jechali pla¿¹. Wyprawa na tê zaciszn¹ wyspê
to doskona³y pomys³ dla wycieczek grupowych, dlatego zanim zdecydujemy siê na wyjazd, rezerwacji rowerów nale¿y dokonaæ przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

© Wikipedia

SZWECJA NA WEEKEND

Przyjazna
wyspa
Ven
Wyspa Ven zwana per³¹ cieœniny Sund
(„The pearl of Öresund) to idealne miejsce
dla mi³oœników wypoczynku na ³onie
natury wœród lasów i pla¿. Liczy ona
zaledwie 7,5 tys. km. kw., dlatego na
rowerze mo¿na j¹ objechaæ w zaledwie
kilka godzin. Na oddalon¹ 8 km od
duñskiej Zelandii i 5 km od szwedzkiej
Skanii wyspê Ven dotrzeæ mo¿na
promami z Landskrony, Helsingborga
oraz z Nowego Portu (Nyhamn)
w Kopenhadze.
Najlepszym sposobem na zwiedzenie wyspy
jest wycieczka rowerowa. Rowerem mo¿na odwiedziæ
ka¿dy jej zak¹tek i upajaj¹c siê piêknymi widokami,
odpocz¹æ od codziennego zgie³ku. Nieopodal portu
znajduje siê wypo¿yczania rowerów, gdzie ka¿dy dobierze pojazd do w³asnych potrzeb.
Dla zakochanych lub papu¿ek nieroz³¹czek istnieje mo¿liwoœæ wynajmu tandemu, a dla osób starszych poleca siê rowery z napêdem elektrycznym.
Dla leniuchów pozostaje taxi lub zaprzêg konny
wraz z woŸnic¹. Ze wzglêdu na znikom¹ liczbê aut,
przemieszczanie siê po wyspie jest zupe³nie bezpieczne zarówno dla doros³ych jak i dla dzieci.
Przejazd szutrowymi, wygodnymi drogami, ale
tak¿e miejscami w¹skimi œcie¿kami wyznaczonymi
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Dla zwolenników historii i zwiedzania na wyspie
znajduje siê muzeum œwiatowej s³awy duñskiego
astronoma i matematyka Tycho Brahe (Tyge Ottesen).
Urodzi³ siê on 14 grudnia 1546 roku w zamku
Knutstorp w Skanii. Od najm³odszych lat pasjonowa³o
go obserwowanie gwiazd i nieba. Po ukoñczonych ju¿
studiach, najpierw na wydziale matematycznym oraz
prawniczym w Lipsku i Rostocku, studiowa³ póŸniej
nauki przyrodnicze i astrologiê w Niemczech oraz w
Szwajcarii. W 1572 roku rozpocz¹³ pierwsze prace nad
konstruowaniem przyrz¹dów astronomicznych. Dziêki
w³asnym badaniom i obserwacjom dokona³ on prze³omowego odkrycia nowej gwiazdy (SN 1572) w gwiazdozbiorze Kasjopei. Napisana o tym póŸniej ksi¹¿ka
przez Brahe przynios³a mu s³awê wœród naukowców
na ca³ym œwiecie.
Panuj¹cy wtedy duñski król Fryderyk II podarowa³ Tycho Brahe wyspê Ven (duñ. Hven), na której
nowy w³aœciciel zbudowa³ zamek po nazw¹ Uraniborg,
gdzie spêdzi³ 21 swojego ¿ycia nad wyliczaniem trajektorii planet i budowaniu nowych, odkrywczych instrumentów astronomicznych.
Zamek niestety nie przetrwa³, lecz do dziœ istniej¹ pozosta³oœci ogrodu zamkowego, arcydzie³a wzornictwa renesansowego, którego geometryczne formy
obrazowa³y, w za³o¿eniu, doskona³oœæ boskiego stworzenia.
Muzeum mieœci siê na samym œrodku wyspy w
koœciele Wszystkich Œwiêtych (Allhelgonakyrkan).
Mo¿na tam zapoznaæ siê z ¿yciorysem i odkryciami
astronoma, przedstawionymi w ciekawej formie – multimedialnej ekspozycji. W pobli¿u znajduje siê równie¿
podziemne obserwatorium astronomiczne, w którym
Tycho Brahe dokona³ wielu bardzo dok³adnych jak na
tamte czasy obserwacji.
Atrakcj¹ architektoniczn¹ wyspy z kolei jest
dwunastowieczny chrzeœcijañski koœció³ (Sankt Ibbs
kyrka). To jeden z dwóch aktywnych koœcio³ów na
wyspie, po³o¿ony u stóp tamtejszego malowniczego
portu Kyrkbackens hamn, na szczycie wzgórza Backfallen, z którego widok rozci¹ga siê na cieœninê Sund. W
tym unikalnym koœciele przetrwa³ o³tarz, który by³
podarunkiem od samego Tycho Brahe.
Ten ma³y i zarazem romantyczny koœció³ jest
obiektem zainteresowania dla przysz³ych m³odych par.
Bajkowa sceneria wyspy œci¹ga nowo¿eñców z pobliskich miast, którzy staj¹ tam na œlubnym kobiercu.
Na wyspie znajduje siê bardzo unikatowa w
swojej klasie, prawdopodobnie najmniejsza na œwiecie,
destylarnia whisky „Spirit of Hven” („Duch wyspy
Ven”) oraz jej g³ówny whisky-bar.
To rodzinny biznes, którego pocz¹tki siêgaj¹
1988 roku, gdy w³aœciciele Anja i Henric Molin zbudowali ma³y oœrodek wypoczynkowy dla turystów,
który póŸniej przekszta³ci³ siê w czterogwiazdkowy
hotel i centrum konferencyjne o nazwie „Backafallsbyn”. Destylarnia powsta³a w 2008 roku.
W destylarni ca³y proces od zacierania do fermentacji, póŸniej dêbowego przechowywania i butelkowania whisky, odbywa siê pod jednym dachem.
Centrum wypoczynkowe poza noclegami, konferencjami i szerok¹ gam¹ wykwintnych dañ z tamtejszej
kuchni, oferuje tak¿e liczne degustacje najrozmaitszych
trunków, wycieczki wêdkarskie oraz zwiedzanie wyspy
z przewodnikiem.
To miejsce warte zwiedzenia. Na tej niewielkiej
wysepce, szczególnie gdy dopisuje pogoda, panuje
niecodzienna atmosfera. Na wyspie jest wiele ciekawych miejsc, od przytulnych kafejek, ma³ych restauracyjek i sklepików, gdzie lokalni sprzedawcy oferuj¹
produkty w³asnego wyrobu, po ma³e galerie sztuki, w
których wystawiane s¹ prace artystyczne tamtejszych
malarzy, garncarzy, z³otników oraz tkaczy.

© Wikipedia
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Ven jest rezerwatem przyrody, wiêc nie wszêdzie mo¿na rozbiæ tam namiot lub rozpaliæ grilla. Do
tego typu czynnoœci na wyspie wyznaczone s¹ specjalne obszary. Zatem jeœli planujemy nocleg pod namiotem,
wówczas powinniœmy udaæ siê na tamtejszy camping.
Znajduje siê tam równie¿ wiele przytulnych hotelików,
w których mo¿na spêdziæ noc.
Na wyspie nie ma bankomatu, dlatego warto
wybraæ gotówkê w innym miejscu zanim wsi¹dziemy
na prom. Mimo tego wszêdzie uwzglêdnia siê karty
p³atnicze.

Wyj¹tkowy klimat wyspy Ven sprawia, i¿ z
chêci¹ siê tam powraca!
Paulina Kusz

Siê w
pale nie
mieœci!
Andrzej Szmilichowski

Mamy w szwedzkim parlamencie,
w Riksadagu, trzeci¹, co do wielkoœci,
partiê o zdecydowanie rasistowskim
obliczu, Sverigedemokrater. Co mieli
na myœli jej cz³onkowie za³o¿yciele
umieszczaj¹c w nazwie „demokracja”,
trudno dociec. Ale wolnoœæ Panie,
wolnoœæ przede wszystkim (i demokracja)!
Prorok egzystencjalizmu Jean Paul Sartre
tak definiuje wolnoœæ: Wolnoœæ jest cz³owiekowi przys¹dzona. Zosta³ wpuszczony w œwiat i z t¹ chwil¹ ponosi odpowiedzialnoœæ za siebie i podjête decyzje.
Margareta Larsson, pos³anka i polityczny
„dzikus” Riksdagu, kiedyœ Sverigedemokrater, jest –
co nadaje ca³ej sprawie trochê specyficznego smaczku – teœciow¹ przewodnicz¹cego SD Jimmie Akessona.
Nobliwa Margareta otrzymuje przys³uguj¹c¹
pos³owi dietê w wysokoœci 62.400 koron miesiêcznie, plus dodatki, pomimo, ¿e nie odwiedzi³a gmachu
parlamentu od trzech lat. Tak dla porz¹dku: oznacza
to, ¿e wyjêliœmy z portfeli i dali Margaretce dwa
miliony trzysta tysiêcy koron w prezencie. Tu ma³e
qui pro quo, bo nie wiemy za co?
Dziennikarz Aftonbladet zada³ jej pytanie, jak
siê czuje w tej sytuacji i Larsson odpowiedzia³a spokojnie: Wiem, to jest moralnie naganne i rozumiem
oburzeni ludzi, gdy siê o tym dowiaduj¹. Ale ja podjê³am tak¹ decyzjê.
OdpowiedŸ tak absurdalna, ¿e musia³em siê
uszczypn¹æ, aby nie pomyœleæ, ¿e œniê. Baba stuknê³a nas, wszystkich podatników, na prawie dwa i pó³
miliona koron, i jest niewinna jak lilia cmentarna!
Przecie¿ podjê³a tak¹ decyzjê!

***
Syzyf, przypomnê, to by³ pewien goœæ, którego jedynym zajêciem by³o turlanie kamienia pod
górkê. Turla³ i turla³, pot zalewa³ mu twarz, ale gdy
wreszcie dociera³ zmordowany na szczyt, kamieñ
sturliwa³ mu siê w dó³, i facet musia³ rozpoczynaæ od
nowa swoj¹ „syzyfow¹” gehennê.
Na pierwszy rzut oka bez sensu, ale sprawê
wyjaœniaj¹ okolicznoœci, czyli nie ma dymu bez
ognia. Syzyf otrzyma³, to na pierwszy rzut oka bezsensowne zajêcie, jako karê za oszukanie Œmierci.
Oszuka³ j¹ i zosta³ skazany na turlanie kamienia pod
górê, i bêdzie go turla³ – jakby to bezsensownie nie
brzmia³o – ca³¹ wiecznoœæ.
Obecnoœæ jednorocznej wnuczki przed rega³em
z ksi¹¿kami w mojej bibliotece, to jak afera z Syzyfem, tylko odwrotnie. Nie turlanie pod górê, a zwalanie w dó³, i nie za karê, a dla przyjemnoœci. Ksi¹¿ki
maj¹ z hukiem spadaæ z pó³ek, i wtedy jest jak trzeba!
Zaobserwowa³em, ¿e mini Syzyf zaj¹³ siê
ksi¹¿kami min¹wszy pierwszy rok ¿ycia. Wczeœniej
rega³ by³ omijany obojêtnie, a zainteresowanie skupia³o siê raczej na rêcznikach, poduszkach, gazetach,
wazonach z kwiatami, kub³em ze œmieciami, oraz komórce, któr¹ siê najchêtniej wali³o dziadka w siwy
³eb.
Wchodz¹c w dwuroczn¹ dojrza³oœæ panienka
dost¹pi³a wiedzy, ¿e mo¿na nie tylko dokonaæ demonta¿ rega³u poprzez zrzucanie ksi¹¿ek na pod³ogê,
ale tak¿e, ¿e ten proceder mo¿na powtarzaæ w nieskoñczonoœæ (mówi³em, Syzyf)), to znaczy k³aœæ
ksi¹¿ki na powrót do rega³u, i ponownie zrzucaæ.
cd na str. 14
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POLSKIE DROGI

Czarnobia³e ¿ycie
Fragment z mojej debiutanckiej ksi¹¿ki pt. „CzarnoBia³e ¿ycie” wydanej w 2011 rok przez Ludow¹
Spó³dzielniê Wydawnicz¹ pod pseudonimem
Anna Winner, traktuj¹cy o wyjeŸdzie do Szwecji
i pierwszych naszych dniach.
Jest to rozmowa z Terapeutk¹.

Anna Wiœniewska
(…) – Wiesz, co siê dzia³o w Polsce w 1981 roku z zaopatrzeniem w ¿ywnoœæ? To by³ ob³êd. Ju¿ prawie wszystko
by³o na kartki. W sto³ówce Ministerstwa
Finansów, gdzie jada³am obiady, wywieszona zosta³a specjalna tablica, gdzie ka¿dy móg³ z³o¿yæ propozycjê wymiany
towarów. Kupowa³o siê wszystko, nawet zupe³nie niepotrzebne artyku³y, które pojawi³y siê w pustych ci¹gle sklepach. Kiedyœ kupi³am 3 kilogramy mro¿onych truskawek – w… sklepie rybnym! Niemal natychmiast zamieni³am je
na 3 rolki papieru toaletowego i paczkê
¿yletek. ¯yletki z kolei, wymieni³am u
kolegi w mojej pracy, na paczkê ziarnistej
kawy. Kartki by³y nawet na wódkê. Te
te¿ zamienialiœmy na kawê. Byliœmy
oboje kawiarzami…
– Sytuacja jak z Kafki..
– W moim opowiadaniu dochodzê
do prze³omowego momentu. Opowiem
ci teraz o naszym wyjeŸdzie do Szwecji.
Zbli¿a³y siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia 1981. Dwa lata temu bêd¹c w
Szwecji zaprosiliœmy na przyjazd do
Polski Emmê, siostrê bratowej mojego
mê¿a. Teraz zbli¿a³ siê termin jej przyjazdu i chcieliœmy siê upewniæ czy i kiedy dok³adnie przyjedzie. Przys³a³a nam
paczkê ¿ywnoœciow¹ i odpisa³a, ¿e zna
sytuacjê w Polsce (puste sklepy, braki
¿ywnoœci, strajki) i ¿e zamiast tego ¿eby
ona przyje¿d¿a³a, zaprasza nas do siebie
na dwa tygodnie. Dlaczego nie skorzy10
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staæ z okazji? Przynajmniej œwiêta bêdziemy mieli spokojne i syte. Nie bêdziemy mogli tylko jechaæ na dwa tygodnie,
bo zgodnie z umow¹ z now¹ szefow¹
rozpoczynam pracê w gazecie 3 stycznia
i nie chcia³abym siê spóŸniæ.
Emma by³a diakonis¹, œwieck¹ zakonnic¹ zwan¹ w Polsce Skrytk¹. Po
wojnie kilka razy przyje¿d¿a³a do Polski
z pomoc¹ humanitarn¹ dla protestantów
mieszkaj¹cych na Mazurach. Pozna³a
Polskê i Polaków. Bardzo lubi³a Wiktora,
swego szwagra. Polubi³a te¿ Euzebiusza.
Bracia spotkali siê w Sztokholmie kilka
razy i wtedy Euzebiusz pozna³ ca³¹ rodzinê Ainy.
Kupiliœmy bilety na prom na 14tego grudnia, na poniedzia³ek. Znajoma
ze Szwecji zadzwoni³a i powiedzia³a, ¿e
Szwecja od poniedzia³ku wprowadzi obowi¹zek wizowy dla Polaków i lepiej
bêdzie jak przebukujemy bilety na wczeœniejszy termin.
Zwolni³am siê z pracy, pobieg³am
do Orbisu i przebukowa³am je na 12-tego grudnia, na sobotê a powrót na 2-go
stycznia. Prom wyp³yn¹æ mia³ o 24.00.
Gdy wróci³am do pracy zadzwoni³ telefon. Dzwoni³ Euzebiusz, prosi³ ¿ebym
nic nie robi³a z biletami, bo to by³a tylko
plotka. Powiedzia³am, ¿e ju¿ za póŸno
na zmianê, jedziemy 12-tego.
Musieliœmy jechaæ do Œwinoujœcia, dalej p³yn¹æ promem do Ystad a
stamt¹d samochodem do Halmstad, gdzie
mieszka³a Emma. Jechaliœmy naszym
maleñkim samochodzikiem Fiat 126p, z

letnimi oponami (wtedy nawet nie wiedzia³am, ¿e mo¿na mieæ zimowe…). Ca³e
dwa dni przed wyjazdem pada³ œnieg.
Prognozy dla zachodniej Polski by³y nie
najlepsze. Kubê, naszego psiaka zostawiliœmy u Antków, od nich te¿ po¿yczyliœmy zapasowy kanister z benzyn¹ – od
miesiêcy brakowa³o benzyny. Powiedzia³am Antkowi, ¿e o ile coœ nam siê
stanie i na przyk³ad nie wrócimy, to informacja o tym, ¿e ma odebraæ kandelabr
jest zakodowanym zawiadomieniem dla
rodziny. Wyjechaliœmy wczeœnie rano.
Œnieg prószy³ nieprzerwanie. Trudny
przejazd przez Poznañ, wreszcie wyjechaliœmy i kierujemy siê w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego.
Schyli³am siê, by podnieœæ medalion ze œwiêtym Krzysztofem, patronem
podró¿ników, który z niewiadomych powodów nagle spad³ na pod³ogê – to mo¿e
uratowa³o mnie, bo nagle zza zakrêtu
prosto na nas wyjecha³a wojskowa ciê¿arówka z przyczep¹. Wpad³a w poœlizg
i tañczy³a na szosie. Euzebiusz próbowa³
uciec jej, bezskutecznie. Wyl¹dowaliœmy
miêdzy ciê¿arówk¹ a przyczep¹. Odbijamy siê i zatrzymujemy siê na s³upie latarni.
¯yjemy! Szybko wyci¹gam kluczyk ze stacyjki. Na przodzie, w baga¿niku mamy pe³ny kanister benzyny! Wygramoliliœmy siê z wraku naszego samochodziku. Ciê¿arówka znika³a ju¿ w tumanach œniegu. Nawet drañ siê nie zatrzyma³! Po prawej stronie szosy cmentarz, po lewej, w dole jakieœ zabudowania, jak siê okaza³o budynku przystanku
kolejowego Zieleniec ko³o Gorzowa,
gdzie dwa razy na dobê zatrzymywa³y
siê osobowe poci¹gi. Gdy wchodzi³am
tam, radio podawa³o, ¿e jest godzina
15.00! Telefon nie dzia³a³. Nie mog³am
nikogo zawiadomiæ.
Kolejarz powiedzia³, ¿e niedaleko
st¹d jest warsztat blacharski, w którym
nam pomog¹. Pos³a³ tam swego pomocnika. Nied³ugo po tym podjecha³ samochodem w³aœciciel firmy i po odgiêciu blach
uniemo¿liwiaj¹cych jazdê podholowa³
Fiacika do warsztatu. Wyjêliœmy nasze
walizki, spisali umowê, wed³ug której
naprawiony samochód odbieramy 2 stycznia 1982 roku. Brat pana blacharza okaza³ siê byæ taksówkarzem. Za godziw¹
op³at¹ podrzuci³ nas pod gorzowski
dworzec kolejowy. Proszony o to, by
zawióz³ nas do Œwinoujœcia, odmówi³
mówi¹c: „Sami widzicie, co siê dzieje na
drogach, a poza tym nie mam dostatecznej iloœci benzyny”. W ca³ym zamieszaniu zapomnieliœmy o po¿yczonym
przez Antka kanistrze…
Z dworcowego automatu w Gorzowie próbujê siê dodzwoniæ do Warszawy. Cisza. Sk³adamy to na karb warunków atmosferycznych. Na po³¹czenie ze Szczecinem mamy czekaæ oko³o 3
godzin. Stale s³ychaæ komunikaty o opóŸnieniach dochodz¹cych do 500 minut
(¿eby lepiej brzmia³o, opóŸnieñ nie podawano w godzinach).
Euzebiusz decyduje, ¿e pójdzie
szukaæ taksówki, która zawioz³aby nas
na miejsce. Ja siedzê i pilnujê baga¿u.
Czyli sterty tobo³ków i toreb. (Cz³owiek
zupe³nie inaczej pakuje siê do transportu
swoim samochodem, a inaczej do innych
œrodków komunikacji). Wraca za³amany.
Nikt nie chce jechaæ. Co robiæ? Jest ju¿
ciemno, œnieg ca³y czas pada. Zostawiam
go z baga¿ami, a sama idê na postój. Udaje mi siê namówiæ na jazdê taksówkarza
maj¹cego Wartburga. Obiecujê mu podwójn¹ stawkê. W koñcu ³adujemy siê i
ruszamy. Œnieg wali tak gêsty, ¿e wycieraczki nie nad¹¿aj¹, a kierowca przez otwarte okno od czasu do czasu zamiata
szybê drewnian¹ szczotk¹. Liczê le¿¹ce
w rowach samochody, jeden, dwa, trzy,
przy siódmym przestajê. Zbli¿amy siê
do Szczecina. Kierowca informuje nas,
¿e dalej nie jedzie, choæbyœmy potroili
stawkê. Ma w Szczecinie brata i tam zanocuje. Podwióz³ nas tylko do dworca
kolejowego. Jest ju¿ 21:30, a prom odp³ywa o 24:00. Powinniœmy zd¹¿yæ. Za-

czyna siê czekanie. Znowu meldunki o
spóŸnieniach id¹cych w setki minut. Nagle s³yszê, ¿e nasz poci¹g do Œwinoujœcia
odchodzi z innego peronu. Biegiem ruszamy ci¹gn¹c za sob¹ walizki i baga¿ rêczny. Dopadamy go niemal w ostatniej sekundzie. Ruszamy, dochodzi godzina
22:30. Po ujechaniu kilkunastu kilometrów stop. Przepuszczamy jakieœ towarowe poci¹gi, wygl¹daj¹ na transporty
wojskowe. Znowu ruszyliœmy i znowu
postój. Tym razem zwrotnice przymarz³y. Wagon nie ma oddzielnych przedzia³ów. Siedzi w nim wielu obcokrajowców œpiesz¹cych na prom do Szwecji.
To Jugos³owianie. Mówi¹, ¿e pójd¹ porozmawiaæ z maszynist¹, wyci¹gaj¹ dla
niego swoje zapasy szynki, kie³basê,
wódkê…
Co to da? On i tak bêdzie sta³ pod
semaforem. Mo¿e jednak pomog³o, bo
znowu jedziemy. Zbli¿amy siê do Œwinoujœcia. Dochodzi 23:30!
To ju¿ blisko, mo¿e dobiegniemy
do promu. Ciê¿kie walizki obci¹gaj¹ rêce.
Mijaj¹ nas ludzie, tak jak my œpiesz¹cy
do promu. Widzê Wopistê, który popêdza nas sarkastycznie: „Szybciej, szybciej, trochê gimnastyki wam siê przyda”.
Mija nas cz³owiek id¹cy z rowerem. Uprosi³am go, by pomóg³ nam. Z góry wrêczam pieni¹dze. £aduje walizki opieraj¹c
je na peda³ach i zwi¹zuje rzemieniem.
Jakoœ to idzie. Dochodzimy do promowego terminalu niemal ostatni. Przed nami starsza pani jad¹ca do syna nerwowo
szuka znaczka skarbowego. Wie, ¿e go
kupi³a, ale gdzieœ siê jej zapodzia³. Blokuje kolejkê. Pomagam jej. Jest! Przyklejam na odpowiednie miejsce w paszporcie i pani w okienku przybija piecz¹tkê. Nasza kolej, wszystko OK. Po
lekko pochy³ym trapie wchodzimy na
prom. Minê³a ju¿ 24, rozpocz¹³ siê 13
grudnia 1981!
Teraz szybko do kabiny, rozpakowaæ siê i do baru. Na roz³adowanie stresu
najlepiej zamiast œrodków uspokajaj¹cych wypiæ po maluchu. Tañczymy
taniec Komanczów. ¯yjemy! Furda samochód! Naprawi siê! P³yniemy do Emmy!
Trzeba zadzwoniæ do Warszawy
i opowiedzieæ, co siê sta³o. Zadzwoniê
jak miniemy g³ówkê redy, wyp³yniemy
z portu i bêdziemy na otwartych wodach. Euzebiusz zostaje w barku, ja idê
do Radiooficera nadaæ wiadomoœæ do
Warszawy.
Wszêdzie pustki. Pomieszczenia
pootwierane. Wszyscy s¹ na mostku kapitañskim. Pytaj¹ mnie, czy to „Ruskie
wkroczy³y”? Nie rozumiem. Pokazuj¹
majacz¹ce w oddali czo³gi i samochody.
Nie wiem – odpowiadam.
Mówiê do Radio-oficera, ¿e chcê
zadzwoniæ do Warszawy. Opowiadam,
co nam siê przydarzy³o. Oficer zabiera
mnie do pomieszczeñ radio-obs³ugi i czêstuje papierosem. Mówiê, ¿e w³aœnie rzuci³am palenie.
– Niech Pani zapali … Nie mamy
³¹cznoœci z Krajem. ¯aden statek jej nie
ma. Coœ sta³o siê w Polsce. Mo¿e to powtórka z Czechos³owacji czy Wêgier.
Prosi, ¿ebym nie robi³a paniki na
statku. Obiecujê, ¿e powiem tylko mê¿owi.
Palê papierosa i chaotycznie opowiadam o tym, ¿e jakaœ si³a par³a mnie
byœmy dojechali do promu. Oficer przyjmuje ode mnie adresy do Tomka i Antka
i tekst: „Samochód rozbity, my zdrowi
p³yniemy do Emmy”. Nawiasem mówi¹c
nigdy go nie dostarczy³. Ponoæ nie wróci³
ju¿ na statek w Ystad…
Wracam do baru na trzês¹cych siê
nogach, chyba zmieniona na twarzy, bo
barman pyta od razu: „Napije siê pani?”.
Mimo przyrzeczenia nie wytrzymujê
psychicznie i cicho opowiadam Euzebiuszowi i barmanowi to, czego siê dowiedzia³am. Barman nape³nia kieliszek. Dla
siebie te¿…
Rano przed szóst¹ idziemy do jadalni. Punktualnie o 6:00 w³¹czaj¹ siê

telewizory. Przekrzywiony orze³, twarz
„spawacza” w ciemnych okularach i odczytany komunikat o Stanie Wojennym.
Polacy p³acz¹… Cudzoziemcy spokojnie jedz¹ œniadanie.
Dop³ywamy do portu. Plotka g³osi, ¿e wysi¹d¹ tylko cudzoziemcy a Polacy zostan¹ zawróceni. Na szczêœcie to
tylko plotka. Wysiadamy w zimny oœnie¿ony poranek. Nie ma jeszcze dziennikarzy, nikt nas nie nagabuje. Szwecja
jeszcze œpi.
Czyœciusieñkim i pachn¹cym dobrymi œrodkami higienicznymi poci¹giem
doje¿d¿amy do Halmstad. Emma wita
nas w drzwiach mi³o zaskoczona. Ju¿
s³ysza³a w telewizji o Stanie Wojennym,
ba³a siê, ¿e nie zd¹¿yliœmy wyjechaæ z
kraju.
Bo¿e Narodzenie jak¿e inne ni¿
polskie. Emma próbuje nas namówiæ do
szwedzkiego tañczenia wokó³ choinki.
Nie mo¿emy. Ogl¹damy telewizjê. Migawki z Polski na pierwszym miejscu.
Na ekranie przepe³nione koœcio³y. S³ychaæ pieœñ „Ojczyznê woln¹ racz nam
zwróciæ Panie…”. Wybucham p³aczem.
Emma przytula mnie. Nic nie komentuje.
Nie zrozumia³abym i tak…
Wieczorem Emma zabiera nas do
koœcio³a protestanckiego. Koncert na
rzecz Polski. Ogromna szklana skarbonka szybko nape³nia siê pieniêdzmi, w
przewa¿aj¹cej mierze setkami. Szwedzi
chc¹ pomagaæ, s¹ do tego przyzwyczajeni od dzieciñstwa.
Rano, w niedzielê, budzê siê z ogromnym bólem ¿eber po prawej stronie.
Pêk³y dwa, podczas wypadku, ale ból
by³ „trzymany” przez stres w szachu i
dopiero teraz w ciep³ym i bezpiecznym
domu Emmy da³ znaæ o sobie…
Idziemy do koœcio³a katolickiego.
O 11:00 jest polska msza. Kwesta - tylko
na potrzeby koœcio³a. Nikt nie zbiera na
tacê na pomoc dla Polaków. Kazanie
mówi o podporz¹dkowaniu siê Wyrokom Boskim (pewnie to kolejny Ksi¹dz
Patriota, czyli taki, który podporz¹dkowa³ siê re¿imowi komunistycznemu).
Wychodzê zniesmaczona.
Co robiæ dalej? ¯adnej komunikacji z Polsk¹. Telefony g³uche. Dopiero
póŸniej w³¹czy siê katarynka powtarzaj¹ca jednostajnie „rozmowa kontrolowana”. Robimy zakupy i z resztek naszych
pieniêdzy wysy³amy dwie du¿e paczki
¿ywnoœciowe. Do mego brata, Antka i
do Tomka, syna Euzebiusza. W maœle ukryliœmy informacjê dla rodziny Antka.
Dopisek z zakodowan¹ informacj¹ o
œwieczniku zosta³ odczytany poprawnie.
W herbacie dla Tomka zwitek papieru z
grypsem podaj¹cym wa¿ne informacje
o nas.
Tylko, ¿e rodzina i przyjaciele
myœleli, ¿e wyjechaliœmy o dwa dni
wczeœniej, bo wiedzieliœmy o planowanym Stanie Wojennym. Na nic nie zda³y
siê póŸniejsze t³umaczenia, ¿e gdybyœmy wiedzieli, to na przyk³ad wziêlibyœmy ze sob¹ papiery, dokumenty ukoñczenia studiów, moj¹ bi¿uteriê itp. Nawet
Antek przesy³aj¹cy mi póŸniej moje dokumenty via Tunis (gdzie pracowa³ na
kontrakcie) nie do koñca wierzy³ moim
wyjaœnieniom.
To, ¿e niepartyjny pracownik redakcji muzycznej, nie móg³by mieæ takich
informacji nie przychodzi³o ludziom do
g³owy…
D³ugie chodzenie tam i z powrotem od œciany do œciany. Stanie przed
oknem z pustym wzrokiem. Co robiæ
dalej? Wracaæ? Do czego? Wróciæ to
podpisaæ „lojalkê”, czyli zadeklarowaæ
siê po stronie komunistów. Nikt ju¿ nas
nie przekona, ¿e ten system da siê zreformowaæ, ¿e socjalizm z ludzk¹ twarz¹,
taki na wzór Finlandii, jest mo¿liwy w
Polsce. A co na to „Starszy Brat”? Co
zrobi Bre¿niew? Ten karp ledwo ³api¹cy
powietrze, satrapa i tyran! Co to w ogóle
jest STAN WOJENNY? Jak d³ugo potrwa? Co bêdzie dalej?
Redakcja “Gospodyni” zamkniê-

ta, mo¿e tylko zawieszona, a przecie¿
tu mia³am rozpocz¹æ pracê 3 stycznia
1982 roku…
A redakcja Euzebiusza? Co z ludŸmi? Kto przywdzia³ mundur, który by³
obowi¹zkowy w stanie wojennym? Kto
jest internowany? Wracaæ? Ale, do czego?
Do kolejek, do upodlenia? Raz za razem
powracaj¹ te same pytania bez odpowiedzi.
Zostaæ? Ale jak? Nie wziêliœmy
ze sob¹ ¿adnych dokumentów potwierdzaj¹cych nasze kwalifikacje. Kto nam
uwierzy? Kto nas zatrudni? Z czego bêdziemy ¿yæ? Euzebiusz ma ukoñczone
55 lat, ja dobiegam 40-tki, czy to jest
czas na rozpoczynanie nowego ¿ycia,
naukê nowego jêzyka? Oboje mamy zawody, ³agodnie mówi¹c, nieprzystosowalne do emigracji…
No dobrze, zostaniemy, ale jak to
praktycznie ma wygl¹daæ? Przecie¿ nie
mo¿emy siedzieæ Emmie na g³owie. Euzebiusz postanawia jechaæ do Sztokholmu. Ma tam dawnych przyjació³ swojego brata.
Pan Jerzy U. – prezes emigracyjnego zwi¹zku i kiedyœ bliski kolega Wiktora, przekonuje go, ¿e nie ma po co wracaæ. Rz¹d szwedzki wszystkim, którzy
zg³osz¹ siê teraz, daje czasowe prawo
pobytu na warunkach uchodŸców politycznych. Objaœnia, ¿e pañstwo opiekuñcze, jakim jest Szwecja nie da nam
zgin¹æ. Powinniœmy jednak staraæ siê o
prawo pozostania w Sztokholmie, bo
inaczej „przypisani” bêdziemy do Halmstad, a tam warunki na znalezienie pracy
s¹ nik³e.
Jak zwykle Euzebiusz podejmuje
decyzjê za nas obojga.
– „Jeœli przeleje siê w Polsce krew,
nie wracamy!”.
A póŸniej s³yszymy o œmiertelnych ofiarach protestu w Kopalni Wujek.
ZOSTAJEMY!
Jedziemy, wiêc do Sztokholmu.
To nie my wybraliœmy emigracjê,
to emigracja wybra³a nas, w dniu, gdy
Jaruzelski zatrzasn¹³ za nami drzwi,
uniewa¿niaj¹c nasze paszporty. Wszystkich, którzy nie wrócili w oznaczonym
terminie.
Zatrzymaliœmy siê w Sztokholmie
w dzielnicy Söder u Anny, jednej z sióstr
Ainy, Emmy, i to jej adres podaliœmy
melduj¹c siê na policji. Dostaliœmy czasowe pozwolenie pobytu, ubezpieczenie
na wypadek choroby, pieni¹dze na op³atê
czynszu, na miesiêczne bilety i skierowanie do odpowiedniej komórki dla
uchodŸców.
Nie mogliœmy siedzieæ Annie na
karku, zamieszkaliœmy, wiêc chwilowo
u Teresy. Kole¿anki Euzebiusza, jego by³ej wspó³pracownicy z Telewizji, która
to spowodowa³a, ¿e przyjechaliœmy o
dwa dni wczeœniej do Szwecji. Od razu
poszliœmy do szko³y jêzyka. PóŸniej
zmienialiœmy mieszkania jeszcze piêæ
razy, wliczaj¹c w to i hotel, zanim nie
dostaliœmy przydzia³u na mieszkanie.
Pop³akujê ca³y czas, têskniê za
moim kundlem. Szwedzkie przepisy nie
pozwalaj¹ przywoziæ zwierz¹t. Szwedzi boj¹ siê wœcieklizny. Nawet gdybym
mog³a jakoœ sprowadziæ tu Kubê, to musia³by on spêdziæ szeœæ miesiêcy na kwarantannie, za któr¹ musielibyœmy s³ono
p³aciæ. Sk¹d na to wzi¹æ pieni¹dze? Ludziom, mo¿na wyt³umaczyæ, dlaczego
podjêliœmy decyzjê pozostania, ale jak
wyt³umaczy siê to psu? Ktoœ, kto nie
mia³ zwierzaka, który patrzy wiernym
wzrokiem w twoje oczy, nie zrozumie
mojego bólu.
Euzebiusz codziennie chodzi do
Jerzego. Spotyka u niego ludzi ze starej
emigracji wojennej, którzy od czterdziestych lat hodowali w sobie nienawiœæ do
wszystkiego, co polskie- komunistyczne
i którzy uwa¿ali siê za jedynych prawdziwych patriotów. Mieli odmienne pogl¹dy, od naszych: wszystko, czego dokonano w Polsce powojennej nie by³o w
ich oczach wiele warte. Studia wy¿sze,

edukacja, lecznictwo, budownictwo, dostêp do kultury. Kompletna negacja
wszystkiego, na co spad³ deszcz komunizmu. Niejednokrotnie wyra¿ali zdziwienie, dlaczego nie protestowaliœmy,
dlaczego nie by³o rewolucji. Oni to by
… itp. Tylko oni coœ znaczyli. Mieli
¿al, ¿e za swoje zas³ugi wojenne nie doczekali siê wolnej Polski. My byliœmy
dla nich odmieñcami, którzy nie mieli
prawa do polskoœci, gdy¿ prawdziwa
Polska, która umar³a z przyjœciem Rosji,
¿y³a jeszcze tylko w nich. Krytykowali
emigracjê 1968 roku. Znienawidzon¹
przez nich, ¿ydowsk¹, tê inteligenck¹.
Inni Polacy przyje¿d¿aj¹cy tu po
wojnie to z³odzieje, k..y i mêty, które
uciek³y do Szwecji by ukryæ siê przed
prawem i ob³owiæ siê.
Sfrustrowani i jedyni znawcy polskich zagadnieñ s¹czyli jad nienawiœci
do komunizmu a tym samym i do Polski.
Dlatego nie chcia³am mieæ z nimi nic
wspólnego. O ile zostaniemy, to nie bêdê
grzêzn¹æ w polskim getcie pe³nym zapiek³ych ¿alów, legend i zmyœlonych
kombatanckich ¿yciorysów.
Emigracja dla mego mê¿a by³a
ciê¿k¹ prób¹. Nag³a utrata pozycji, presti¿u. Niedostosowanie siê do realiów
¿ycia „invandrare”, czyli imigranta, by³y
dla niego ciosem podcinaj¹cym jego wybuja³e ego. Z jednej strony nie widzia³
szans na zmiany w Polsce, a zatem naszego powrotu. Z drugiej bêd¹c tu, traci³
tak wiele…
Godzinami móg³ staæ w oknie i
tylko patrzeæ. To by³ okres, gdy ja zaczê³am podnosiæ siê. Mam wrodzon¹ du¿¹
³atwoœæ przystosowania siê. Za moj¹ namow¹ przyjêliœmy dewizê: „Nie daæ siê
zdeklasowaæ”, co czêsto by³o udzia³em
naszych kolegów. Nie poszliœmy na ³atwiznê szybkich pieniêdzy zarabianych
na czarno. Tylko gruntowna znajomoœæ
jêzyka, w mowie i piœmie, oraz nasza
ambicja i przebojowoœæ mog³y gwarantowaæ nam utrzymanie statusu inteligenta. Ale Euzebiusz przeliczy³ siê z si³ami. W jego wieku trudno opanowaæ nowy jêzyk. St¹d póŸniejsze zastrze¿enia
co do mnie na temat moich ambicji i
ci¹g³ego uczenia siê. Po prostu by³ zazdrosny o to, ¿e opanowa³am jêzyk,
awansowa³am i ³atwo wtopi³am siê w
œrodowisko.
Po ukoñczeniu trzymiesiêcznego
kursu jêzykowego Euzebiusz podj¹³ jednak „drogê na skróty”. Postanowi³, ¿e
pójdzie do pracy w polskiej Organizacji,
ja mam nadal siê uczyæ.
Jaka¿ to by³a jego praca?… Codziennie rano chodzi³ do biura, dyskutowa³ z panami o przysz³oœci Polski,
szed³ z prezesem na spacer… Emigracyjna Organizacja, w której otrzyma³ zatrudnienie dostawa³a od pañstwa pieni¹dze potrzebne do wyp³acania mu po-

borów i œwiadczeñ socjalnych. Czêœæ z
nich, oko³o 10% musia³a jednak sama
dop³acaæ. Ale Zwi¹zek twierdzi³, ¿e nie
mia³ wystarczaj¹cej iloœci pieniêdzy.
Wyp³aca³ mu ca³oœæ poborów, ale kaza³
mu te 10% zwracaæ. Do czyjej to sz³o
kieszeni? Nie wiem. Czysty rozbój.
Gdyby sprawa siê wyda³a, ca³y zarz¹d
tej organizacji z jej martwymi duszami i
szwindlami podatkowymi powinien pójœæ siedzieæ! PóŸniej by³a praca w redakcji
miesiêcznika polonijnego. Tu znowu mój
m¹¿ ¿ar³ siê z zasiedzia³ymi polonusami
o… przysz³oœæ Polski.
Mnie równie¿ proponowano pracê w polskich organizacjach. Odpowiedzia³am – dziêkujê, nie! Jeœli zostaliœmy
w tym kraju, to bêdê pracowaæ w szwedzkim przedsiêbiorstwie ze Szwedami,
ale najpierw muszê jeszcze szlifowaæ jêzyk.
– I s³usznie. Opowiedz mi teraz o
tym jak ty zaadoptowa³aœ siê w Szwecji.
Monika, swoj¹ ca³¹ postaw¹ wykazywa³a zainteresowanie.
– Lubiê siê uczyæ, naprawdê. I
uczy³am siê szwedzkiego intensywnie,
wszêdzie. W szkole, w domu, wœród ludzi. Chwyta³am ca³e frazy, ju¿ nie tylko
s³ówka. Czytaj¹c ksi¹¿kê zapisywa³am
nieznane mi zwroty na pasku papieru i
czyta³am dalej próbuj¹c uchwyciæ sens
z kontekstu. Dopiero po przeczytaniu
rozdzia³u wraca³am do s³ownika i doznawa³am olœnienia: „Aha!”. To tak mo¿na
powiedzieæ. Ten zwrot znaczy to, a to.
W drodze do domu metrem, zwanym w
Sztokholmie tunnelban¹, czyta³am
wszystkie reklamy. S³ucha³am wy³¹cznie
szwedzkich audycji, czyta³am ksi¹¿eczki
dla dzieci i harlequiny. Zasypia³am ze
s³ownikiem i budzi³am siê z nim. Chcia³am mówiæ, opowiadaæ, pisaæ po szwedzku.
PóŸniej, po zdaniu testów, podjê³am dalsz¹ naukê. M¹dry nauczyciel doradzi³ mi bazowanie na moim uniwersyteckim egzaminie z ekonomii, zdanym
na „b³êkitne oczy”. Ha! Ha! Ha!
– Pracuj¹c w dziale ekonomicznym nie bêdziesz musia³a du¿o mówiæ
po szwedzku.
O, jak¿e siê myli³. W mojej nowej
karierze zawodowej by³am nawet wyk³adowc¹…
Ukoñczy³am dwuletnie liceum
ekonomiczne, a potem na uniwersytecie
sztokholmskim kompletowa³am zaocznie wiedzê z ekonomii przedsiêbiorstwa
i marketingu zdobywaj¹c odpowiedni¹
iloœæ punktów pozwalaj¹cych mi, oczywiœcie po dodaniu i polskich czterech
semestrów z ekonomii politycznej z Polski, na uznanie moich uniwersyteckich
kompetencji. Tak przygotowana zaczê³am szukaæ pracy.
Anna Wiœniewska
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POLSKA NA WAKACJE

Siê w pale nie mieœci!
dok. ze str. 8

Pa³ac
w Koz³ówce
Rezydencja to zespó³ pa³acowoparkowy, niegdyœ nale¿¹cy do
rodziny Zamoyskich. Pa³ac ten,
usytuowany jest we wsi Koz³ówka.
Ten przecudowny w swoim wygl¹dzie pa³ac,
zbudowany zosta³ w 1742 roku. Wznios³a go rodzina
Bieliñskich, wed³ug projektu Józefa Fontany, w³oskiego
architekta. W roku 1799 sta³ siê on w³asnoœci¹ bogatego
polskiego rodu Zamoyskich. Z czasem zosta³ przebudowany przez Konstantego Zamoyskiego w latach
1897-1914. We wnêtrzach pa³acowych, zachowa³ siê
oryginalny dawny wystrój z prze³omu XIX i XX wieku,
zachowuj¹cy styl Drugiego Cesarstwa. Taki styl, to
zastosowanie motywów zdobniczych, jaki obowi¹zywa³ w epoce panowania Napoleona III.

We wnêtrzach tej rezydencji zachowa³y swój
autentyczny wystrój neoregencyjne plafony, piece z
miœnieñskich kafli, marmurowe kominki oraz zgromadzona jest tutaj równie¿ niezwyk³a kolekcja malarstwa.
Kaplica wzniesiona zosta³a w latach 1903-1909. Jak
nie trudno siê domyœleæ, jej wzorcem jest kaplica królewska w Wersalu. Wystrój jej zaprojektowa³ warszawski architekt Jana Heuricha. Jest w niej wyeksponowany witra¿ ze scen¹ Zwiastowania. Pozosta³e witra¿e
nadaj¹ce specyficzny klimat kaplicy, posiadaj¹ ozdoby
z herbem rodowym Zamojskich.
Pe³en uroku jest czerowny salonik czerwony, a
w nim dominuj¹cym meblem jest czerwona pó³okr¹g³a
kanapa. Przecudowne figurki porcelanowe i szereg obrazów nadaj¹ temu miejscu specyficzn¹ aurê. Miejsce
to, tak œciœle zwi¹zane z ca³ym przepychem rezydencji
Zamoyskich, œwiadczy o przepychu z jakiego korzystali cz³onkowie wspomnianego rodu. W³aœnie dziêki
takim jak Zamoyscy, Polska by³a niegdyœ potêg¹ ekonomiczn¹ Europy.

Tekst + foto:
Ewa Micha³owska-Walkiewicz
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Dzieciêca psychologia twierdzi, ¿e w ten sposób dziecko uczy siê oceny odleg³oœci, ale ja im nie
wierzê. Tu chodzi o czyst¹ przyjemnoœæ p³yn¹c¹ z
czynnoœci rozwalania czegokolwiek, byle rozwalaæ, i
to przechodzi potem na jednostki w pe³ni dojrza³e!
Amen.
Wracaj¹c do wnuczki owo sensualne zajêcie
dawa³o w oczach jednoroczniaka wyraz szczêœcia i
pe³ne zadowolenia sapanie. Uwa¿na obserwacja da³a
mi dodatkowe informacje, otó¿ zdecydowane preferencje otrzyma³y ksi¹¿ki stoj¹ce w zdyscyplinowanych rzêdach grzbiet w grzbiet, ni¿ te le¿¹ce bez³adnie. Wniosek: Cz³owiek instynktownie kocha siê w
anarchii!
Zauwa¿y³em równie¿, ¿e CD i DVD nie cieszy³y siê zainteresowaniem równym ksi¹¿kom.
Przypuszczalnie s¹ za lekkie i za ma³e, aby mog³y
dorównaæ ha³asem, jaki daje upadek ksi¹¿ki (kursywa
absolutnie zamierzona).
W czasach, gdy coraz wiêcej domów nie ma w
ogóle rega³u z ksi¹¿kami, ani gazet, ani p³yt, s³owem
ni jednego drukowanego s³owa, dzieciêca pediatria
powinna uœwiadomiæ sobie powagê problemu, przed
jakim stoi.
Andrzej Szmilichowski

PLOTKI

PRAWDZIWE I ZMYŒLONE
O mieszaniu pojêæ i se-

mantycznych problemach w “Gazecie
Wyborczej” pisze Magdalena Œroda:
Najbardziej niebezpieczna dla wartoœci
jest polityka midasowa praktykowana z
mistrzostwem przez prezesa. Polega
ona na zamienianiu wartoœci w antywartoœci, z³ota w g... Nie jest to jakiœ
jednorazowy akt, lecz przemyœlany
proces, który ju¿ daje efekty. “Prawo”
staje siê krotochwilnym instrumentem
jednej partii, “sprawiedliwoœæ” to zarz¹dzanie nienawiœci¹, “wolnoœæ” to
uznanie dla autorytaryzmu, “patriotyzm” to demolka kiboli, “uznanie dla
¿ycia” to nienawiœæ do kobiet, “tolerancja” to ksenofobia, “goœcinnoœæ”
to separatyzm, “Europa” to katolicyzm
Rydzyka, “uczciwoœæ” to serwilizm,
“mi³oœæ bliŸniego” to ksiêdza Miêdlara
mowa nienawiœci, “dobro wspólne” to
dobro PiS, “audyt” to teatr jednego
widza. “Polska” to wszystko dla prezesa! Zagra¿a nam nie tylko autorytaryzm, ale tak¿e “nihilizm z Wartoœciami”. To prawie jak w tej zabawnej
konstatacji: Politycy doprowadzili do
tego, ¿e kiedy czytam: “PREZYDENT
BY£ NA PREMIERZE...”. To nie
wiem czy to relacja z wydarzenia kulturalnego, czy skandal seksualny.
Jezuita o. Grzegorz Kramer
(duszpasterz powo³añ Prowincji Polski Po³udniowej, pracowa³ przez piêæ
lat w parafii œw. Klemensa we Wroc³awiu jako duszpasterz m³odzie¿y i wikary) napisa³ na Facebooku, ¿e wiara
katolickiego narodu, który nie chce
uchodŸców, jest nic niewarta. W odpowiedzi zala³ go internetowy hejt, ¿e
jest faryzeuszem. Dziennikarz Micha³
Wilgocki próbowa³ to wyjaœniæ w rozmowie z Ojcem Wojciechem ¯mudziñskim, jezuit¹, redaktorem naczelnym
kwartalnika “Byæ dla innych”, dyrektorem warszawskiego Centrum Kszta³cenia Liderów i Wychowawców im.
Pedro Arrupe.
Bardzo smutne jest to, ¿e wielu
Polaków uwa¿aj¹cych siê za katolików
postuluje Koœció³ bez Ewangelii. Koœció³, który buduje mur wokó³ pewnej
stabilnoœci. Taki Koœció³ oczywiœcie
s³u¿y narodowi w umacnianiu to¿samoœci. Ale to nie jest Koœció³, który naœladuje Chrystusa. Dlaczego tak ³atwo
za ca³e z³o, które nas spotyka, obwiniamy islam? – pyta Wilgocki: – Nie
mogê tego poj¹æ. Czy Hitler albo Stalin, najwiêksi zbrodniarze w dziejach
ludzkoœci, byli muzu³manami? A Radovan Karadžiæ? Anders Breivik? Czy
Kajetan P. obci¹³ g³owê kobiecie, bo
wyznawa³ islam? A polska rodzina,
która zakatowa³a dziecko? A Andreas
Lubitz, który rozbi³ samolot pasa¿erski? Zamykanie granic przed muzu³manami bierze siê z lêku. Boimy siê

tego, czego nie znamy. I ³atwo nam
przypisaæ z³o komuœ innemu. Kiedyœ
„oni” to byli masoni, dziœ s¹ to muzu³manie. Za tym lêkiem stoj¹ braki w
edukacji. Powinniœmy siê uczyæ drugiego cz³owieka, s³uchaæ, co ma do powiedzenia.

W Polsce mieszka³a na
Wybrze¿u i by³a s¹siadk¹ Lecha Wa³êsy, w Szwecji mieszka od kilku lat, a
osob¹, która zainspirowa³a j¹ do aktywnoœci politycznej w by³a... Mona
Sahlin. Beata Kuniewicz (40 lat) mieszka w Södertälje i zosta³a niedawno
tamtejsz¹ szefow¹ Szwedzkich Demokratów. Aktywnoœæ Polaków w szwedzkiej polityce stale roœnie, chocia¿ nie
zawsze w tym kierunku jakim byœmy
chcieli. Ale... z drugiej strony nie ma
siê czemu dziwiæ. Klimat polityczny
w Polsce jest odbiciem naszych wyborów tak¿e za granic¹.
Ulga czy powrót zdrowego rozs¹dku? Stena Line koñcz¹ z
dyskryminacj¹ polskich pasa¿erów
rejsów do Szwecji. O tej bulwersuj¹cej
sprawie pisaliœmy niedawno w NGP.
Polacy, jako jedyni, musieli podpisywaæ oœwiadczenie, ¿e bêd¹ przestrzegaæ regu³ obowi¹zuj¹cych na statku.
Skarga w tej sprawie trafi³a do szwedzkiego rzecznika ds. dyskryminacji. A
przecie¿ mog³o byæ jak w tym dowcipie: Elegancko ubrany goœæ pyta kelnera: - Dlaczego wpuœci³ pan do restauracji tê bandê pijaczków? - Pssst!
To by³ jedyny sposób, aby pozbyæ siê
bigosu, który kucharz zrobi³ tydzieñ
temu!
W statystykach przestêpstw kryminalnych w Szwecji Polacy - ca³e szczêœcie - nie wyró¿niaj¹
siê niczym szczególnym. Ale te¿ nie s¹
anio³ami. W³aœnie niedawno, w maju,
zapad³y wyroki w g³oœnym procesie
przeciwko gangowi, który zajmowa³
siê handlem narkotykami na przedmieœciach Sztokholmu w Husby. Ponad 30-osobowy gang zosta³ zatrzymany przez policjê jesieni¹ ubieg³ego
roku. Siedmiu oskar¿onych skazano za
udzia³ w samej sprzeda¿y. Cztery osoby skazane zosta³y za “powa¿ne przestêpstwa narkotykowe” od dwóch do
trzech lat wiêzienia. Wœród oskar¿onych i skazanych dominowali imigranci
z krajów arabskich, ale nie zabrak³o
tak¿e dwóch Polaków.
Polscy imigranci w
Szwecji o sytuacji w Polsce. Fragment
z blogu “Snacketempo i skog och ateljé” - Edwarda Kapusty (mieszka w
Oxie): Czujê zmêczenie, ale gorzej poczu³em siê po obejrzeniu dobrego analitycznego programu o tym co dzieje siê
w Polsce. To mnie przera¿a. Spostrzegawczy wydawca najwiêkszego polskiego dziennika wyra¿a obawê, ¿e
Polska jest w stanie wojny domowej,
która dzieli Polaków, dzieli tak¿e rodziny. /.../ Silna, sekciarska/religijna/
antydemokratyczna i antyeuropejska
mniejszoœæ kontra du¿a ale s³aba i podzielona wiêkszoœæ przychylna Unii
Europejskiej. Bardzo to dziwna sytuacja i nie wiem, czy nadal jestem tak
przyjazny Polsce, jak kiedyœ. Nienawidzê religijnego ekstremizmu, wiêkszoœæ
Polaków ani nie jest taka, ani nie nale¿y do niewykszta³conych, a mimo to PiS
wygra³ wybory. To przyk³ad Ÿle funkcjonuj¹cej demokracji, gdy 15% wyborców decyduje o kszta³cie rz¹du. /.../
Sytuacja podobna do tej jak¹ pamiêtamy z XVII wieku, gdy ma³a grupa
decydowa³a na niekorzyœæ wiêkszoœci.

Czas uchodzi, czas ucieka...
– Aleksander Fredro z Bajki o Królewnie.

Trzecie czekanie
Gdy we wrzeœniu 1939-tego wybuch³a (czy rzeczywiœcie
niespodziewanie wybuch³a?) druga wojna œwiatowa to
czekaliœmy na jej zakoñczenie i zwyciêstwo. Czekaliœmy szeœæ
trudnych lat. Wojna siê skoñczy³a. Zwyciêstwo by³o nie
zupe³nie nasze. Potem d³ugie lata czekaliœmy na likwidacje
skutków tego zwyciêstwa.
To drugie czekanie trwa³o 44 lata. Mickiewiczowskie czterdzieœci i cztery. I
wreszcie nast¹pi³ cud odzyskania niepodleg³oœci. Drugi raz w jednym (XX) wieku.
Tu przypomnia³y mi siê dwie historyjki.
Mieczys³aw Pawlikowski w swoich sztokholmskich wspomnieniach cytuje
rozmowê z by³¹ kuchark¹ Poselstwa Polskiego z Tallinna, które po inwazji sowieckiej
ewakuowa³o siê do Sztokholmu. Otó¿, w pensjonacie Armii Zbawienia w Sundbybergu, ta prosta kobiecina zada³a mu nastêpuj¹ce pytanie: „Panie Pawlikowski, pan
jest cz³owiekiem wykszta³conym, niech mi pan powie, czy to prawda, ¿e Polska kiedyœ utraci³a niepodleg³oœæ? – To prawda – odpowiedzia³. I potem Polacy walczyli
przez sto lat o odzyskanie pañstwa i je odzyskali? – pyta³a dalej wymieniona. – No
tak. – No to niech mi pan powie, czy warto by³o ponosiæ tyle wysi³ku i strat dla tych
dwudziestu lat niepodleg³oœci?”. Pawlikowski pisze dalej, ¿e pytanie te go porazi³o:
A jeœli ona ma racjê?
Aktualnie wysz³a w Polsce ksi¹¿ka – zbiór reporta¿y z Rosji. Autor opisuje
tam miêdzy innymi panikê, jaka zapanowa³a na prowincji Rosji w grudniu 2012 w
zwi¹zku z maj¹cym nast¹piæ koñcem œwiata. Mia³o to byæ 12.12.(20)12. Wziê³o to
siê z b³êdnego odczytania Kalendarza Majów, którzy przewidywali ów koniec na
datê trzech tuzinów. Na Zachodzie te¿ pewne sekty oczekiwa³y wtedy koñca œwiata.
Ale w Rosji mia³o to racjonalne przes³anki. W ci¹gu jednego stulecia rozpad³o siê u
nas dwukrotnie pañstwo. A to gorzej ni¿ koniec œwiata – mówili mieszkañcy. Ci racjonalni ludzie robili zapasy œwiec i nafty oraz ¿ywnoœci. Wodê zbierali do kadzi.
Mieli doœwiadczenie. Apokalipsa zaczyna siê zawsze od braku pr¹du, wody i ¿ywnoœci.
Prze¿yliœmy potop szwedzki, prze¿yjemy i radziecki – pocieszano siê przez
wspomniane czterdzieœci cztery lata. I sta³ siê wspomniany cud. Bez wojny, powstania czy rewolucji. Polska sta³a siê wolna, suwerenna i demokratyczna. Wróci³a
do rodziny wolnych narodów kszta³towanych na filozofii greckiej, prawie rzymskim,
religii judeochrzeœcijañskiej i ideach wolnoœci i równoœci oœwiecenia francuskiego.
Tysi¹cpiêædziesi¹t lat temu zaczêliœmy marsz w kierunku wymienionych
wartoœci. Po fatalnych wyborach roku 2015-stego zaczêliœmy siê cofaæ i to w b³yskawicznym tempie. Ludzie rz¹dz¹cy dziœ w Polsce maj¹ œwiadomoœæ, ¿e tyle ich,
co teraz. 18 procent ludzi uprawnionych do g³osowania zadecydowa³o o uk³adzie
si³. Taka ordynacja oraz fakt, ¿e ludzie nie traktuj¹ powa¿nie przywileju decydowania
o Kraju.
W Polsce jest porz¹dek demokratyczny. Wybory odbywaj¹ siê co piêæ lat
prezydenckie i co cztery parlamentarne. Obecnie trzeba czekaæ na najbli¿sze trzy i
pó³ roku. I nie ma wcale pewnoœci, ¿e amok minie. Jak na razie PiS ci¹gle prowadzi
w sonda¿ach. To pewnie przeminie. Tylko... ¿e we wrzeœniu 1939-tego to ja mia³em
niepe³ne piêæ miesiêcy. Mog³em czekaæ. We wspomnianych czterdziestu czterech
latach Polski Ludowej minê³o moje dzieciñstwo i m³odoœæ. By³y to czasy lepsze i
gorsze.
Od wrzeœnia 1971 roku prze¿ywam druga m³odoœæ w Szwecji.
Data 4 czerwca 1989 by³a dla mnie tak samo wa¿na, jak dla moich przyjació³
w Kraju. Nie myœla³em, ¿e na staroœæ bêdê znów musia³ czekaæ.
II Rzeczpospolita trwa³a prawie 21 lat. Lepszych i gorszych. Potem by³o 50
lat zniewolenia (6 lat wojny i 44 demokracji ludowej). III Rzeczpospolita trwa ju¿
lat 27. Krajem rz¹dzili: demokraci, libera³owie, ludowcy oraz postkomuniœci. ¯adna
z tych formacji nie próbowa³a zmieniaæ porz¹dku demokratycznego.
Od czasu uchwalenia drugiej konstytucji kwietniowej nikt nie próbowa³ jej ³amaæ. Na stra¿y porz¹dku konstytucyjnego sta³ (podobnie jak w innych krajach demokratycznych) Trybuna³ Konstytucyjny. Dopiero obecna w³adza (konserwatystów?) próbuje to zmieniæ. Prêdzej czy póŸniej to siê zmieni.
Trzeba czekaæ. Ale nie z za³o¿onymi rêkami. Samo siê nie zmieni. Potê¿ne demonstracje KOD-u w Kraju i w skupiskach polskich za granic¹, s¹ groŸnym (dla
obecnej w³adzy) memento. W³adza wyci¹ga wnioski. Komitet Obrony Demokracji i
partie opozycyjne zapowiedzia³y nastêpny pochód w Warszawie w woln¹ sobotê 4
czerwca, w rocznicê wyborów, które odebra³y w³adzê komunistom. Wiêc zarz¹dzono,
¿e dla urzêdników pañstwowych wszystkich szczebli wolna sobota nie bêdzie woln¹ sobot¹, bêdzie sobot¹ pracuj¹c¹. W³aœnie tego dnia bêd¹ odrabiaæ pi¹tek z d³ugiego
weekendu zwi¹zanego z uroczystoœci¹ Bo¿ego Cia³a.
Przypomnia³o mi siê, jak w roku 1966, w tysi¹cletni¹ rocznicê Chrztu Polski,
w PRL wydano zarz¹dzenie zabraniaj¹ce udzielania urlopu na ten dzieñ, a na poci¹gi
do Czêstochowy, gdzie odbywa³y siê g³ówne uroczystoœci, nie sprzedawano biletów.
Trzeba by³o kupiæ bilet do nastêpnej za Czêstochow¹ stacji. Nie sprzedawano te¿
biletów powrotnych. Pamiêtam tê koszmarn¹ kolejkê na dworcu w Czêstochowie,
w której sta³em dwie godziny. Mimo to uroczystoœci z udzia³em Prymasa Wyszyñskiego i oko³o 300 tysiêcy wiernych, by³y wielkim sukcesem.
Oni siê niczego nie naucz¹. My to prze¿yjemy. Tylko tego czasu jest coraz
mniej i szkoda Kraju i mieszkaj¹cych tam ludzi...
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski
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