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O dwugłosie w polskim
Kościele mówi się od

dłuższego czasu. Ostat-
nie wydarzenia po raz ko-

lejny pokazały, jak silny
jest to podział. Z jednej

strony wierni bronić chcą
Polski i Kościoła przed

współczesnymi za-
grożeniami, z drugiej zaś
wspominają uchodźców,

którzy zmarli w drodze
do Europy.

W podejmowaniu pro-
blemu uchodźców
i ubiegających się

o azyl najważniejszym punktem od-
niesienia nie może być interes pań-
stwa czy bezpieczeństwo narodowe,
lecz jedynie człowiek – mówił pod-
czas ogólnopolskiego tygodnia
modlitwy za uchodźców przewod-
niczący Konferencji Episkopatu
Polski abp Stanisław Gądecki.
Z jednej strony mamy odważne de-
klaracje polskich hierarchów w kwes-
tii kryzysu migracyjnego, z drugiej
zaś akcje, takie jak np. „Różaniec do
granic”. Oficjalnie przedsięwzięcie
nie miało polegać na otoczeniu Pol-
ski modlitewnym kordonem bro-
niącym naszego kraju przed
napływem uchodźców i migrantów.
W praktyce jednak okazało się ma-
sową deklaracją polskiego mesjaniz-
mu, stanowiącego ostatnią nadzieję
dla zlaicyzowanej Europy. Jeden ty-
dzień pokazał, jak bardzo polski
Kościół jest podzielony; przykre, że
podział ten następuje w niezwykle
istotnej kwestii dla pontyfikatu pa-
pieża Franciszka, a mianowicie
w temacie pomocy osobom ucie-
kającym przed wojną i niebezpie-
czeństwem do Europy. Kryzys ucho-
dźczy jest również największym
wyzwaniem dla polskiego Kościoła.

Cisza wobec niechęci

3 października 2013 roku w po-
bliżu włoskiej wyspy Lampedusa
miała miejsce tragedia, która dopro-

wadziła do śmierci 359 uchodźców.
Wszystkich ich łączyło to, że umarli
w drodze – podróżowali z nadzieją
na lepszą przyszłość. Oczywiście
wśród nich były również osoby,
które imigrowały z przyczyn ekono-
micznych, jednak w główniej mie-
rze osoby te uciekały ze swoich
ogarniętych wojną krajów. Nie była
to jedyna tragedia w basenie Morza
Śródziemnego, które nie bez przy-
czyny określane jest mianem naj-
większego cmentarzyska
współczesnej Europy. Tylko
w trwającym obecnie roku śmierć
poniosło 4425 uchodźców.

Tragedia na Lampedusie zapo-
czątkowała dwie ważne inicjatywy:
program korytarzy humanitarnych,
który miał zapobiec rozpaczliwym
próbom dostania się na Stary Kon-
tynent, oraz modlitwę „Umrzeć
z nadziei”, która od tego czasu od-
bywa się regularnie na początku
października na całym świecie.

Podczas niej wspominane są kon-
kretne osoby, które umarły w dro-
dze – podawane jest imię, historia
oraz miejsce śmierci. W ostatnim
czasie wśród ofiar znaleźli się Tala-
at i Hardi, Irakijczycy, którzy zmar-
li z zimna po 48-godzinnej wędrów-
ce wzdłuż granicy bułgarsko-turec-
kiej. Znana jest także historia
Omara z Senegalu, który został zna-
leziony martwy w nadkolach samo-
lotu lecącego do Brukseli.

W tym roku modlitwa „Umrzeć
z nadziei” odbyła się w 13 polskich
miastach, często z udziałem
czołowych polskich hierarchów
Kościoła Katolickiego – warszaw-
skiemu nabożeństwu przewodniczył
kard. Kazimierz Nycz, krakowskie-
mu abp Grzegorz Ryś, zaś poznań-
skiemu abp Stanisław Gądecki. Za-
brali oni głos w kwestii, która wciąż
elektryzuje wielu i która wielu kato-
likom nie jest na rękę. Wystarczy
tylko przytoczyć dane pokazujące,

jak zmienił się w Polsce stosunek
do uchodźców w przeciągu 2 lat:
W 2015 roku 77 proc. społeczeń-
stwa opowiadało się za ich przyj-
mowaniem. Dziś 76 proc. naszych
rodaków jest temu przeciwna.

Ratowanie Polski

Po przeciwnej stronie znajduje się
inicjatywa „Różaniec do granic”,
która zgromadziła ponad milion
wiernych. Modlitewny kordon oto-
czył granice naszego kraju, aby
„błagać przez wstawiennictwo Mat-
ki Bożej o ratunek dla Polski i świa-
ta”. Brzmi to abstrakcyjnie, no bo
przed czym chcemy ratować Pol-
skę? Pierwsze skojarzenie nasuwa
się samo: przed islamem.

Pomysłodawcy przekonywali, że
ich inicjatywa nie jest akcją prze-
ciwko komuś. Trudno jednak w to
uwierzyć, czytając niektóre tytuły
i nagłówki medialne: „Polska zosta-

nie otoczona... Różańcem. Potężna
broń duchowa ma uchronić Polskę
przed islamizacją” – informował
przed wydarzeniem portal
PCh24.pl. „Różaniec do granic”
był promowany przez niemal każdą
poznańską parafię.

W ogłoszeniach parafialnych
usłyszeć można było o wyjazdach
na punkty graniczne czy o wspólnej
modlitwie w kościele parafialnym.
Równocześnie całkowicie margina-
lizowano lub pomijano informacje o
modlitwie w intencji zmarłych
uchodźców, która odbywała się
dokładnie dzień po „Różańcu do
granic”.

Pokazuje to jedno: słowa papieża
Franciszka czy członków Konferen-
cji Episkopatu Polski ulegają relaty-
wizmowi – konserwatywni księża
i wierni nadstawiają ucha podczas
czytania listów np. o ochronie życia
poczętego, bo wówczas głos bisku-
pów jest im na rękę. Zupełnie ina-
czej jest, gdy hierarchowie cytują
papieża Franciszka, który wprost
mówi, że obowiązkiem chrześcijan
jest pomoc uchodźcom. Jesteśmy
zamknięci na uchodźców jako
społeczeństwo, zaś katolicy dodat-
kowo są zamknięci na słowa, które
stanowią prawdziwy sens ich wiary
– o pomaganiu każdemu, a nie tylko
tym, którym nam wygodnie.

Nierealny problem

Sytuacja boli tym bardziej, że
w Polsce nie ma uchodźców. Kwes-
tia ta została nagłośniona przez po-
lityków i media – często mówi się
o zarządzaniu strachem. Wystarczy
tylko przypomnieć okładkę, na
której jeden z tygodników straszył
przed śmiertelnymi chorobami
przenoszonymi przez uchodźców.
Społeczeństwo jest zmęczone tema-
tem, który tak naprawdę Polaków
nie dotyczy, bo nie jest on naszym
realnym problemem.

Politycy PiS-u są całkowicie
zamknięci na prośby Episkopatu,
który od 2016 roku zabiega o utwo-
rzenie w Polsce programu korytarzy
humanitarnych. Ministrowie
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Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem po waka-
cyjnej przerwie. Na kolejnych stronach przygotowaliśmy dla was to, co na-

szym zdaniem, ze względu na swoją doniosłość, zarówno w skali międzyna-
rodowej, jak i naszego kraju, miasta czy uniwersytetu zasługuje na chwilę
uwagi oraz refleksji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny miło spędzicie czas,

wertując strony Fenestry. Udanej lektury!

Biedny i wyziębiony student walcząc z uginającym się parasolem, dziel-
nie zmierza ku wydziałowym wrotom, odciskając w grząskim gruncie
ślad swych ubłoconych butów. Jesień, moi drodzy. Większość zgodnym
chórem zawoła: prędko do apteki! Jednak część pokręci karcąco
głową i zaparzy filiżankę lipy, rozpyli w pokoju obłok z olejku
eukaliptusowego. Poważnie, olejek? Czy to nadal średniowiecze?
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Polski Kościół jest podzielony; przykre, że podział ten następuje w niezwykle istotnej kwestii dla pontyfikatu papieża Franciszka,
a mianowicie w temacie pomocy osobom uciekającym przed wojną i niebezpieczeństwem do Europy.

Kościelny dwugłos

dokończenie na str.3
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niedawne wybory parla-
mentarne w niemczech
były jak uderzenie gon-

gu, który obwieszcza,
przypomina. O czym?

O zmianach. Bo o ile par-
tia chadecka angeli Mer-

kel jest wciąż u steru, to
musi się nim podzielić

budując koalicję. na
pokładzie Bundestagu

wciąż pozostają rozgory-
czeni najniższym w swo-

jej historii wynikiem
socjaldemokraci (SPd),

a nowym pasażerem zos-
tała między innymi popu-
listyczna partia afd. nad
kreską są jeszcze powra-
cający liberałowie (FdP),

Zieloni i Lewica, którzy
mogą mieć wpływ na

kształt przyszłego rządu.
i co to oznacza dla nas –

Polaków?

Nasi słynący z powściągli-
wości sąsiedzi mają
w zwyczaju długie rozmo-

wy przed sformowaniem rządu.
Przed czterema laty trwało to nie-
spełna trzy miesiące, a według eks-
pertów również tym razem będzie to
kwestia wielu tygodni. Na pozór
wydaje się, że CDU-CSU Merkel
zachowało swoje status quo. Czwar-
te zwycięstwo z kolei?

Bez wątpienia nie lada wyczyn.
Sytuacja jest jednak o wiele bar-
dziej złożona.

CDU-CSU
– zapowiedź upadku czy zmian?

Angela Merkel jest bez wątpienia
jednym z najbardziej wpływowych
polityków na świecie. 22 listopada
minie 12 lat od pierwszej wygranej
walki, którą stoczyła, przewod-
nicząc CDU. Zbudowała ona nie
tylko legendarny front w Republice
Federalnej Niemiec, ale i silną po-
zycję w Unii Europejskiej. Do nie-
dawna było to jej niekłamanym atu-
tem, który pomógł zdobywać fotel
kanclerza. Czy było tak i tym ra-
zem? Nietrudno zauważyć, iż w do-
bie problemów Unii z uchodźcami
Merkel próbuje znaleźć kompro-
mis, z którego, jak zwykliśmy mó-
wić, żaden uczestnik nie jest zado-
wolony. Niemcy tracą cierpliwość,
ich priorytetem nie jest już solidar-
ność wobec UE i – podobnie jak
reszta Europy – radykalizują swoje
poglądy. Chadecy przyznają, iż

liczyli na wynik wyższy niż 32,5
procent, lecz zapewniają, iż stano-
wi on jeszcze większą motywację
do dobrej polityki, która ma opierać
się na m. in. uszczelnieniu granic
i zapewnieniu bezpieczeństwa
obywateli.

Klęska Schultza i…
pragnienie zemsty?

Przez ostatnie cztery lata SPD
było koalicjantem CDU w trzecim
rządzie Angeli Merkel. Pomimo
swojego udziału we władzy socjal-
demokraci pod przewodnictwem
Sigmara Gabriela nie byli w końco-
wym rozrachunku usatysfakcjono-
wani ze współpracy.

Zbliżające się wybory wymogły
na nich pewien lifting. Kiedy na po-
czątku roku świat obiegła wiadomo-
ść, że Martin Schulz wraca na scenę
polityczną swojej ojczyzny i ma za-
miar kandydować na kanclerza,
sondaże socjaldemokratów (SPD)
momentalnie skoczyły w górę.
Przypomnijmy – Schulz to wielolet-
ni europarlamentarzysta, który w
2012 roku zastąpił Jerzego Buzka
na stanowisku przewodniczącego
Europarlamentu. Zmiana lidera nie
przyniosła najstarszej partii Nie-
miec wygranej – SPD zakończyła
wyścig z rekordowo [jak na nią] ni-
skim wynikiem – zaledwie 20
punktów procentowych. Przewod-
niczący Schultz zapowiedział, iż nie
ma zamiaru wchodzić w układ z
CDU-CSU, co wyklucza powstanie
tzw. Wielkiej Koalicji (CDU-CSU-
SPD), a jego celem jest przejście do
opozycji, z tego co wiadomo – opo-
zycji totalnej.

Trzecia siła – głośna i kontrowersyjna,
ale czy skuteczna?

Rozgłosu w mediach nabrał fakt
wejścia do Bundestagu Alternative
für Deutschland (pol. Alternatywa
dla Niemiec), świeżej – powstałej
w 2013 roku – konserwatywnej partii.
W poprzednich wyborach nowo po-
wstałej AfD nieco zabrakło do prze-
kroczenia progu, jednak ich wynik
był zadowalający, jeśli nie bardzo
dobry. Program tego ugrupowania
stanowi typowy przykład populizmu.
Partią kierowali: założyciel Bernd
Lucke – ekonomista, businesswoman
Frauke Petry oraz znany dziennikarz
Konrad Adam. Początkowe założenia
były związane z kwestiami stricte
ekonomicznymi, np. plany wyjścia
ze strefy euro. W 2013 roku straciły
one popularność, a większą wagę za-
częto przywiązywać do krytyki Unii
Europejskiej w całości oraz negacji
polityki migracyjnej rządu. Sukce-
sywny wzrost poparcia w sondażach
potwierdził, iż ukłon w stronę anty-
imigracji i eurosceptycyzmu się
opłacił. Szkalowanie symboli i zwy-
czajów muzułmańskich, ksenofobia,
powoływanie się na ideologię nazis-
towską – to tylko niektóre elementy
retoryki, jaką ostatnio przyjęła AfD.

Najbardziej jaskrawym jej orę-
downikiem jest niejaki Alexander
Gauland, którego kontrowersyjne
wypowiedzi (m. in. „o spuściźnie”
Wermachtu) wywołały niemałe po-
ruszenie. Nastroje te nie odpowia-
dały liderce Petry; po wejściu ugru-
powania do Bundestagu pod koniec
września tego roku zapowiedziała
opuszczenie klubu Alternatywy,
tym samym oddając pałeczkę Gau-
landowi – ten już zapowiedział ak-

tywną politykę oraz „polowanie” na
kanclerz Angelę Merkel. Alternaty-
wa dla Niemiec jest bez wątpienia
ciekawą zbieraniną ludzi niechęt-
nych Unii Europejskiej, przeciwną
uchodźcom i przede wszystkim
ultrapopulistyczną. Z niespełna
trzynastoprocentowym poparciem
stanowi trzecią siłę w Bundestagu.

Flaga jamajska w Niemczech?

Zostały nam jeszcze trzy tzw. ję-
zyczki u wagi – liberałowie (FDP),
którzy odrodzeni niczym feniks z po-
piołów uzyskali 10,5 proc., Zieloni –
9,5 oraz Die Linke (Lewica) – 9 proc.
Jakie rokowania? SPD wyraźnie za-
znaczyło, iż przechodzi do opozycji.
Zdecydowanym oponentem jest także
radykalna AfD. Die Linke ze swoimi
typowo lewicowymi założeniami za-
mierzają trzymać się blisko socjalde-
mokratów, więc możemy już zaliczyć
ich również do opozycjonistów. Zos-
tało FDP, które ze swoim 10,5-proc.
poparciem nie stworzy z CDU-CSU
większości. Jeszcze niedawno mó-
wiono, że tzw. koalicja jamajska, tj.
CDU-CSU-FDP-Zieloni jest raczej
niemożliwa. Aktualnie jest ona wyso-
ce prawdopodobna. Spadek poparcia
w starych partiach oraz nowe, rady-
kalne frakcje to w Europie chyba ak-
tualny znak czasu.

Konflikt na horyzoncie,
czy lekkie utarczki?

Niezależnie od kombinacji, w ja-
kiej za jakiś czas ukaże się nowy
rząd w Niemczech, Polacy winni
zważać na coraz bardziej chwiejne
stosunki dyplomatyczne. Podejście

obecnej władzy do dialogu z Zacho-
dem nastręcza coraz to kolejnych po-
wodów do spięć na linii Polska-Nie-
mcy, a także Polska-UE. Rząd nie-
miecki będzie nie tyle skłonny, co
zmuszony do pójścia w batalię z Pra-
wem i Sprawiedliwością. Dlaczego?
Na pozór może się to wydawać nie-
skomplikowane – obrona niemiec-
kich interesów. Jednakże Merkel
musi w szczególności dbać o sprawy
własne. Podtrzymywanie lichego już
sojuszu z Polską może okazać się
sprawą niewykonalną. Ma ona teraz
na głowie swojego głównego prze-
ciwnika Martina Schulza, który
– nie zapominajmy – pełnił jedną
z najwyższych funkcji w Strasburgu
i Brukseli i od którego niejednokrot-
nie słyszeliśmy krytyczne wobec
Polski słowa. Jeśli w dalszym ciągu
PiS będzie podnosił kwestie repara-
cji, chadecja będzie musiała udo-
wodnić wyborcom, że potrafi sku-
tecznie odpierać polskie roszczenia.
Pani Kanclerz musi nie tylko bronić
się przed Schultzem, Gaulandem itd.,
ale i pamiętać o swoich sojusznikach
poza granicami Niemiec. Mowa
oczywiście o Francji i prezydencie
Macronie, który od kilku miesięcy
nie ukrywa niechęci do polskiej poli-
tyki, w główniej mierze wywołanej
zamieszaniem wokół caracali.

Kwestie Puszczy Białowieskiej,
reforma sądownictwa, zamieszanie
wokół TK – to tylko kilka z
przykładów, które negatywnie
odmalowują polską politykę
na Zachodzie. Wygląda na to, że
albo polski rząd nauczy się pokory,
albo zostaną nam już tylko Węgry
i może… Białoruś?

Julita DITKOWSKA
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Gorzki smak zwycięstwa

Angela Merkel po raz czwarty z rzędu będzie kanclerzem Niemiec.
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zasłaniają się inicjatywą „Rodzina
rodzinie”, która jest wyłącznie roz-
wiązaniem doraźnym. Mówił o tym
abp Gądecki, apelując o ściągniecie
do Polski chociaż dzieci z Syrii.
Rząd odpowiedział na ten apel, za-
pewniając wsparcie finansowe dla
trzech syryjskich szpitali.

Chcąc uspokoić tę dyskusję,
wspomniany tydzień modlitwy
za uchodźców odbywał się pod
hasłem „ciszy”. Wspominając
konkretne osoby, wierni odpowia-
dali na słowa papieża Franciszka,
który apelując w ubiegłym roku
podczas Światowych Dni Mło-
dzieży, prosił o modlitwę za ucho-
dźców we wszystkich polskich
parafiach. Po drugie Franciszek
jasno wskazuje, jak należy patrzeć
na uchodźców: „nie liczby, tylko
osoby: to twarze, imiona, historie
życia i odpowiednio do tego należy
ich traktować”.

Kościół, ale jaki?

Dwugłos polskiego Kościoła
wcale nie dziwi. Od lat mówimy
o podziale na „kościół otwarty”
i ten, któremu bliżej jest do obec-
nej partii rządzącej. Idealnie obra-
zowały to dwie przywołane inicja-
tywy. W tydzień modlitwy za
uchodźców zaangażowały się Klub
Tygodnika Powszechnego, Klub
Inteligencji Katolickiej czy uzna-
wany za liberalny Zakon Kazno-
dziejski – czyli grupy zaliczane do
przedstawicieli tzw. „kościoła
otwartego”. Z kolei „Różaniec do
granic” skupił środowiska określa-
ne mianem konserwatywnych: TV
Republika, Radio Maryja czy Gość
Niedzielny.

Często w tej dyskusji zapomina
się, że Kościół jest jeden; że nie jest
i nie powinien być podzielony.

Racje ma abp Ryś, który uważa,
że miara otwartości Kościoła nie
wyraża się w tym, wokół jakiego
medium gromadzą się wierni, zaś
w tym, jaki stosunek ma Kościół do
drugiej osoby; do potrzebujących.
Analizując aktualną sytuację pol-
skiego Kościoła, można dojść do

smutnego wniosku: nasz Kościół
jest zamknięty.

Tak naprawdę październikowe
inicjatywy pokazały, jakie pole wy-
boru mamy. Polski Kościół może
wyrazić swoją gościnność i otwar-
tość dla uchodźców. Może podej-
mować różne inicjatywy pomimo
ograniczonych przez rządzących
możliwości. Tym samym może rea-
lizować słowa abp Gądeckiego, któ-

ry mówił, że uchodźcy, emigranci,
ludzie w drodze oraz lokalna
społeczność stanowią razem z nami
jedną rodzinę. Z drugiej strony
możemy odgrodzić się od
współczesnych wyzwań – możemy
stać się obrońcą wartości chrześci-
jańskich, narodem wybranym. Jes-
teśmy przekonani, że tylko nasza
modlitwa może uratować Polskę
i Europę, zapominając tym samym,
że ważniejsze powinno być dobro
drugiego człowieka, zwłaszcza
tego, który jest zmuszony uciekać
ze swojego kraju.

Może zamiast otaczać modlitwą
cały kraj i zlaicyzowaną Europę,
warto zadać sobie pytanie, czy
zamykając się na uchodźców, nie
odchodzimy od wartości, których
chcemy bronić. W końcu wiara
bez uczynków jest martwa, jak po-
wtarza papież Franciszek i wtó-
rujący mu biskupi.

Hubert OSSOWSKI

O trzynastej sala nie
pęka w szwach, ale jest

niemal pełna. Uczestni-
ków można podzielić na

młodsze i starsze pokole-
nie, widać kilkudziesię-

ciu studentów, emerytów
w podobnej liczbie oraz

kilku wykładowców. ro-
ześmiana twarz zerka z

dużego ekranu.

Stolik i dwa fotele wyraźnie
czekają na Gościa. Nikt, kto
nawet przypadkowo trafił

do auli Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, nie ma wątpliwoś-
ci, na kogo czekają ci wszyscy lu-
dzie. Czy przyszli tu przypadkowo,
czy może od dawna planowali spot-
kać tego uśmiechniętego dziewię-
ćdziesięciolatka? Grupa emerytów
ma przy sobie książki. Przybycie na
Morasko to spore wyzwanie pewnie
dla wielu z nich.

Jeśli się czeka na kogoś takiego,
to kilkunastominutowe spóźnienie
nie budzi frustracji. Nikt nie jest
oburzony, nikt nie spogląda nerwo-
wo na zegarek. Kwadrans po pierw-
szej w drzwiach pojawia się ledwo
dostrzegalna postać w czerni.
Zasłania go widownia, która pod-
niosła się z miejsc i wita Gościa
owacjami na stojąco. On, wydaje
się, że z naturalną skromnością, lek-
ko przygarbiony, zajmuje miejsce
przy stoliku.

Ta postać to ksiądz Adam Boniec-
ki. Nie wygląda wcale jak ktoś, kto
po sześciu latach medialnego nieby-
tu wykrzyczeć chce wszystkim:
„Mogę mówić!”. – Sześćdziesiąt lat
temu złożyłem śluby posłuszeństwa.
Nie można wyolbrzymiać mojego
problemu. Nazwiska Miłosza nie
można było kiedyś nawet wspomi-
nać – mówi z pokorą.

„Uwolniony” ksiądz zdaje się zu-
pełnie inaczej pojmować zakaz wy-
powiedzi publicznych, nadany prze-
cież redaktorowi naczelnemu tak
szanowanego pisma, jak „Tygodnik
Powszechny”!

Nie widzi w nim sensacji czy
zbytniej symboliki. Prowadzący
spotkanie doktor Paweł Stachowiak
pytał księdza Bonieckiego o ko-
mentarz, prosił o podsumowanie
tego sześcioletniego okresu. Tym-
czasem ksiądz nie starał się doszu-
kiwać pożytków w milczeniu. Nie
dziękował przełożonym za zdjęcie
zakazu. Pokorę i pewność siebie
łączy w niesamowity sposób.

- Ja bym takiego zakazu nie wy-
dał, jako były przełożony zakonu –
mówi. I dodaje – Może coś w tym
jest... Decyzja przełożonych uczy-
niła z niego „ofiarę inkwizycji”,
a ksiądz Boniecki patrzy na całą
sprawę, nie doszukując się wielkiej
ideologii. – Jeśli nikt nie pyta, to
trudno śledzić, co się dzieje – przy-
znaje. Skutkiem milczenia było
swego rodzaju rozleniwienie, ale
i kameralne, dobre spotkania.

Pytany o szansę na przekroczenie
podziału, który obecnie zachodzi w
polskim społeczeństwie odpowiada,
że wiele by dała kolejna wizyta pa-
pieża Franciszka w Polsce. Podczas

Światowych Dni Młodzieży Tomasz
Terlikowski poprosił księdza o prze-
baczenie i... wspólne zdjęcie.
– Panie, ja się z Nergalem fotografo-
wałem! – wspomina ksiądz Adam.
I o ile szansa na to, by papież kolej-
ny raz odwiedził nasz kraj, jest mała,
to Polska może doświadczyć pojed-
nania.

– Radio Maryja nigdy mnie nie
zaprosiło. Ja zapraszałem ojca Ry-
dzyka, żeby zrobić z nim wywiad,
już parę lat temu. Chciałem go od-
wiedzić w tej sprawie – nie zos-
tałem dopuszczony poza przedpo-
kój. Jest tam wielki napis: „Nie wi-
tamy się słowami Szczęść Boże,

tylko �iech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus i Maryja Matka Jego”.
Więc gdyby ktoś tam szedł, to pro-
szę pamiętać – żadnego Szczęść
Boże! – śmiał się ksiądz. Jednak
wyraźnie sprzeciwia się opiniom, że
należałoby nakaz milczenia nałożyć
na Radio Maryja. – Spierajmy się
tak, aby prawda pociągała siłą sa-
mej prawdy – podsumowuje.

– Kościół powoli zmienia się i
reaguje – stwierdza ksiądz Boniecki.
I tak jak wyraził ubolewanie, że w
okresie sporu o Trybunał Konstytu-
cyjny Kościół nie zabrał głosu, tak
pochwalił stosunek Kościoła do
kwestii przyjmowania uchodźców.
Wspomniał słowa arcybiskupa
Gądeckiego, który mówił o tym, ze
rząd nie chce wpuścić uchodźców,
bo tak chcą ludzie, ale Kościół nie
ustąpi. – Dochodzimy do spraw, w
których musimy powiedzieć non po-
ssumus. Monolit państwa i Kościoła
pęka – dodaje ksiądz Boniecki.

– Czy te pierogi z jagodami... pa-
mięta ksiądz. Czy sam je ksiądz le-
pił? – pyta jedna ze słuchaczek. Nie-
wielkie zakłopotanie maluje się na
twarzy księdza. Kiedy kobieta doda-
je kilka szczegółów, ksiądz śmieje
się i odpowiada – Kupiłem je w mar-
kecie, na dodatek pomieszałem jago-
dowe z tymi z mięsem, i wielkiego
wstydu się później najadłem!

Czas płynie szybko, padają kolej-
ne zabawne, poważne i poruszające
pytania. Ksiądz Adam wszystkich
wysłuchuje, z wielką zręcznością
odpowiada. Przechadza się po sali
i tylko siwa broda z daleka zdradza
jego wiek. Majestat mądrości nie-
zwykle ludzkiej sprawia, że każdy,
kto spotyka się z księdzem Boniec-
kim, uczy się tej pokory, którą on
tak radośnie promienieje.

Na koniec spotkania grupa osób
czeka na podpis księdza w książce.
Ale czy o podpis chodzi? O rozmo-
wę? A może o chwilę milczenia,
sam na sam, z tym, kto milczy naj-
wymowniej?

Weronika NOWAK

Pożytek z obcowania

Spotkanie w auli WNPiD.

Kościelny dwugłosdokończenie ze str.1

Dwugłos polskiego Kościoła wcale nie
dziwi. Od lat mówimy o podziale na„kościół
otwarty” i ten, któremu bliżej jest do obecnej

partii rządzącej. Idealnie obrazowały to dwie przywołane
inicjatywy.
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Zawsze będziemy w jakimś
stopniu podzieleni. W koń-
cu wychowujemy się w do-

mach o różnych poglądach,
jesteśmy inaczej kształto-
wani i non stop ktoś, świa-
domie lub nie, wpływa na
nasze stanowisko. Jest to

prawda znana nie od dziś,
powtarzana bez końca, ale
ciągle wprawia w zdziwie-
nie i wzbudza ocean emo-

cji. a ja uparcie, mimo
wszystko, chcę skupić się

na perspektywie zwykłych
obywateli, ludzi żyjących

w świecie kreowanym
przez władze i wreszcie

tych, którzy działają po-
przez małe kroki w zwykłej

codzienności. a jak naj-
szybciej dowiedzieć się, co

ktoś myśli? Poprzez rozmo-
wy, których wiodącym te-
matem w ostatnim czasie

była właśnie sytuacja poli-
tyczna Katalonii.

Cześć! Czy wszystko tam
w porządku? Jesteś cały? Nie
spodziewałam się, że osta-

tecznie dojdzie do tego referendum.
Przecież jest niezgodne z hiszpańską
konstytucją!

– Tak. Wszystko w porządku.
– Dzwonię, bo media mówią, że

dziś około 900 osób zostało rannych
w starciach z policją wysłaną przez
rząd centralny! Nie wychodziłam
z domu, zgodnie z zaleceniem moich
bliskich, więc nie widziałam tych
ciężkich i dobijających obrazów na
własne oczy. Podobno używali gu-
mowych kul, czepiali się niewinnych
ludzi, zagradzali wejścia do miejsc z
urnami wyborczymi. Coś okropnego!
Aż żal serce ściska, gdy ogląda się te
zdjęcia rannych.

– Masz rację. Ale z drugiej strony
jak miał się zachować rząd hiszpań-
ski, skoro te działania łamały prawo?
Widziałem filmik, który pokazywał,
jak niektórzy widzą „uczciwe” refe-
rendum. Przynosili przygotowane
przez siebie wcześniej karty do
głosowania i wrzucali po kilka na-
raz! Przecież to również jest niedo-
puszczalne!

– Ach! To tak bardzo skompliko-
wane! A może to wszystko manipu-
lacja?!

– Tego nie wiem. Ale faktem jest,
że referendum powinno być zgodne
z prawem, powinna być ustalona
liczba osób, które muszą zagłoso-
wać, aby wynik końcowy był ważny.
Wydaje się on imponujący. Ponad 90
procent na „tak”. Wspaniale, tylko że
udział brało koło 43 procent upraw-
nionych. Ewidentnie zbyt mało!

– Z drugiej strony premier Carles
Puidgemont niejednokrotnie apelo-
wał do madryckiego rządu o możli-
wość przeprowadzenia prawomocne-
go referendum. Wtedy nie byli tacy
chętni do rozmów!

(…)

Strajk generalny

– Dziś na zajęciach jesteśmy tylko
w ósemkę, ale i tak się odbędą. Mu-
simy zrozumieć i uszanować poglądy
tych, którzy postanowili się nie poja-
wić. Najpewniej albo przejawiają
skłonności separatystyczne, oburzają
się na reakcję policji z uwagi na
prawa człowieka lub są pacyfistami.
W każdym razie zapewne chcą zade-
monstrować swoje poglądy.

– Ale dlaczego nasza placówka ma
dziś zajęcia, a na przykład taki Uni-
versitat de Barcelona nie ma?

– Dlatego, że nasz jest prywatny,
a wymieniony przez ciebie publicz-
ny. Strajku generalnego domagały
się organizacje popierające działania
niepodległościowe oraz związki za-
wodowe. My jednak pracujemy.

A co wydarzyło się w ciągu dnia?

– Słuchaj! Ale się dzieje! Jak masz
chwilę, wpadnij na plaza Urquinao-

na, albo plaza Catalunya! Morze lu-
dzi! Są wszędzie: siedzą na środku
ulicy, na dachach przystanków auto-
busowych, grają na różnych instru-
mentach i śpiewają. Część znajduje
się pod siedzibą regionalnej hiszpań-
skiej policji, gdzie wykrzykują hasła,
pokazują sprzeciw wobec ich nie-
dzielnej interwencji. Pobliskie ulice
są zaśmiecone, gdzie nie spojrzysz –
widzisz transparenty i inne formy
niepodległościowego poparcia! A po
asfalcie walają się karty do głosowa-
nia! Co za widok!

– Kolejne demonstracje? Myś-
lałem, że to się skończy wraz
z pierwszym października!

– Zwariowałeś? Po takiej akcji
mieszkańcy mieliby zamilknąć?!
Wtedy wszystkie poprzednie
działania nie miałyby sensu. Dzisiej-
sze demonstracje w całej Katalonii
mają unaocznić sprzeciw ludności
wobec przemocy. O! Właśnie do-
stałem cynk, że podobnie dzieje się
też przed budynkiem katalońskiego
przedstawicielstwa Partii Ludowej!

– Ale nie jest tam niebezpiecznie?
– Myślę, że nie. Jak na razie jedy-

ne nieprzyjazne zachowanie jakie
widziałem, to reakcje tłumu na wi-
dok policyjnego helikoptera. Zapa-
miętale wykrzykują w niebo słowa
niezadowolenia.

Unia Europejska – co gdyby?

– Dziadku, a co będzie, jeśli niepo-
dległość Katalonii stanie się faktem?

– Będzie co ma być, dziecko. Wy-
daje mi się, że Unia Europejska chce
zachować dystans. Mówią, że re-
spektują w pełni konstytucje wszyst-

kich państw członkowskich i że w ta-
kim wypadku Hiszpania sama po-
winna poradzić sobie z problemem.
Jednak ogłoszenie niepodległości bę-
dzie oznaczało, że Katalonia nie na-
leży już do państw członkowskich.

– I co dalej?
– Ostatnio podczas konferencji

z internautami Jean-Claude Junker,
przewodniczący Komisji Europej-
skiej, powiedział, że mogliby znów
należeć do UE. Co mieszkańcy tegoż
regionu o separatystycznych skłon-
nościach zinterpretowali jako zielone
światło dla ich działań. Potem oczy-
wiście chciał to wszystko sprosto-
wać. Jego intencją było zabrzmieć
neutralnie. Wobec tego Katalonia
miałaby przechodzić przez wszelakie
procedury, tak jak wszyscy. Co, mię-
dzy innymi, oznacza problemy z wa-
lutą! Zatem upragniona niepo-
dległość przyniosłaby wiele kompli-
kacji. Z resztą już zrobił się „saj-
gon”!

Świat biznesu

– Co masz na myśli dziadku?
– Właściciele wielkich placówek,

powiedzmy takich jak banki, ale ty-
czy się to również innych przedsię-
biorstw, boją się strat finansowych,
jakie mogłaby przynieść niepo-
dległość. Wobec czego już część
z nich podjęła decyzję o przeniesie-
niu siedziby z katalońskiej ziemi.
Choćby Caixa bank czy Sabadell.
Według „El Mundo” może to ozna-
czać, że także wielu ludzi będzie
chciało przenieść swoje konta, by na-
dal mieć je w euro.

– Nie wygląda to dobrze…

Decyzja ostatnich dni

– Nie powiem, całkiem sprytne ro-
zegranie.

– Może i tak, ale bardzo nie chcę
tego odłączenia.

– Od twojego chcenia nic tu nie
zależy. Wydaje mi się, że Puigde-
mont wykazał się ostrożnością.
Z jednej strony złożył swój podpis na
„deklaracji przedstawicieli Katalo-
nii”, równocześnie prosząc regional-
ny parlament o mandat do ogłoszenia
niepodległości. Z drugiej jednak,
chcąc doprowadzić do rozmów
z madryckim rządem, od razu zaczął
ubiegać się o zawieszenie skutków
tejże deklaracji.

– Ale nie wiadomo, czy takie
postąpienie ma moc prawną.

– Niestety nie ma to już teraz zna-
czenia. Premier Hiszpanii Mariano
Rajoy zdecydował o wykorzystaniu
nigdy dotychczas niestosowanego
artykuł 155. konstytucji, który ozna-
cza, ni mniej ni więcej, przejęcie
kontroli nad zbuntowanym regionem.

– I tu kolejna zagwozdka! Nie jest
on przecież sprecyzowany, co budzi,
w moim mniemaniu, jeszcze większy
niepokój.

– Dokładnie. Zatem, mimo niejed-
nego niezadowolonego separatysty,
uważam, że decyzja nie była pochop-
na i jest swego rodzaju grą na
zwłokę, by uniknąć możliwie jak
największej ilości nieprzyjemnych
konsekwencji.

– Może i masz rację, ale mam
jedno małe pytanko. I po co było to
wszystko zaczynać?

– Głupie pytanie! A historia?
A demokracja? Zwykły i niebywale
potrzebny dialog?

– Te działania mogą pobudzić inne
regiony o wysokiej autonomii.
Chociażby w Belgii. Po co nam ko-
lejne podziały, kłótnie i wielka burza
w Europie?

(…)

I tak można w nieskończoność…

Powyższe rozmowy miały na celu
pokazanie, że ludność, zwłaszcza
hiszpańska, ma obecnie twardy
orzech do zgryzienia. Codziennie do-
chodzi do setek tysięcy podobnych
konwersacji, które nie są pozbawio-
ne emocji i wielkiego przejęcia za-
równo nieodległą przeszłością, teraź-
niejszością, jak i przyszłością miejs-
ca, gdzie żyją i gdzie się wychowali.
Tak. Zwykli obywatele rozmawiają
między sobą, jednak ich słowa są
praktycznie bez mocy. Natomiast ci,
na których wymianie zdań najbar-
dziej wszystkim zależy, mają z nią
nie lada problem.

Maria MIKOŁAJCZYK

� www.facebook.com/gazeta.fenestra

Głuchy telefon,
czyli referendum w Katalonii
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Kobieta po prawej przyodziana jest w nieoficjalną flagę Katalonii, którą od oficjalnej odróżnia gwiazda na niebieskim tle,
symbolizująca niepodległość.



Chęć ucieczki. Poczucie
pewnego uwiązania do

jednego stanu, który za-
miast pozwolić latać po-
nad chodnikami ciągnie

w dół. desperacja, by na-
reszcie o pewnych rze-

czach (traumatycznych,
a może i bolesnych)

zapomnieć. Grzebanie
w przeszłości prowadzi

do nieuleczalnego smut-
ku, a w konsekwencji do

bytowania, które nazwać
można niepełnym.

Chociaż bywa i tak, że lubi-
my sobie w ten sposób „po-
rozgrzebywać”. Ryjemy

w tej przeszłości, swojej i cudzej,
palcami, łamią się nam paznokcie
i jest w tym odrobina skrystalizowa-
nego masochizmu. A to przecież tyl-
ko biologia…

Interakcja między neuronami
znajdującego się w mózgu ciała
migdałowatego odpowiada w ludz-
kim organizmie za powstawanie
traumatycznych doświadczeń. One
same z kolei pojawiają się w wyni-
ku bolesnego czy nieprzyjemnego
wspomnienia (najczęściej długotr-
wałego) i ściśle powiązane są z od-
czuwaniem strachu.

Tylko biologia… dlaczego zatem
tak dogłębnie przeżywamy coś, co
skończyło się już dawno?

Demonologia

Gretchen Rubin (autorka bestsel-
lerowej książki pt. „Projekt Szczęś-
cie”, stanowiącej zapis całorocz-
nych prób, mających zwiększać
własne zadowolenie) sugeruje, że
często wyznaczamy sobie jakiś cel.
Podświadomie mamy sobie według

Rubin wmawiać, że dopiero po
osiągnięciu takowego celu poczuje-
my się szczęśliwi. Co więcej, podob-
no kurczowo się takiego myślenia
trzymamy, bo rzekome „niespełnie-
nie” sprawia, że odbieramy sobie
możliwość cieszenia się stanem,
w którym znajdujemy się tu i teraz.

Czy nie jest przypadkiem tak, że
czasami, próbując wyzwolić się od
niedobrych zmartwień, bloku-
jących wolne, codzienne funkcjono-
wanie, paradoksalnie się ich trzy-
mamy? Myślimy: „gdy wszystko
nareszcie się skończy, gdy już nie
będę o tym myśleć, gdy już nie
będę się tym przejmować,wtedy
wszystko się ułoży”.

Czy nie można jednak założyć, że
układa się… teraz? Nawet jeśli ry-
zykownie, można by stwierdzić, że
każdy z nas zmaga się z jakimiś de-
monami. A one wciąż siedzą mu na

ramieniu i trudno jest je z siebie
zrzucić, strząsnąć czy wrzucić do
kosza na śmieci, którego już nigdy
nie otworzymy.

Wszyscy jesteśmy Freudami

Czy raczej chcielibyśmy być. Bo
to przecież właśnie wypieranie nie-
przyjemnych dla nas, a zapamięta-
nych rzeczy jest jednym z bardziej
znaczących elementów, składających
się na freudowską teorię. Takowe
właśnie wypieranie miało polegać na
długotrwałych ćwiczeniach na zasa-
dzie „myśl/nie myśl o tym”. Jednak
czy również w tym przypadku, mó-
wiąc o osobie nieotoczonej opieką
specjalisty, wszystko przyjdzie samo,
za pomocą siły autosugestii?

Naukowcy z San Diego (Univer-
sity of California) dokonali co
prawda rzeczy, zdawałoby się, nie-
możliwej. Wykasowali z mózgu
wspomnienie, a następnie przywró-
cili je w całości. Niestety
wyłącznie… w przypadku neuro-
nów szczurzych! Choć specyfika
zabiegu wyklucza przeprowadzenie
go na ludzkim mózgu, sam w sobie

poświadcza, że neuronami (i co za
tym idzie wspomnieniami) można
niemal żonglować.

Kolokwium ze smutku

Podczas gdy inni obserwują nasze
skołatane nerwy, przeprowadzają
eksperymenty na szczurach czy
opracowują specjalistyczne progra-
my wypierania naszych bolączek,
zgrzytów i problemów, my szarzy
obywatele musimy po prostu żyć
i jakoś radzić sobie z naszymi złymi
podszeptami umysłu.

Problem w tym, że istnieje ta
właśnie pewna nadwrażliwość, którą
w mniejszym lub większym stopniu
nosi w sobie każdy z nas. Wspom-
nień nie da się zgasić, zakopać, wy-
rzucić ani zmienić. Leżą gdzieś u na-
szych stóp jak roztrzaskane w drobny
mak kieliszki i trudno je pozbierać od
razu. One po prostu są, a kwestia
nauczenia się funkcjonowania z tymi
najgorszymi to jeden z najtrudniej-
szych egzaminów. Nie tylko na stu-
diach, bo nikt nie opracował skryptu
do tego właśnie przedmiotu.

Małgorzata PELKA
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Wspomnień nie da się zgasić, zakopać, wyrzu-
cić ani zmienić. Leżą gdzieś u naszych stóp jak
roztrzaskane w drobny mak kieliszki i trudno je

pozbierać od razu.

rozbite szkło, czyli wszystko mówi„pamiętaj”

Jeszcze dwa lata temu
trudno było uwierzyć w

to, by dni molocha, jakim
było wówczas Państwo

islamskie, miały być poli-
czone. Potężna organiza-

cja terrorystyczna, z za-
pędami do utworzenia
własnego ogromnego
państwa, wywoływała

strach na całym świecie.
inne bojówki islamskie

składały im nawet hołdy
wierności. Teraz siły

walczące z dżihadystami
przekonują, że koszmar

dobiega końca, ale czy na
pewno?

W listopadzie 2016 roku
Syryjskie Siły Demo-
kratyczne (SDF) roz-

poczęły operację odbicia miasta
Ar-Rakka na północy Syrii. To miał
być ostatni akt walki z terrorystycz-
nym molochem ISIS. Dopiero
w czerwcu tego roku SDF zdołało
wejść do miasta, a na początku lipca
oddziały pojawiły się w rejonie jego
najstarszych zabudowań. Wówczas
informowano, że miasta broni 2,5
tys. dżihadystów.

Miasto było prawdziwym bastio-
nem ISIS, które obrało je za swoją
stolicę. Dlatego też tak zaciekle go
broniono i do walki wykorzystywa-
no wszystko, co dżihadyści mieli
pod ręką. Odbicie Ar-Rakki byłoby

więc postrzegane jako nie tylko
ogromny cios dla Państwa Islam-
skiego, ale także rozbicie siły dżiha-
dystów i pozbawienie islamistycznej
hydry ostatniego łba. Teraz okazuje
się jednak, że opór fanatyków został
przełamany. SDF poinformowało,

że w weekend z Ar-Rakki uciekło
275 dżihadystów z rodzinami.
Złożone z Kurdów Ludowe Jedno-
stki Samoobrony (YPG) informują,
że to zwiastun szybkiej klęski ISIS.

Co więcej, Nouri Mahmoud,
rzecznik YPG, zapowiedział już, że

wyzwolenie Ar-Rakki to tylko
kwestia czasu i można z całą pew-
nością mówić o sukcesie. To bardzo
aroganckie podejście, biorąc pod
uwagę fakt, że wciąż nie wiadomo,
ilu dżihadystów zostało w stolicy
ISIS. Bardzo prawdopodobne, że

koalicję walczącą z dżihadystami
czeka jeszcze kilka krwawych poty-
czek, a odbicie miasta do końca
może przeciągnąć się i potrwać
jeszcze nie kilka dni, jak chciałby
Mahmoud, ale nawet kilka tygodni.

Pewne jest jednak to, że w Rakce
zostali sami fanatycy, którzy nie
mają nic do stracenia. Z takim
podejściem stanowią ogromne za-
grożenie. Mahmoud dodał więc, że
„akcja będzie trwać, dopóki całe
miasto nie zostanie oczyszczone
z terrorystów, którzy odmówili
złożenia broni". To o wiele trzeź-
wiejsza ocena sytuacji. Pozwolę
sobie bowiem przypomnieć, że
o upadku samozwańczego kalifatu
głośno jest już mniej więcej od
roku, kiedy SDF zaczęło operację
podboju Ar-Rakki. Nie muszę chy-
ba jednak nikomu przypominać, ile
zamachów terrorystycznych, w któ-
rych maczało palce ISIS, miało
miejsce.

Ta organizacja to przerażająca
hydra, której nie da się pokonać ot
tak. W miejsce oderżniętej głowy
wyrastają nowe dwie. Co więcej,
zniszczenie wszelkich struktur ISIS
jeszcze bardziej rozjuszy jej bo-
jowników i sprawi, że ci nie będą
mieli już nic do stracenia. Zaczną
tłumniej powracać do Europy
i będą siać zniszczenie nie „w imię
dżihadu”, a w ramach zemsty za
zniszczenie ich marzeń o kalifacie.
Najcięższy okres czeka nas więc
po samym upadku Państwa Islam-
skiego. Na razie szczury uciekają
z tonącego pokładu. Tylko czekać,
aż wezmą się za podgryzanie fun-
damentów naszego zachodniego
świata.

Przemysław TERLECKI

Hydra bez głów

Dżihadyści Państwa Islamskiego nie przestaną dla niego walczyć nawet po jego upadku.
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Ukochany przywódca,
dbający o wszystkie po-

trzeby swoich podda-
nych, stawiany na równi

z bóstwem. Spokój,
uśmiech i brak przestęp-
czości. równość, brater-

stwo, solidarność. Tak na
pierwszy rzut oka wy-

gląda Korea Północna.
rzeczywistość jednak nie

ma nic wspólnego z tym
utopijnym obrazem. Ko-
reańczycy z Północy żyją

pod wieczną kontrolą w
głodzie, strachu i ubó-

stwie. ich umysły„prane”
są propagandą. Coraz

więcej z nich decyduje się
więc na ryzykowną

ucieczkę z tego ogarnię-
tego reżimem Kimów

„najciemniejszego miejs-
ca na świecie”.

„Korea Północna jest nie-
pojętym krajem. Jest
tam tylko jeden kanał

w telewizji. Nie ma Internetu. Nie
możemy śpiewać, mówić, nosić
a nawet myśleć tego, co chcemy.
Korea Północna to jedyny kraj,
w którym możesz zostać stracony za
wykonanie niezarejestrowanej roz-
mowy telefonicznej za granicę. Ko-
reańczycy z Północy są dzisiaj terro-
ryzowani.” – takimi słowami Yeon-
mi Park zaczęła swoje wystąpienie
na One Young World w 2014 roku
w Dublinie. Dorastając w Korei
północnej, od najmłodszych lat była
ostrzegana, żeby nie wyrażać swo-
ich myśli, bo „nawet lasy i myszy
słyszą jej szept”. W wieku 9 lat była
świadkiem egzekucji matki swojej
przyjaciółki. Co takiego zrobiła ko-
bieta, że została skazana na karę naj-
wyższą z możliwych? W tym miej-
scu na świecie wystarczyło, że obej-

najciemniejsze
miejsce na świecie

Sezon porywistych wiat-
rów i nieprzewidywal-

nych mżawek śmiało roz-
wija swoje skrzydła

i zbiera plon w postaci
kataru, kaszlu i przezię-

bień przyszpilających
nas do łóżek. Biedny i wy-
ziębiony student walcząc
z uginającym się paraso-
lem, dzielnie zmierza ku

wydziałowym wrotom,
odciskając w grząskim

gruncie ślad swych
ubłoconych butów. Je-

sień, moi drodzy.

Większość zgodnym
chórem zawoła: pręd-
ko do apteki! Jednak

część pokręci karcąco głową i zapa-
rzy filiżankę lipy, rozpyli w pokoju
obłok z olejku eukaliptusowego.
Poważnie, olejek? Czy to nadal
średniowiecze?

W ostatnim czasie obserwuje się
rozwój blogów zielarskich i kont in-
stagramowych, promujących bota-
niczne zapędy i samodzielną zaba-
wę w alchemika. Szczególnie bu-
dujące jest to jesienią, gdy zamiast
szarości, deszczu i ton błota za-
uważa się oplecione złotem i pur-
purą liście, pieczołowicie ustawione
na straganach rzędy dyń rozmiarów
wszelakich oraz nieśmiało wychy-

lające się ku chodnikowi rubinowe
owoce róży. Tym samym tropem
idąc – znacznie bardziej przeko-
nujący wydaje się czasem sok
z czarnego bzu, niż kolejna dawka
pomarańczowych pigułek mających
dostarczyć organizmowi witamin,
tak szczególnie potrzebnych, gdy
za oknem gałęzie drżą od ciągłych
podmuchów wiatru.

Zaczyna się, jak prawie zawsze,
dość niepozornie. Magiczna mie-
szanina dzikich nazw widniejących
na opakowaniach leków czy kosme-
tyków sprawia, że niektóre myśli
zaczynają galopować szybciej

i szybciej, wprawiając w konsterna-
cję. Dość. Od początku. Surowce
naturalne okazują się zbawieniem,
brak morskich opowieści na etykie-
cie obiecujących złote góry uspoka-
ja. Trzy, cztery elementy w składzie
nie wydają się tak trudne do zrozu-
mienia, co prawdziwy elaborat
przypominający spis zapotrzebowa-
nia laboratorium chemicznego. Pro-
stota koi. Uzależnia. Z szafki znika
większość medykamentów i pro-
duktów o zawiłych składach.
W kącie jednak nadal chowają się,
niczym drobiny kurzu, dwa lub trzy
specyfiki mające postawić na nogi

w nagłych sytuacjach. Przezorny
zawsze ubezpieczony, prawda?
Przecież nie od razu Rzym zbudo-
wano.

Dalej jest już znacznie prościej.
Coraz większa ilość wiedzy
o działaniu poszczególnych roślin
przenika do wnętrza głowy, jakby
znała jakieś tajne wejście, gdzieś
między błoną bębenkową a trąbką
Eustachiusza. To zielone szaleństwo
wije sobie spokojnie przytulne
gniazdko w podświadomości, czego
skutkiem jest ziołowy ogródek na
balkonie, który w zimowych mie-
siącach pomaga uporać się z proble-
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Temu szaleństwu na

Kim Dzong Un uwielbiany przez swoją armię.

rzała Hollywoodzki film. Yeonmi,
przekonana, że dyktator potrafił czy-
tać w jej myślach, w wieku 12 lat
postanowiła zaryzykować życiem
i uciec z odciętego od reszty świata
Pustelniczego Królestwa.

Przewodni Promień Słońca,
nasz Ukochany Dowódca

Mieszkańcy Korei Północnej od
najmłodszych lat uczeni są

posłuszeństwa i lojalności wobec
przywódcy. Propaganda jest funda-
mentem kształtującym ich świato-
pogląd. Dzieci w przedszkolu za-
miast słuchać baśni braci Grimm,
śpiewają piosenki na cześć Kim
Dzong Una i jego poprzedników.
Matematyki uczy się nie na jabłkach
i gruszkach, a na ilości postrzelo-
nych amerykańskich żołnierzy –
wroga nr 1. Pojęcie „miłość” rozu-
miane jest tylko w kontekście uczu-

cia do przywódcy. Aby je potęgo-
wać, w mieszkaniach wiszą jego
portery, a w tle słychać ustawicznie
grające radio z sentymentalną pie-
śnią „Bez ciebie nie ma ojczyzny”,
którego nie sposób wyłączyć. Ko-
reańczycy wierzą, że Kim Dzong Un
panuje nad pogodą, a utrudzony dba-
niem o dobrobyt narodu śpi w samo-
chodzie i żywi się skromnymi gałka-
mi ryżu. Całości jego działań przy-
świeca zmarły dziadek, Wieczny

Prezydent, Kim Ir Sen. Koreańczycy
z Północy nie żyją dla siebie. Pozba-
wieni indywidualności pracują, uczą
się, a nawet myślą dla przywódcy.
To on dyktuje im jak mają się zacho-
wywać, co jeść, czytać, oglądać, jak
się czesać. To on zakazuje noszenia
wywodzących się z Ameryki jean-
sów. Horror rodem z „Roku 1984”
Orwella rozgrywa się tam naprawdę,
a tylko nielicznych stać na to, żeby
powiedzieć „dość”.



mem niezagospodarowanych para-
petów w mieszkaniu. Teraz donicz-
ki są wszędzie. Rozmarynowi na
drewnianym biurku towarzyszy bu-
kiet wrzosu, w kuchni dominuje
prężnie rosnąca bazylia. To ma swój
urok. I zajmuje ręce, gdy chce się
odpocząć od nauki. Przecież liście
same się nie zbiorą i ususzą. Tak
nawiasem mówiąc, znacznie spraw-
niej myśli się z kubkiem melisy
w dłoni, szczególnie wtedy, gdy jej
liście są jeszcze świeże.

Nim się człowiek obejrzy, wpadł
po uszy. Nie ma sensu spoglądanie
wstecz, drogi powrotnej brak. Na-

wyk sprawdzania składów już daw-
no wszedł w krew. Teraz to już tro-
chę instynktowne, nieprawdaż? Po-
zostaje pogodzić się z losem, adop-
tować kolejną już książkę o zielar-
stwie i rzucić się w ten botaniczny
wir. To cichy duszek, który siedzi
na ramieniu i szepcze coraz to now-
sze, zapierające dech pomysły.
Gdyby mama wiedziała, w jakim
kierunku owo zainteresowanie pó-
jdzie, zapewne nigdy nie wrę-
czyłaby ci pierwszej doniczki la-
wendy. Teraz już za późno.

Magdalena STEFAN
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Wyrażenie„Toksyczny
związek”coraz częściej

obija nam się o uszy. Ter-
minem tym można okreś-

lić relację pomiędzy
dwojgiem ludzi, którzy,

pomimo żywego uczucia,
ranią się nawzajem,

doprowadzając do emo-
cjonalnych destrukcji.

niewątpliwie, toksyczna
więź łączyła Fridę Kahlo

i diego riverę – uznanych
artystów pochodzących

z Meksyku.

Frida Kahlo, a właściwie
Magdalena Carmen Frieda
Kahlo y Calderón, urodziła

się w 1907 roku, co często było
przez nią fałszowane. Zaintrygowa-
na wolnością malarka za datę swo-
ich narodzin przyjęła rok 1910, kie-
dy wybuchła rewolucja meksykań-
ska. Była jedną z czterech córek gor-
liwej katoliczki oraz niemieckiego
fotografa, który będąc dziewiętnas-
toletnim młodzieńcem, przeniósł się
do Meksyku. Egzystencja Fridy nie
była usłana różami, żarliwie wbijały
się w nią kolce. Znana z kolorowych
strojów i długich spódnic artystka
ubierała je między innymi po to, aby
tuszować defekty swojego ciała.
W wieku 6 lat zachorowała na polio,
czego skutkiem stało się osłabienie
prawej nogi. Kolejnych urazów doz-
nała jako pełnoletnia dziewczyna,
gdy autobus, którym wracała do
domu, zderzył się z tramwajem.
Złamania kości oraz kręgosłupa w
kilku miejscach nie okazały się tak
tragicznym rezultatem zdarzenia,
jak przebita przez poręcz macica.
Ułomność na zawsze przekreśliła
szansę posiadania upragnionego
dziecka, co niejednokrotnie dopro-
wadziło artystkę do stanów depresji
i załamania nerwowego.

Ikarowe loty

Zanim Frida poznała Diego, autor
wielu murali mieszkał w Paryżu,
był mężem Angeliny Beloff, a także
ojcem malutkiego Dieguito. Znany
z licznych romansów i urzekającej
osobowości Rivera nie udawał wzo-
rowego ojca. Nieustannie nawiązy-
wał nowe znajomości z pięknymi,
sławnymi kobietami, które
usiłowały go zatrzymać tylko dla
siebie, co okazywało się snuciem
nierealnych marzeń. Po śmierci kil-
kunastomiesięcznego dziecka Diego
postanowił wrócić do Meksyku
i rozpocząć nowe życie. Wpatrzony
w kulturę prekolumbijską odnalazł
swój styl malarski oraz inspiracje,
wciągające artystę w świat energii,

żywych barw, zaskakujących
postaci. Pierwszy raz poznał Kahlo
w Ministerstwie Edukacji, gdzie
pracował nad muralem. Ta chwila
na zawsze odmieniła ich losy.
Mimo dużej różnicy wieku, para
znalazła wspólny język, zakochała
się w sobie i postanowiła pobrać.
Pomysł nie był przyjmowany przez
rodzinę Fridy entuzjastycznie. Ślub
stał się obiektem drwin, lecz
małżonkowie postanowili nie po-
święcać temu wiele uwagi. Byli
zbyt pochłonięci sobą. Frida impo-
nowała swoją wewnętrzną siłą, sta-
nowczością i opanowaniem. Diego
zaś był dla ciemnowłosej dziewczy-
ny mentorem. Pierwszy rok małżeń-
stwa okazał się dla nich udany.
Wbrew opnii lekarzy, artystka za-
szła w wyczekiwaną ciążę. Niestety,
po kilku tygodniach poroniła. Ból,
jaki czuła między innymi po utracie
dziecka, był nieodzownym elemen-
tem jej sztuki.

Myśl o macierzyństwie przestała
nawiedzać umysł Kahlo po trzecim
poronieniu. Wówczas artystka za-
częła pogrążać się w coraz większej
rozpaczy, sięgać po używki i po-
ciągać pędzlem po płótnie dla zabi-
cia czasu. Rutynowo umieszczała
na obrazach samą siebie, aby pod-
kreślić samotność, z jaką walczyła.
Chęci do życia odbierały jej także
liczne romanse, jakie nawiązywał
Diego. Malarka postanowiła nie po-
zostawać mu w tej kwestii dłużna
i zaczęła prowadzić przygodne
życie zarówno z mężczyznami, jak
i kobietami.

Mitu ciąg dalszy

Kroplą, która przelała czarę gory-
czy, okazała się cielesna bliskość
pomiędzy Diegiem a młodszą
siostrą Fridy – Cristiną. Gdy me-
ksykańska mistrzyni pędzla dowie-
działa się o ich romansie, postano-

wiła nie tolerować dłużej podob-
nych zachowań swojego niewierne-
go męża i zakończyć związek.
W następnych latach artyści wracali
do siebie, aby następnie znów się
rozstawać. Istotnym wydarzeniem
w okresie związkowej niestabilnoś-
ci było związanie się Fridy z Nico-
lasem Muray’em – fotografem po-
chodzenia węgierskiego. Ówczesny
partner malarki przyczynił się do
rozsławienia jej osoby za pomocą
zdjęć. To właśnie Murray jest auto-
rem kolorowych portretów Fridy,
ukazujących jej unikatowość, nie-
konwencjonalne kreacje czy przy-
ciągającą wzrok biżuterię. Jednakże
węgierski fotograf nie był darzony
prawdziwym, żarliwym uczuciem
przez artystkę. Pomimo licznych
zawirowań, Frida Kahlo oraz Diego
Rivera ponownie zawarli małżeń-
stwo w 1940 roku.

Dokument niewiele wniósł do
sposobu ich życia. Para pojawiała
się publicznie na licznych protes-
tach, wystawach, spotkaniach towa-
rzyskich, lecz prywatny czas spę-
dzali osobno. Frida mieszkała
w swoim niebieskim domu i uczyła
malarstwa podopiecznych, zwanych
później „Los Fridos”, Diego zaś
przebywał w swojej posiadłości,
ulokowanej w San Angel.

Ilekroć oglądam obrazy pozosta-
wione przez „Gołębicę i słonia”, jak
nazywano relację meksykańskich
malarzy, kontempluję nad definicją
różnicy pomiędzy uczuciem a chci-
wym pożądaniem, poświęceniem
w imię miłości a egoizmem. Wyda-
ję mi się, iż warto zapamiętać
przesłanie Cahlo, jakie umieściła na
ostatnim namalowanym przez sie-
bie obrazie. Dzieło przedstawia ar-
buzy, na jednym z nich napisane
jest „Viva la vida” (niech żyje
życie). A ja dodam – z goryczą po-
rażek oraz słodyczą uniesień.

Livia ROK

Frida Kahlo

Droga do wolności
Kiedy Yeonmi była dzieckiem, jej

największym marzeniem było kupić
tyle ryżu i chleba, żeby najeść się
do syta. Problem głodu i ubóstwa
jest obecny w Korei Północnej do
dziś. Władza wszystkie pieniądze
przeznacza na zbrojenie armii, pro-
pagandę oraz własne potrzeby.

Sam Kim Dzong Il za życia wy-
dawał rocznie 800 tys. dolarów na
ulubiony koniak, podczas gdy reszta
narodu za granicami Pjongjangu

umierała z głodu i braku elektrycz-
ności. To właśnie te dwa czynniki
w głównej mierze skłoniły dziew-
czynę do ucieczki. W 2005 r. Yeon-
mi Park wraz z matką podjęły
trudną i ryzykowną walkę o wolno-
ść i życie. W razie niepowodzenia
były gotowe zabić się, żeby tylko
nie wrócić na Północ. Wolały
umrzeć poza Koreą Północną niż
w niej. Po przekroczeniu granicy
z Chinami zostały sprzedane jako
służące swoich nowych „mężów”.
Przed tą nieludzką „transakcją” mat-
kę 12-letniej wówczas Yeonmi
zgwałcono na jej oczach. Zanim do-
tarły do azylu, jakim była Korea
Południowa, przeszły piekło. Reżim
nauczył ich jedynej przydatnej wtedy
rzeczy – jak nie kierować się własny-
mi emocjami.

Propagandowy teatr

Dzięki „uciekinierom” z Korei
Północnej możemy poznać ten kraj
takim, jaki naprawdę jest. Nikt
z partii nie mówi ludziom z ze-
wnątrz o piorącej mózgi propagan-
dzie, cierpieniu (o ile znane jest pod
tym pojęciem) ludzi, wymuszonych
uśmiechach czy wreszcie o obozach
pracy dla „nieposłusznych” towa-
rzyszy, którzy ośmielili się sprzeci-
wić przywódcy i jego ideom.
Koreańczycy nie lubią rozmawiać
z cudzoziemcami, a wszystkie wy-

cieczki do Korei Północnej są spryt-
nymi ustawkami propagandy. Od-
wiedzający dostaje własnego prze-
wodnika i nigdzie nie może poru-
szać się bez jego pozwolenia. Tu-
rysta zza granicy zobaczy uśmiech-
nięte, zadowolone, żyjące w dobro-
bycie i spokoju społeczeństwo. Całe
wszechobecne szczęście przypisy-
wane będzie któremuś z Kimów. Za
tą propagandową kurtyną nie ma
jednak profesjonalnych aktorów.
Stoją za nią, pozbawieni przez

władzę podstawowych emocji, nie-
wolnicy państwa.

Po drugiej stronie

Po ucieczce z Korei Północnej
Yeonmi musiała nauczyć się życia
od nowa. Na Południu, w specjal-
nym ośrodku dla zbiegów, jako
13-latka dowiedziała się, że jej wy-
kształcenie jest na poziomie 2 klasy
szkoły podstawowej. Wraz z matką
nie wiedziały o istnieniu bankoma-
tów i supermarketów. Musiały przy-
zwyczaić się, że mogą nosić do-
wolną fryzurę i strój. Musiały nau-
czyć się samodzielnego myślenia
i kształtowania własnych poglądów.
Koreanki wiedziały, co czeka je „po
drugiej stronie”. „Gdyby nie zagra-
niczne DVD i CD znałybyśmy tyl-
ko piosenki o Kim Ir Senie i Kim
Dzong Ilu, których nas uczono”
– wspomina Yeonmi w swojej
książce „Przeżyć”. Spisała tam całą
swoją dramatyczną historię, a przy
tym – w ogromnym lęku – ujaw-
niła, jak naprawdę żyje się w Korei
Północnej. Wywalczyła wolność dla
siebie i swojej matki. Wyrwała się
z rąk reżimu, a propaganda ukazuje
ją jako zdrajczynię ojczyzny. Teraz,
jako aktywistka na rzecz praw
człowieka, walczy o to, żeby ludzie
zwrócili oczy ku najciemniejszemu
miejscu na świecie.

Ada KUKUROWSKA

imię zielarstwo

Koreańczycy nie lubią rozmawiać z cudzoziem-
cami, a wszystkie wycieczki do Korei Północnej
są sprytnymi ustawkami propagandy.

Między gołębicą a słoniem
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Sobota. Wykorzystując
chwilę wolnego czasu, za-
bieram się za sprzątanie.
Chwytam za„Fenestrę”–

wydanie z grudnia ze-
szłego roku. Wertuję

strony i zauważam duże
zdjęcie szeroko uśmiech-

niętej agnieszki radwań-
skiej. i ogarnia mnie smu-

tek, że po tegorocznym
sezonie taki humor nie
dopisuje zarówno teni-

sistce, jak i kibicom.

W środę 11 października
najlepsza polska za-
wodniczka zakończyła

zmagania w rozgrywkach 2017
roku. Jej ostatnią rywalką była Sa-
mantha Stosur, w meczu drugiej run-
dy turnieju Prudential Hong Kong
Tennis Open. Myślę, że wszyscy
fani przyzwyczaili się do tego, że na
„Isię” zawsze mogą liczyć. Tym bar-
dziej rozczarowuje fakt, że tego se-
zonu nie można zaliczyć do uda-
nych. Pierwszy raz od siedmiu lat
Krakowianka nie zwyciężyła w żad-
nym turnieju. Do tego fakt, że nie
udało jej się pokonać choćby jednej
przeciwniczki z czołowej dziesiątki
rankingu WTA, wskazuje na to, że

forma naszej zawodniczki nie była
najlepsza.

Możemy zastanawiać się, dlacze-
go losy powędrowały w takim kie-
runku. Duży wpływ na to miały za-
pewne kontuzje i choroby, które do-
kuczały Agnieszce. Spowodowały
one, że Polka zrezygnowała z pięciu
startów. W poprzednich latach re-

zygnacja z turniejów wynikała
głównie z chęci wypoczynku
i naładowania akumulatorów na na-
stępne rozgrywki, zwłaszcza po
dobrych występach.

Uważam również, że inne wyda-
rzenie mogło wpłynąć na mniej
udane występy Radwańskiej. W lip-
cu tego roku Krakowianka wyszła

za mąż. Ślub to ważna uroczystość
dla każdego, szczególnie dla kobiet,
które z natury mają bardziej roman-
tyczną duszę i marzą o białej sukni.
Same przygotowania musiały za-
przątać jej głowę przez dłuższy
czas. W końcu nie można być obo-
jętnym wobec tak ważnego dnia w
swoim życiu. I chociaż małżonko-

wie trenują razem, to jednak nie
można tego porównywać do czasu
spędzonego we własnym domu,
siedząc na kanapie i oglądając fil-
my, a tego potrzebuje każdy
związek, szczególnie świeżo zapie-
czętowany.

Każdy zasługuje na regenerację.
Wydaję mi się niemożliwym, aby
być w dobrej formie przez całą ka-
rierę sportową. Gorszy sezon pol-
skiej tenisistki nie powinien napa-
wać nas dużym lękiem. Myślę, że
dłuższy odpoczynek przyda się za-
równo Agnieszce, jak i nam, kibi-
com. Duża fala krytyki płynie za-
pewne od osób, które są okazjonal-
nymi fanami. Łatwiej jest kogoś
krytykować, niż starać się zrozu-
mieć jego sytuację i czekać na lep-
sze momenty. Wszyscy potrzebuje-
my trochę ochłonąć i nabrać energii
na następne zmagania. Na pewno
nie pogorszy to obecnego stanu,
a kto wie, może spowoduje, że
w przyszłym sezonie będziemy
oglądać Krakowiankę w swojej
życiowej formie. Tego nam wszyst-
kim życzę i z niecierpliwością ocze-
kuję na to, aż usta oszczercom za-
mknie żółta piłeczka uderzona
przez rakietę Radwańskiej.

Paulina ERPEL
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Czy po tak słabym sezonie Polka udowodni, że stać ją na wielkie zwycięstwa?

Od czerwca tego roku Po-
lacy mają możliwość ko-

rzystania z dobro-
dziejstw telefonu komór-

kowego za granicą w ra-
mach darmowego

roamingu. Miało to ułat-
wić turystom pod-

różowanie i kontaktowa-
nie się ze sobą w trakcie

wakacji. ale wiadomo,
jak to my: dać nam palec,

a całą rękę weźmiemy.
Warto zatem zadać sobie
pytanie, czy rzeczywiście

korzystaliśmy z usług
operatora w sposób, jaki

nam było dane?

Faktem jest, że w czasie trwa-
nia wakacji tego roku
wszystkie portale społecz-

nościowe i aplikacje mobilne pękały
w szwach. Pojawiały się tam w zde-
cydowanej większości zdjęcia i
wspomnienia z wakacji. Świetnie –
mamy tę możliwość, więc dlaczego
z niej nie skorzystać? Problem poja-
wiał się poza tymi fotografiami, na
których widzimy młodych nieśmier-
telnych z drinkami w ręce, stojących
na najwyższych szczytach, w najdal-
szych zakątkach i na najbardziej eg-
zotycznych wyspach otoczonych la-
zurową wodą, pływających na dmu-
chanych flamingach. Taki oto młody
i niepokorny zrobiwszy już zdjęcia
na wszystkie możliwe aplikacje, by
ujrzała je jak największa liczba osób
i z zazdrości rwała sobie z głowy
włosy, nie wie co ze sobą począć.
Więc co robi? Tak samo jak reszta
rodaków za granicą przegląda
portale, zdjęcia swoich znajomych
i stają mu w głowie myśli, że od nie-
których to ma lepiej, ale ten tu, o, to

ma dopiero wakacje. Nie to co on,
tylko na Malcie. I tak leżą plackiem
na leżaku w cudownej scenerii, na-
wet jej nie widząc. Wodzą wzrokiem
po ekranie telefonu, suną palcem to
górę, to w dół i wchłania ich ta wir-
tualna rzeczywistość.

Błędne koło

A przecież uciekamy od pracy, od
obowiązków, od trudów życia co-
dziennego. Niejedna osoba będąc w
tym roku na urlopie odebrała maila
czy telefon z pracy, bo przecież to
za darmo. Wiele problemów, od
których uciekamy, zostało nam
przypomnianych przez bliskich,
którzy zachwalając bezpłatne
połączenia, ocucili nas z wakacyj-
nego relaksu policzkiem nowego
utrapienia. A przecież nie o to cho-
dziło ani nam, ani operatorom sieci
komórkowych. Mieliśmy korzystać

z Internetu, by znaleźć drogę, zaby-
tek, dobrą restaurację na wieczór,
może jakiś spektakl w miejscowym
teatrze. W efekcie całego zamiesza-
nia zupełnie nieświadomie wróciliś-
my dokładnie do tego, od czego
uciekaliśmy. Może jednak lepiej dla
nas by było, gdyby operatorzy cof-
nęli obietnice i zwrócili nam płatny
roaming, tym samym zwracając
nam wolność wypoczynku.

Przestań obserwować

Inna koncepcja, która narodziła
się w mojej głowie w drugiej części
urlopu, to fakt, że może nie tylko
nie potrafimy cieszyć się możliwoś-
cią darmowego połączenia z Inter-
netem na wakacjach w przypadku –
dajmy na to – odnalezienia drogi do
szukanego zabytku, ale może
w ogóle mamy problem ze zrozu-
mieniem idei Internetu, jaką jest
wyszukiwanie informacji. Jasne,
jest Facebook, Tinder, Snapchat i
tym podobne aplikacje, które służą
do nieco odmiennych celów. Jednak

ustalmy: jedno zdjęcie tygodniowo
z wakacji jest OK, może nawet
znajdą się wśród znajomych auten-
tycznie zainteresowani naszymi wo-
jażami, ale jedno zdjęcie na godzinę
to już spora przesada. Zazwyczaj
wobec takich jednostek stosuje się
jedyne rozsądne rozwiązanie:
„przestań obserwować”. Na nasze
szczęście twórcy portali społecz-
nościowych wyposażyli profil w
taką opcję. Nie o to przecież chodzi,
żeby wszyscy wiedzieli co jadłem
na śniadanie, obiad i kolację, albo
czy wieczorem wypiłem piwo, czy
drinka (dla dociekliwych:
wyjątkiem jest oczywiście prowa-
dzenie blogów kulinarnych).
Uwierzcie, to nikogo nie zainteresu-
je, a wręcz zniechęci. Nie wrzucaj
zdjęć swoich butów na białym pias-
ku czy ud na tle morza. Równie
dobrze możemy takie zdjęcia za-
wiesić sobie nad łóżkiem w sypial-
ni, ponieważ nadal pozostaje tylko
jeden zafascynowany i zaintereso-
wany: Ty sam.

Marta KUCZMAŃSKA

Wakacje online


