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Orzeł wylądował

Dokładnie w lutym, na łamach 
Toronto, zastanawiałem się 
z Państwem, co dalej z trójką 
„wesołych posłów” z Madrytu. 
Dwóch znalazło lukratywne 
etaty w państwowych spół-
kach. Zdecydowania najciszej 

było o pośle Hofmanie. To ten, 
który kiedyś chwalił się – na 
partyjnym zebraniu – długością 
swojego przyrodzenia, a potem 
dzielnie walczył z grawitacją, 
na jednym z głównych placów  
w Madrycie. No i moi drodzy, 
nasz opalony eksposeł się od-
nalazł. Oto w dwa dni po histo-
rycznym zwycięstwie Vive Kiel-
ce w finale Ligi Mistrzów nasz 
samolotowy celebryta, został… 
wiceprezesem Związku Piłki 
Ręcznej w Polsce. Nie wydaje 
mi się, aby wiedział, ilu zawod-
ników gra na boisku lub ile trwa 
wykluczenia za faul, ale twarz 
ma chłop medialną. W piłce 
ręcznej, oprócz Kielc, ważnym 
ośrodkiem jest przecież Płock.  
A tam wiadomo – koledzy 
rządzą już w Orlenie – więc  
i na szczypiornistów publicz-
ny  grosz się znajdzie. Będzie 
więc sukces murowany. Znając 
zamiłowanie do podróży (za 
cudzą kasę rzecz jasna), pana 
prezesa Hofmana, już widzę 

go siedzącego w samolocie 
do Rio, aby „wspierać na-
szych” na Igrzyskach. Całe 
szczęście, że do Ameryki 
Południowej nie lata jeszcze 
Ryanair, bo by znowu naro-
bił jakiegoś „obciachu”, zwa-
żywszy, że lot za ocean trwa 
kilkanaście godzin, a alkohol 
bezpłatny. Za to balangi  
w Rio... no cóż, transmito-
wać będzie TVP, więc sami 
swoi, niczego złego nie po-
każą. A Eurosport? Zawsze 
można będzie mówić o euro-
pejskiej prowokacji czy jakoś 
tak. Jaki ma to związek ze 
sportem: Lijewskim, Szma-
lem czy braćmi Jureckimi, 
zapyta ktoś? Otóż, absolut-
nie żadnego! I nie ma mieć! 
Ot zwyczajnie – fajna fucha, 
dużo podróży i zero odpo-
wiedzialności. Po prostu, 
dobra zmiana u Hofmana.

Duma!

Toruń nie jest miastem murów. 
Toruń jest miastem ludzi. Mia-
stem inicjatyw i pozytywnej 
energii. Miejscem, gdzie nie 
brakuje pomysłów, nie brakuje 
też werwy do ich realizacji. Dla-
czego mieszkańcy dużych mia-
stach ustawiają się samochoda-
mi gęsiego na ich wylotówkach, 
kiedy tylko zaczyna świecić 
słońce, a pogoda zaczyna nas 
rozpieszczać? Bo szukają uko-
jenia wśród zieleni, bo pragną 
relaksu. Marzą o tym, by zdjąć 

buty, by położyć się na trawie 
i łapać słoneczne promienie.  
A my nie musimy nigdzie 
jeździć! Nie musimy tracić 
kilku godzin w aucie i de-
nerwować się w korkach. 
Luksus Torunia! Może raz  
w roku, ale i tak warto to 
docenić. Na pewno nie war-
to przegapić. Śniadanie na 
Trawie dla mnie jest sztanda-
rową toruńską imprezą. Ro- 
bioną z rozmachem, ale 
nie pozwalającą ani przez 
sekundę odczuć jakiejkol-
wiek presji. To wydarzenie, 
które wymaga od nas tyl-
ko jednego – żeby być. Nic 
nie musieć, nigdzie się nie 
śpieszyć. Cieszyć się chwilą. 
Ja cieszę się, że mieszkam  
w mieście, z którego nie mu-
szę uciekać. Które daje mi 
komfort codziennego życia  
i otwiera się na swoich 
mieszkańców. Które nie jest 
sztampowe i inspiruje inne 
ośrodki do działania. 
Teraz pokażcie mi inne mia-

sto, które jednocześnie na 
Starówce ma i wielką łąkę,  
i plażę! No właśnie. A w To-
runiu, wszystko jest możliwe. 
Bo gdy połacie żywej, zielonej 
trawy pokryją Rynek Staro-
miejski, po drugiej stronie hi-
storycznego centrum, toczyć 
będą się sportowe potyczki. 
I tak powinno funkcjonować 
miasto, które jest przyjazne 
swoim mieszkańcom. Nie ma 
trawy w centrum? Rozłoży-
my ją. Nie ma plaży? Nawie-
ziemy piasek. Można? Można! 
A nawet trzeba – odwiedzić 
toruńską Starówkę w naj-
bliższy weekend. Hasło „Go-
tyk na dotyk” bardzo często 
używane jest w negatywnym 
kontekście. Ale kiedy „gotyk” 
ma swoją plaże, kiedy na śre-
dniowieczne mury patrzymy  
z perspektywy kocyka… ja nie 
mam żadnych wątpliwości. 
Takie miasto kocham.

Muzyczny owoc współpracy

W  połowie maja Londyn w spo-
sób szczególny celebrował sztu-
kę fotografii. W jednym tygodniu 
w 33 punktach miasta, zarówno 
galeriach z wielkimi tradycjami, 
jak i w nowo powstałych miej-
scach, zdjęcia eksponowane  
w przeróżny sposób nadały ton 
tej metropolii. W gronie Przy-
jaciół znalazłem się w centrum 
wydarzeń – czyli na wystawie 
Photo London, odbywającej się  
w Somerset House. Miejsce pre-
stiżowe, więc i czterodniowa wy- 
stawa miała swoją rangę. Setki fo-
tografów, których zdjęcia przed-
stawiały osiemdziesiąt cztery 
najlepsze światowe galerie sztuki. 

Mimo że zdjęcia eksponowane 
były w tradycyjny sposób, dla 
mnie wystawa była zjawiskowa, 
zredefiniowała moje pojęcie foto-
grafii. Według statystyk od 19 do 
22 maja odwiedziło ją 35 000 ludzi, 
do których należy dodać 3000 
tych, którzy zrobili to wirtualnie... 
mimo wszystko nie mogę napi-
sać, że zdominowała mój pobyt  
w Londynie. Kolejny dzień to ce-
niona Royal Albert Hall i The Dam-
ned – 40th Anniversary... trzygo-
dzinny show kultowej grupy, 8000 
zdeklarowanych fanów, bilety 
niedostępne od kilku miesięcy... 
Tuż po – „uliczny merchandising”, 
który w tym wypadku nie stano-
wił konkurencji dla tego oficjal-
nego związanego z zespołem. Z 
prostej przyczyny – gdy umilkły 
ostatnie dźwięki na scenie Royal 
Albert Hall na stoisku nie było już 
nic do kupienia. Zresztą na ulicy 
po pół godzinie również. Nadal nie 
mogę napisać, że również to wy-
darzenie zdominowało mój pobyt 
w Londynie. Ponieważ uwarun-
kowania felietonu nie pozwalają 

na dalsze budowanie „napięcia”, 
przejdę do tego, co dla mnie najważ-
niejsze w opisanym czasie – do dłu-
gich rozmów z Markiem Olbrichem 
o ostatecznym kształcie projektu 
Toruń Rocks the Blues (HRPP Live 
Sessions vol. 1), sygnowanym przez 
Mark Olbrich Blues Eternity & To-
ruń Friends – czyli płyty i promu-
jącej ją polskiej trasy koncertowej. 
Wydawnictwa będącego owocem 
współpracy londyńskich i toruń-
skich muzyków, w którym uczest-
niczą: Asia Czajkowska-Zoń, Jimmy 
Thomas, Laurie Garman, Eddie An-
gel, Mark Olbrich, Grzegorz Minicz, 
Igor Nowicki, Waldemar Franczyk  
i Przemek Łosoś. Zrealizowane  
w Hard Rock Pubie Pamela nagrania 
koncertowe mają już ostateczny 
kształt nadany im przez Domi-
nique’a Brethesa w londyńskim 
Wolf Studios. Teraz pozostaje tylko 
czekać na oficjalną premierę oraz 
towarzyszące jej koncerty. I na ko-
lejny pobyt w Londynie i łączące się 
z nim nowe przedsięwzięcia.
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MARCIN 
TREICHEL

Rysowaniem i projektowa- 
niem graficznym zajmuje 
się od wielu lat. Doświad-
czenie zdobył, pracując 
dla dzienników regional-
nych oraz współpracując 
z agencjami reklamowymi 
przy wielu różnorodnych 
projektach.

Żaneta Lipińska-Patalon
Toronto

Darek Kowalski
HRP Pamela

Kiedy przyjdą zniszczyć grób

Twój ojciec był Ukraińcem? Twoja 
matka Żydówką? A może po pro-
stu należał do partii komunistycz-
nej? Nie zdziw się, gdy znajdziesz 
Jego, Jej grób zdemolowany i po-
bazgrany napisami w stylu „Śmierć 
kurw.m”, „Do Izraela żydowskie 
świn.e”, „Śmierć banderowskim 
faszystom”. Skąd ta myśl? Kilka 
dni temu w miejscowości Rajgród 
zbezczeszczono pomnik pamięci 
wymordowanych rajgrodzkich Ży-
dów. Napisałem o tym na moim 
Facebooku. Ku mojemu zdziwieniu, 
nie wszystkie komentarze były 
głosami oburzenia. Jeden z dys-
kutantów odkrył nawet „prawdzi-

wych” winowajców. Poinformował 
mnie, że ten pomnik zniszczyli tak 
naprawdę… lewacy. Duchowi zwo-
lennicy SB oraz wredne kręgi pro-
KOD-owskie. Po co to zrobili? Żeby 
podsycić nienawiść do prawicy, PiS
-u i dobrej zmiany. Zrozumiałem, że 
doszliśmy właśnie do punktu zwrot-
nego paranoi, jaka narasta od mie-
sięcy. Antysemici niszczą pomnik 
żydowski – winna jest ukryta opcja 
lewacko-prożydowska. Lewactwo 
jest tak złe do szpiku kości, że woli 
się samo zniszczyć, by rzucić cień na 
„rycerzy niepokalanych” z prawej 
strony. Obserwuję z obawą proces 
narastania bandytyzmu w naszym 
kraju. Bandytyzmu z „państwową 
przychylnością”. Istnieje ogólne 
przyzwolenie rządzących na tropie-
nie i niszczenie „wrogów ojczyny”. 
Od miesięcy trwa proces zmieniania 
kiboli stadionowych w świętych, 
jako wzorowych patriotów, którzy 
czasami tylko kogoś pobiją, ale 
przecież patriotyzm chwilami tego 
wymaga i to są generalnie „fajne 
chłopaki”. Tragedią jest to, że w ten 

styl mówienia włącza się Kościół 
katolicki. Występy księdza z Białe-
gostoku na zlocie narodowców były 
tego przerażającym przykładem.
Nagonka na uchodźców udała się 
świetnie. Dziś polskie dzieci boją się 
na ulicy człowieka o ciemniejszej 
skórze, zagraniczni – śniadzi lub 
czarni – studenci w Białymstoku 
są proszeni o niewychodzenie na 
ulice, w Europejskiej Stolicy Kultury, 
Wrocławiu, pali się na europejskim 
Rynku kukłę Żyda. Dziennikarze 
TVN to „szmaty”, „Wyborczej” to 
„michnikowskie żydowiny”. Nie lu-
bię polityki, nie chcę o niej mówić  
i pisać. Ale dzisiaj wlewa się ona do 
mojego domu, bo mam inne poglą-
dy. Czy grób moich rodziców także 
zastanę kiedyś zdemolowany? Ale 
ostrzegam, po którymś zniszczo-
nym grobie skończy się czas nie-
agresji i ludzie powstaną w obronie 
grobów ich ojców i matek, dziadków 
i babć. Powstaną, bo są uczciwymi 
Polakami.
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