
Chyba dobieg³ ju¿ koñca. Gdyby kiedykolwiek przysz³o 
komuœ do g³owy ufundowaæ Œwiatow¹ Ksiêgê Absurdów, 
honorowe miejsce rezerwuje latu na Zielonej Wyspie. Lato w 
Irlandii ma bowiem dwa oblicza. Pierwsze takie, jak przez 
ostatnie trzy lata - mokre, pochmurne i pe³ne psioczeñ na 
pogodê, drugie natomiast ciep³e i s³oneczne jak w tym roku, 
ale równiez pe³ne narzekañ - tym razem ¿e za gor¹co (nie 
myliæ z latem w kontynentalnej Europie!). Absurd polega na 
tym, ¿e kiedy podczas trwania tego pierwszego ca³a Wyspa 
têtni ¿yciem artystyczno-intelektualno-kukturalnym, ¿e z bó-
lem serca trzeba wybieraæ spoœród miejsc, w których chcia-
³oby siê byæ, tak kiedy œwieci s³oñce dylematów owych brak. 
Jedyna bowiem rozrywka narodu, tej starej jak i nowej Irlan-
dii, jest zimne piwo popijane w barowych ogródkach przy 
rozmowach o niczym. Oczywiœcie, ¿e przesadzam, ale tylko 
ten rozbudowany epitet mam na usprawiedliwienie swojej 
nieobecnoœci w poprzednim numerze. Kiedy wracam pamiê-
ci¹ przed kilku laty, jeszcze nawet do zesz³ego roku, to œmia³o 
mogê stwierdziæ, ¿e pod wzglêdem „dziania siê” emigracja 
polska w Irlandii na chwilê obecn¹ nie istnieje. Z polonijnych 
gazet pozosta³y juz tylko brukowce, a wieczorki literackie 
(choæby moje autorskie Rozmowy Va Banque), teatralne, 
filmowe, tudzie¿ te ze slajdami i egzotycznym jedzeniem po 
ka¿dej podró¿y któregoœ z polonijnych aktywistów, odesz³y w 
niepamiêæ. Ci którzy stracili pracê wyjechali na dobre, a tym 
szczêœciarzom, którzy j¹ jeszcze maj¹ zwyczajnie siê nie 

chce. Bo i dla kogo? Dziêki Bogu znów spad³ deszcz i wiatr 
smaga po uszach, znów mo¿na nosiæ kalosze zamiast san-
da³ów, znów Irlandia jest na powrót Irlandi¹. Znów mo¿e 
ludziom zachce siê chcieæ... Z drugiej strony, to te¿ nie do 
koñca tak, ¿e nie próbowa³am. Jeszcze wiosn¹ wymyœli³am 
sobie, i¿ tegoroczne dwa tygodnie urlopu poœwiêcê na udzia³ 
w organizowanej w Warszawie pod patronatem Marsza³ka 
Senatu RP, Szkole Liderów Polonijnych. Z³o¿y³am obszern¹ 
aplikacjê, podpart¹ rekomendacj¹ z Ambasady, Konsulatu i 
Banku oraz uzasadnieniem dlaczego chcê aktywnie uczest-
niczyæ w owych warsztatach maj¹cych na celu przygotowaæ 
do aktywnego i œwiadomego dzia³ania w œrodowiskach 
lokalnych na emigracji, bla, bla, bla. Naprawdê chcia³am. Po 
czym po pierwszej rundzie znalaz³am siê poza podium, czyli 

na liœcie rezerwowej. Wtedy zw¹tpi³am na dobre. Kupi³am 
bilet do Ameryki Po³udniowej i oddalam siê marazmowi, który 
nie ust¹pi³ nawet wraz z odebranym z Warszawy telefonem, 
ze w³aœciwie jest dla mnie miejsce. Postanowi³am spróbo-
waæ o w³asnych si³ach i za namow¹ Klementyny, kole¿anki, o 
której wspomnia³am w ostatnim artykule. Klementyna, do 
niedawna dziennikarka polskiego dodatku Evening Herald i 
organizatorka Festiwalu Kina Polskiego w Dublinie Kino-
polis, wyjecha³a z Irlandii kilka miesiêcy temu, po tym jak 

recesja zmiot³a z rynku wydawniczego polski tygodnik, a do 
pojawienia siê na œwiecie zmierza³a jej córka D¹brówka. 
Wiem, ¿e podjêta przez ni¹ decyzja zrodzi³a siê w bólach roz-
terek, w¹tpliwoœci i pytañ bez odpowiedzi, ale maj¹c rodzinê 
nie wystarczy ju¿ myœleæ wy³¹cznie o sobie. Tym bardziej o 
festiwalu, nawet gdy jego przygotowania trwaj¹ od miesiêcy. 
No ale w koñcu od czego s¹ kole¿anki pogr¹¿one w maraz-
mie? Tym oto sposobem zosta³am techniczn¹ koordynatork¹ 
tegorocznego festiwalu.

Myœl o czasie miêdzy 22 a 26 paŸdziernika wzbudza we 
mnie aktualnie tyle samo radoœci co i obaw. Z jednej strony 
siê cieszê, bo to ju¿ czwarty festiwal, bo bêdê czêœci¹ jego 
zakulisów, bo coœ siê w koñcu bêdzie w Dublinie dzia³o. Z tej 
drugiej, choæ zabrzmi to okropnie, przera¿a mnie jego ambit-
ny program. Ja wiem, ¿e w dwadzieœcia lat po odzyskaniu 
wolnoœci s¹ w nas Polakach wci¹¿ ¿ywe wspomnienia komu-
nistycznego zamordyzmu i ¿e nigdy nie wolno nam o tym 
czasie zapomnieæ. Ale czy polskie „kino prze³omu” znajdzie 
zrozumienie i po¿¹dany wydŸwiêk wœród przeciêtnego 
Irlandczyka, dla którego buty na kartki, ocet jako jedyny 
towar na sklepowej pó³ce, dodatkowe punkty na studiach za 
robotnicze pochodzenie, czy jakikolwiek inny absurd z tamtej 
Polski, jest wrêcz niemo¿liwym do wyobra¿enia? Ten naród 
te¿ wiele wycierpia³ przez stulecia, ale mam poczucie, ¿e aby 
zrozumieæ bohaterów Cz³owieka z ¿elaza, Trzystu mil do 
nieba, Ucieczki z kina Wolnoœæ, czy Dekalogu, trzeba siê 
urodziæ Polakiem. Znów pewnie przesadzam, bo sama znam 
Irlandczykow mówi¹cych z pasji biegle po polsku i zakocha-
nych w filmach Kieœlowskiego, poza tym „kino prze³omu” 
bêdzie dopiero ostatniego dnia. Nie ukrywam jednak, ¿e pre-
sja roli koordynatora, odpowiedzialnego za reklamê,  frek-
wencjê i ca³okszta³t organizacyjny, jest ogromna. Do kogo 
jednak nale¿y œwiat, jak nie do odwa¿nych? Rozpoczniemy 
w czwartek 22 paŸdziernika Ma³¹ Moskw¹ Waldemara 
Krzystka. W pi¹tek poka¿emy Drzazgi Macieja Pieprzycy 
oraz Cztery noce z Ann¹ Jerzego Skolimowskiego. Na 
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