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Mąż jednej z moich dalszych cioć, 
Stanisław Kowalewski pozostał na 
emigracji w Londynie, gdzie mu się 
specjalnie dobrze nie powodziło. Gdy 
go odwiedziłem w czasie mojej pracy w 
Biurze Informacyjnym RWE w Londynie 
rozmawiał ze mną niechętnie, nie wierzył 
w to co mówię, twierdził, że on lepiej wie  
co się w Polsce dzieje... STRONA 4

Cztery pory roku. Lato zaczyna 
się dla nas w dniu pierwszej kąpieli 
w jeziorze. Osobisty rekord to druga 
połowa maja, ale zazwyczaj jest to 
możliwe dopiero na Midsommar. Musi 
być albo ciepło w powietrzu, albo w 
wodzie, a najchętniej i tu i tu. Bliskość 
jeziora jest dla mnie jedną z definicji 
szczęścia. STRONA 10

Majorkę „wymyślono” po to, by 
rozsmakowane w pięknie i żądne 
ekskluzywnych podniet pieszczochy losu, 
mogły znaleźć swoją ulubioną przystań. 
Nie ma zatem przypadku w tym, że 
La Ciutat, czyli Palma, główne miasto 
wyspy, jest zarazem Stolicą Dobrego 
Smaku. W świecie cierpiącym na jego 
deficyt to rarytas. STRONA 9
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Kandydaci pochodzenia polskiego w wyborach do parlamentu,
władz wojewódzkich i komunalnych. Wrzesień 2018

Moderater (m):

Bieliński Artur, 41 lat, przedsiębiorca, Trollhättan (k)
Bieliński Remigiusz, 62 lata, inżynier, Trollhättan (k)
Brydzinski Katarina, 47 lat, pracownik więzienny, Mariestad (k)
Busk Magdalena, 48 lat, Vansbro (k)
Chorzyński Elin, 36 lat, kierowniczka przedszkola, Göteborg (k)
Gabryś Piotr, 46 lat, informatyk, Vänersborg (r)
Garbacka-Jansson Ewa, 52 lata, kierowca autobusu, Göteborg (k)
Kamińska Luiza, 71 lat, emerytka, Oxelösund (k)
Kapica Alicja, 38 lat, ekonomistka, Sundsvall (k)
Kowalkowska Jolanta, 63 lata, projektledare, Danderyd (k)
Krupa Katarzyna, 47 lat, pielęgniarka, Olofström (k) (l)
Krupa Patrik, 51 lat, mechanik, Olofström (r) (k) (l)
Larsson Anna Małgorzata, 46 lat, pielęgniarka, Östersund (k)
Lewalski Stanisław, 71 lat, oficer marynarki, Upplands Bro (k)
Marcinkowska Ewa, 30 lat, Vansbro (k)
Obiedziński Linda, 19 lat, studentka, Malmö (k)
Obmińska Marta, 39 lat, parlamentarzystka, Uppsala (r) (k)
Plewako Jan, 70 lat, Västerås (k)
Polak Agnes Agnieszka, 51 lat, Falkenberg (k) (l)
Poniatowski Peter, 36 lat, Alingsås (k)
Rajkowski Markus, 21 lat, student, Lidingö (k) (l)
Roszkowska-Öberg Eliza, 40 lat, IT-specjalista, Österåker (k) (r)
Walentowicz Helena, 24 lata, Stockholm (k)
Waligorska Marzena, 53 lata, Ekerö (k)
Wiśniewski Rafał, 52 lata, biobank ansvarig, Eskilstuna (k)
Wojnicki Stefan, 46 lat, manager, Lomma (k)

Sverigedemokraterna (sd):

Baron Tomasz, 44 lata, Sundsvall (l)
Bieler Paula, 30 lat, parlamentarzystka, Uppsala (r)
Borgesen Aleksandra, 42 lata, higienistka dentystyczna, Söderbärke (l)
Furmański Dawid, 34 lata, nauczyciel, Sollentuna (k)
Głogowska Karolina, 35 lat, studentka, Köping (k) (l)
Gresewitz Tadeusz, 65 lat, przedsiębiorca, Stockholm (l)
Jeżewski Peter, 61 lat, artysta-muzyk, Stockholm (r)
Kawecki Mariusz, 64 lata, tłumacz, Södertälje (k)
Kazimierczak Iwona, 33 lata, sprzedawca, Markaryd (k) (l)
Kopańska-Larsson Wioletta, 47 lat, pielęgniarka, Svalöv (k)
Kucier Jerzy, 52 lata, oficer, Skövde (k) (l)
Kujawski Hieronim, 63 lata, kierowca autobusu, Burlöv (k)
Milewczyk Beata, 41 lat, archiwistka, Södertälje (k) (l) (r)
Mroczek Rajmund, 61 lat, materialansvarig, Nyköping (k)
Pionk Daniel, 35 lat, malarz, Olofström (k)
Prokopczuk Zofia, 65 lat, emerytka, Tomelilla (k)
Silversjö Agnieszka, 42 lata, sprzedawca, Upplands Bro (k)
Sowa Simon, 41 lat, metallarbetare, Anderstorp (l)
Stanicki Joachim, 75 lat, emeryt, Bollebygd (k)
Swigon Mściwoj Mariusz, 38 lat, Solna (k) (r)
Swiniarski Krzysztof, 38 lat, ekonomista, Uddevalla (k)
Szubzda Agnes, 60 lat, ekonomistka, Botkyrka (k)
Szubzda Kristoffer, 63 lata, mechanik, Botkyrka (k)
Urbański Roger, 62 lata, kierowca, Huddinge (k) (l)

Skånepartiet: 

Roman Kasprzak, 66 lat, programista, Malmö (l) (r)

Socialdemokraterna (s):

Bieńkowski Barbara, 62 lata, nauczycielka, Västerås (k) (l)
Grabowska Margareta, 60 lat, przedsiębiorca, Älvdalen (k)
Musiał Lilja Kasia, 37 lat, Uppvidinge (k)
Orłowski Dariusz, 47 lat, pielęgniarz, Ekerö (k)
Podolak Andersson Kristina Jadwiga, 69 lat, konsultantka, Kalmar (k)
Rachwalski Sebastian, 72 lata, robotnik, Norrköping (k)
Saltarski Marie, 59 lat, nauczycielka, Staffanstorp (k)
Śliwińska Eva-Rosa, 65 lat, przewodnik turystyczny, Hallsberg (k)
Walkow Jolanta, 55 lat, sprzedawczyni, Trollhättan (k)
Wolniak Alfred, 43 lata, kierowca autobusu, Landskrona (k)
Zieliński Daniel, 34 lata, Svalöv (k)
Zieliński Jan, 59 lat, ombudsman, Svalöv (k)

Kristdemokraterna (kd):

Babińska Magdalena, 42 lata, kardiolog, Oskarshamn (k)
Borowiec Jan, 64 lata, profesor, kardiolog, Knivsta (k) (l)
Borowiec Maria, 64 lata, utbildningsansvarig, Knivsta (k)
Herczfeld Stefan, 57 lat, Nacka (k)
Karczewski Zbigniew, 67 lat, nauczyciel, Mora (l)
Kiejstut Robert Tadeusz, 58 lat, przedsiębiorca, Nynäshamn (k)
Lipińska Anna, 46 lat, Värmdö (k) (l)
Młynarczyk Aleksander, 29 lat, teolog, Lund (k)
Stefaniak Anna, 51 lat, nauczycielka, Köping (k)
Szyber Carolina, 36 lat, parlamentarzystka, Stockholm (r) (k)
Zakolski Michał, 67 lat, socionom, Örnsköldsvik (k) (l)

Liberalerna (L):

Bolanowski Ewa, 66 lat, emerytka, Svedala (k)
Bukowiecki Kamil, 33 lata, student, Gävle (k)
Czarnowski Łukasz, 46 lat, lekarz psychiatra, Oskarshamn (k) (l)
Dawidowicz Nina, 72 lata, inżynier, Stockholm (k) (l)
Danielowski Marek, 48 lat, spedytor, Sundbyberg (k) (l)
Jabłońska Ewa, 54 lata, nauczycielka, Göteborg (k)
Kabaciński-Hallström Barbara, 70 lat, konsulent, Hallstahammar (k)
Krakowski Margareta, 71 lat, ekonomistka, Mölndal (k)
Lesiński Jerzy, 77 lat, profesor, Tranås (k)
Wołodarska Joanna, 55 lat, nauczycielka, Göteborg (k) (r)
Wołosiński Wojciech, 59 lat, emeryt, Höör (k)

Marta Obmińska (m) Piotr Gabyś (m) Jolanta Kowalkowska (m)

Paula Bieler (sd) Peter Jeżewski (sd) Iwona Kazimierczak (sd)

Maria Borowiec (kd) Anna Lipińska (kd) Karolina Sokołowska (c)

Dariusz Orłowski (s) Kasia Musiał (s) Jolanta Walkow (s)

Łukasz Czarnowski (l) Barbara Kabacinska (l) Kamil Bukowiecki (l)
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Centern (c):

Dudek Daniel, 31 lat, przedsiębiorca, Stockholm (k) (l)
Kubiak Michał, 66 lat, przedsiębiorca, Uppvidinge (k)
Sokołowska Karolina, 18 lat, studentka, Härjedalen (k)
Szulc Bartłomiej, 23 lata, artysta, Bräcke (k)
Wieloch Michał, 62 lata, przedsiębiorca, Kävlinge (k)
Wilbik Margareta, 54 lata, tłumacz, Haninge (k)
Wojtkiewicz-Adolfsson Bogna, 50 lat, hodowca pszczół, Östersund (l)

Vänsterpartitet (vp):

Komnik Barbara Longina, 69 lat, socionom, Örebro (k)
Kowalski Tobiasz, 50 lat, IT-administrator, Uppvidinge (k)
Plichta Dan, 59 lat, robotnik, Mariefred (k)
Rogoziński Daniel, 31 lat, nauczyciel, Uppsala (k) (l)
Waśniowski Roy Władysław, 65 lat, metalowiec, Åtvidaberg (k)

Margareta Wilbik (c) Bartłomiej Szulc (c) Dan Plichta (vp)

Anna Sibińska (mp) Jacek Jurkowski (mp) Katarzyna Konkol (fi)

Miljöpartiet:

Barczewska Aviva, 49 lat, nauczycielka, Stockholm (l)
Jurkowski Jacek, 61 lat, nauczyciel, Olofström (k)
Sibińska Anna, 55 lat, przedsiębiorca, Göteborg (r) (k)
Wolski Linda, 34 lata, miljöstrateg, Skurup (k)

Kommunistpartiet - Vansbro:

Björklund Grażyna, 66 lat, Vansbo (k)

Feministiska Initiativet:

Konkol Katarzyna, 36 lat, studentka prawa, Stockholm (r) (k) (l)

Rättvisepartiet Socialisterna:

Bielecki Robert, 32 lata, dziennikarz, Haninge (k)

Drevikenspartitet:

Szutkiewicz Jolanta, 77 lat, nauczycielka, Huddinge (k)

Sollentunapartiet:

Piątkowska Ewa, 64 lata, sprzątaczka, Sollentuna (k)

Österåkerspartitet (öp):

Hainel Elżbieta, 55 lat, Österåker (k)

Trygghetspartiet:

Sajewicz Jan-Åke, 68 lat, Landskrona (k) (l)

Medborgelig Samling:

Domański Kristoffer, 38 lat, lekarz, Linköping (l)

Elżbieta Hainel (öp)

Polski koloryt  
szwedzkich 
wyborów 2.0

We wrześniowych wyborach 
w Szwecji wystartuje 110 osób 
polskiego pochodzenia. Najwięcej 
reprezentuje partię Moderatów, 
a niemal co czwarty ultraprawicową 
partę Sveriedemokraterna...

Foto: Wikipedia, Facebook, archiwum NGP. 
(r) = kandyduje do Riksdagu, (l) kandyduje do Landstinget (k) = kandyduje do władz komunałnych

Tym razem rekordu nie będzie. 110 osób polskiego pochodzenia na listach wy-
borczych do parlamentu, władz wojewódzkich i komunalnych, to o dziesięć mniej 
niż podczas wyborów cztery lata temu. Ale w 2002 roku na listach wyborczych 
można było znaleźć tylko 40 osób polskiego pochodzenia.

O ile jednak zainteresowanie polityką szwedzką jest ciągle dość duże wśród osób 
angażujących się w działalność partyjną, to nadal niewielu Polaków mieszkających 
w Szwecji korzysta ze swojego prawa wyborczego. Statystyki wciąż się nie zmie-
niają: Polacy częściej niż inne grupy narodowościowe nie korzystają ze swoich 
praw wyborczych. Tylko co piąty oddaje głos w wyborach. Ten brak aktywności 
polskiej grupy ma wiele wspólnego z niską frekwencją w wyborach w Polsce: po-
czucie braku wpływu na politykę zniechęca do aktywnego angażowania się. 

Chociaż w tym roku nazwisk polskich na listach wyborczych jest nieco mniej, to 
jednak pozytywne jest to, że ponad połowa z kandydujących startuje w wyborach 
po raz pierwszy. Brakuje na listach wyborczych wielu „weteranów”, których na-
zwiska powtarzały się przez ostatnie lata.  

Podobnie jak w 2010 i 2014 roku polityczne sympatie polskich kandydatów 
rozłożyły się na wszystkie partie: od skrajnej lewicy po skrajną prawicę. Nadal 
najwięcej Polaków (26) znajdziemy na listach Moderatów, w tym niemal pewną 
kandydatkę do Parlamentu – Martę Obmińską, która jest „jedynką” na listach 
wyborczych z Uppsali i piąta na liście krajowej! 

Na drugim miejscu są kandydaci z prawicowej Sverigedemokraterna (24 oso-
by) – tam na listach wyborczych pewne miejsce w Parlamencie ma Paula Bieler 
(urodzona w Szwecji, ale jej rodzice przyjechali z Polski). W tym roku niemal co 
czwarty polski kandydat na listach wyborczych (w 2014 roku był to co dziesiąty!) 
reprezentuje właśnie tę partię. Skąd popularność Szwedzkich Demokratów wśród 
osób polskiego pochodzenia? Może to mieć związek z ogólną radykalizacją poglą-
dów – antyimigracyjne i antyuchodźcze hasła głoszone przez Sd znajdują wśród 
Polaków mieszkających w Szwecji coraz więcej zwolenników. Zapewne jest to 
także odbicie politycznej atomosfery z Polski. Część Polaków w Szwecji bez wni-
kania w złożony problem wielokulturowości w Szwecji, chce rozwiązań radykal-
nych i chwyta się populistycznych haseł. 

Trzecią partią, na której znajdziemy 12 polskich nazwisk są Socjaldemokraci. 
Tuż za nimi Liberałowie i Chrześcijańscy Demokraci (Kd) – po 11 osób. W 
przypadku Liberałów to całkowita degradacja – partia ta (wcześniej pod nazwą 
Folkpartitet) była drugim ugrupowaniem cieszącym się największym zaintereso-
waniem wśród Polaków. W zeszłych wyborach startowało z niej 21 Polaków. 

7 osób polskiego pochodzenia wystartuje z list Centern, 6 z Vänsterpartiet 
(tyle co w 2014 roku) i 4 z Miljöpartiet. Pozostali kandydaci będę reprezentować 
niewielkie, lokalne ugrupowania: Partię Komunistyczną z Vansbro Grażyna 
Björklund, Socjalistów z Rättvisepartiet z Haninge Robert Bielecki, a po skraj-
nej prawej stronie: Skånepartiet: Roman Kasprzak i Trygghetspartiet: Jan Åke 
Sajewicz (który już po raz kolejny zmienia barwy partyjne – był i w Ny Demokrati, 
i w Kristdemokraterna, i w Sverigedemokraterna...

Nie wszyscy startujący w wyborach Polacy mają szanse na uzyskanie manda-
tów. Ale poza Obmińską i Bieler „jedynkami” na listach do władz komunalnych 
są Jacek Jurkowski (mp) w Olofström, Alicja Kapica (m) w Sundsvall, Mściwoj 
Swigoń (sd) w Solnej, Beata Milewczyk (sd) w Södertälje i Anna Lipińska (kd) 
w Värmdö. Z kolei Anna Sibińska jest „jedynką” (mp) w Göteborgu do Riksdagu.

Podobnie jak w poprzednich wyborach połowa kandydatów polskiego pocho-
dzenia na kartach wyborczych to kobiety, nie zmieniła się również średnia wieku 
– około 47 lat. Najmłodszą kandydatką jest 18-letnia Karolina Sokołowska (c) z 
Härjedalen, najstarszą Jolanta Szutkiewicz (78 lat, Huddinge, Drevikenpartiet).

Wybory odbędą się 9 września. (ngp)

Poparcie dla 
partii politycznych 
w kwietniu 2018. 

Dane SIFO



POWROTY: OFICJALNE I RODZINNE
Fragment większej całości 8.

Gdy jeszcze mieszkaliśmy 
w Sopocie zaczęła się fala 
powrotów. Były to powroty 
oficjalne i prywatne. 
Oficjalnym był niewątpliwe 
powrót do Kraju wielkiego 
poety Juliana Tuwima.

Przypłynął on w lipcu 1946 roku z USA do Gdyni 
na pokładzie statku towarowego Śląsk. Statek ten, 
podobnie jak większość towarowych transatlanty-
ków, posiadał pewną ilość kabin pasażerskich. Mój 
ojciec w składzie delegacji ZAIKS-u witał Tuwima 
na polskiej ziemi, jakaś Pani wręczyła Poecie bu-
kiet Polskich Kwiatów, do których on tak tęsknił. 
Uwieczniło to ówczesne wydanie Polskiej Kroniki 
Filmowej. ZAIKS był stowarzyszeniem autorów i 
kompozytorów (Związek Autorów i Kompozytorów 
Scenicznych), a mój ojciec był jego współzałożycie-
lem, a Tuwim, jako autor, jego członkiem. 

Rok wcześniej, w czerwcu 1945, witał mój ojciec 
premiera Mikołajczyka i jego ekipę. Ojciec przypad-
kowo coś załatwiał w Warszawie i razem z grupą zna-
jomych pojechał na lotnisko, gdzie wylądował samo-
lot z Londynu z Mikołajczykiem. Stojąca obok Ojca 
jakaś starsza Pani westchnęła: „Mikołajczyk wrócił, 
może będzie lepiej”. Nie było. Mikołajczyk opuścił 
Anglię i Polski Rząd w Londynie już nie jako pre-
mier, a dezerter zdymisjonowany przez Polska Radę 
Narodową (taki emigracyjny sejm). Po powrocie sta-
nął na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego i z tej 
racji został wicepremierem w Tymczasowym Rządzie 
Jedności Narodowej. Rozgrywał swoje urazy co do 
pozostałych na emigracji polskich przywódców. I to 
Mikołajczyk spowodował uchwałę Sejmu o odebra-
niu obywatelstwa polskiego generałowi Andersowi i 
innym polskim generałom, którzy odmówili powrotu 
do sowieckiej Polski. Dodatkowo odebrano obywa-
telstwo tzw. ludziom Andersa, między innymi poecie 
Marianowi Hemarowi.

We wrześniu 1939 r. Polskę opuściła duża część wy-
bitnych i bardzo popularnych poetów. Byli to: Julian 
Tuwim, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, 
Józef Wittlin, Konstanty Ildefons Gałczyński i 
Józef Łobodowski oraz Władysław Broniewski. 
Ten ostatni udał się na Wschód, gdy wszyscy inni na 
Zachód. Kosztowało to Broniewskiego pobytem „w 
tym  mamrze sowieckim” (więzieniu), jak napisał w 
wierszu „Rozmowa z historią”. I dopiero tzw. amne-
stia, po podpisaniu układu Sikorski-Majski, pozwoliła 
mu z armią Andersa opuścić ZSRR.  Pozostali przez 
Rumunię i Francję znaleźli się ostatecznie w Anglii i 
USA. Broniewski jako pierwszy z poetów powrócił 
do Polski – był to z różnych powodów cichy powrót. 
Broniewski na emigracji napisał cały szereg bardzo 
zjadliwych wierszy antyradzieckich. Władza ludo-
wa to mu wybaczyła, on się później jej odwdzięczył, 
ale jublu nie było. Władysław Broniewski i Józef 
Łobodowski przed wojną, jak to się mówi – komu-
nizowali. Po ataku Sowietów na Polskę 17 września 
1939 obaj zerwali z komunizmem. Łobodowski ra-
dykalnie. Na emigracji rozliczył się ze swojej prze-
szłości w doskonałym czteroksięgu i swoją radykal-
nie antykomunistyczną publicystyką w polskiej sekcji 
Radia Madryt i na łamach prasy niepodległościowej. 
Broniewski też rozliczył się na emigracji, ale po po-
wrocie do Kraju nawiązał (delikatnie mówiąc) do 
swoich dawnych sympatii.

Konstanty Ildefons Gałczyński wrócił do Polski z 
oflagu w 1946, był to też cichy powrót. Gałczyński 
przed wojną był poetą super narodowym, współpra-
cownikiem nacjonalistycznego pisma „Prosto z mo-
stu” redagowanego przez Stanisława Piaseckiego. 
Gałczyńskiego przygarnął do „Przekroju” jego przed-
wojenny antagonista, liberał Marian Eile. 

Do Polski wrócił też po dużych wahaniach Antoni 
Słonimski. Na emigracji w był konflikcie z genera-
łem Sikorskim i jego grupą, od 1942 roku wraz z 
Karolem Estreicherem redagował do 1946 opozy-
cyjne pismo „Nowa Polska”, potem do 1948 pracował 
w sekcji literatury UNESCO. Później w Instytucie 
Kultury Polskiej w Londynie. W 1948 na paszporcie 
brytyjskim przyjechał do Wrocławia na osławiony 

Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie 
Pokoju. Był tam między innymi kolegą Pablo Picassa 
i innych naiwnych, komunizujących intelektualistów 
zachodnich. Wbrew stanowisku delegacji angielskiej 
i amerykańskiej, które w pewnym momencie opuści-
ły obrady, Słonimski poparł stanowisko radzieckie. 
Ów Kongres miał bronić pokoju ponieważ... Stalin 
jeszcze wtedy nie miał bomby atomowej i w wypad-
ku wojny był na pozycji z góry przegranej. Trzy lata 
później (1951) Antoni Słonimski wrócił na stałe do 
Polski. Dwa lata później zmarł Stalin, a cztery lata 
po tym zaczęła się „odwilż”. Od 1955 Słonimski ode-
tchnął pełną piersią i z biegiem lat stał się jednym z 
najważniejszych liderów opozycji w Polsce. 

Tak, jak istnieje pojęcie „przywileju późniejszego 
urodzenia” – tzn. że w czasie bardzo trudnych wybo-
rów późno urodzony nie musiał brać udziału – tak i 
istnieje zjawisko przekleństwa zawczesnej śmierci. 
Tuwim i Gałczyński zmarli w 1953 i nie mieli szans 
ujawnienia swoich prawdziwych poglądów.  Tu war-
to zanotować pewne zdarzenie. Tuwima witano ser-
decznie, wydawano jego dzieła, przydzielono mu 
piękną willę. I wiadomo było, że to jest ktoś. Z tej 
racji matka pewnego prawicowego poety, przedwo-
jennego antagonisty Tuwima (nie ważne jego nazwi-
sko), zwróciła się do Tuwima z prośbą o interwencję 
u prezydenta Bieruta w sprawie jej syna, który zgod-
nie ze swoimi poglądami po wojnie walczył w sze-
regach Narodowych Sił Zbrojnych i po aresztowaniu 
został skazany na śmierć. Ułaskawić mógł go tylko 
Bierut, który raczej tego, w podobnych wypadkach, 
nie czynił. „Pan, jako poeta, powinien zrozumieć in-
nego poetę i go ratować” – mówiła. Tuwim poprosił 
o audiencję u Prezydenta i ułaskawienie uzyskał. Z 
tym, że bardzo niezadowolony Bierut powiedział mu, 
że jest to pierwszy i ostatni raz i żeby więcej głowy 
mu nie zawracał podobnymi sprawami. Łobodowski, 
Wittlin i Wierzyński, ponieważ zostali na emigra-
cji, podobnych problemów nie mieli. Wspomagali 
swoją twórczością morale narodu w Polsce. Robili 
to na falach Radia Wolna Europa, najczęściej w au-
dycjach literackich prowadzonych przez Tadeusza 
Nowakowskiego (seniora). 

Moja babcia, stryj, trzech wujów i ojczym mojego 
ojca w wyniku wojny znaleźli się na emigracji. Oni 
wszyscy wrócili, w różnym czasie i z różnym skut-
kiem. Nie wspomniany wcześniej mąż jednej z moich 
dalszych cioć, Stanisław Kowalewski pozostał na 
emigracji w Londynie, gdzie mu się specjalnie dobrze 
nie powodziło. Gdy go odwiedziłem w czasie mojej 
pracy w Biurze Informacyjnym RWE w Londynie 
rozmawiał ze mną niechętnie, nie wierzył w to co mó-
wię, twierdził, że on lepiej wie co się w Polsce dzie-
je, bo czytał „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 
wydawany w Londynie. Gdy mu powiedziałem, że 
gazeta ta swoje informacje z Polski w większości 
zawdzięcza właśnie naszemu biuru informacyjne-
mu – nie uwierzył mi. Był niezłomnym emigrantem. 
Ze swoich bardzo skromnych dochodów wspomagał 
paczkami pozostawioną w Polsce żonę, a ona z kolei 
była dumna z jego postawy niepodległościowej.

Jak wspomniałem wszyscy inni moi krewni i spowi-
nowaceni do Polski powrócili. Działo to się etapami. 
Pierwszy wrócił mój rodzony wuj, brat mojej Mamy, 
Józef Choynowski. Mimo, że nie widział mnie tyl-
ko niecałe dwa lata, to mnie nie poznał. Bawiłem się 
w ogrodzie willi mojej Babci w Podkowie Leśnej i 

raptem zjawił się facet w brytyjskim battledress’ie 
z wojskowym plecakiem i spytał  mnie: Powiedz 
mi chłopczyku czy tu jeszcze mieszka pani Antonina 
Choynowska? Babcia Ania naturalnie mieszkała w 
swojej willi. Mieszkała tam także jego żona i naro-
dzony, w czasie, gdy on siedział w oflagu, syn. Tu 
warto dodać, że stacjonujący po Powstaniu w tej willi 
Niemcy, gdy Ciocia rodziła, wezwali przez krótkofa-
lówkę karetkę Wehrmachtu i niemiecka pielęgniarka 
odebrała poród. Niemcy ci skończyli źle. Nie zdążyli 
się wycofać, wraz ze swoim czołgiem, który stał w 
lasku obok willi Babci. Zostali zaskoczeni przez czer-
wonoarmistów i rozstrzelani. Wuj Józio opowiadał, 
że spotkał w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec 
kuzyna i męża kuzynki. Chodziło o płk. Franciszka 
Skibińskiego i wspominanego wcześniej kapitana 
AK „Cubrynę” –  Stanisława Skibniewskiego. Skib-
niewski zapowiadał rychły powrót do Polski. Co 
uczynił i wrócił na swoje przedwojenne stanowiska 
dyrektora elektrowni warszawskiej, którą odbudował. 
Natomiast płk. Skibiński, kuzyn obojga moich rodzi-
ców (bo i rodzice byli skuzynowani, tak, że na zawar-
cie małżeństwa musieli uzyskać dyspensę odnośnego 
biskupa), oświadczył, że do Polski okupowanej przez 
Stalina się nie wybiera. Dał się jednak namówić gene-
rałowi Kuropiesce i wrócił na swoją zgubę. 

W pierwszym okresie został zatrudniony w Sztabie 
Generalnym na pozycji p/o generała. Gdy zaczęto ro-
bić czystki w ludowym Wojsku Polskim, podobnie 
jak duża ilość innych oficerów-repatriantów, został 
aresztowany i skazany na śmierć za rzekomą współ-
pracę z wywiadem brytyjskim. Inna rzecz, że jak wuj 
Franek wrócił do Polski Ludowej, to rodzina miała 
mu to za złe. Gdy został aresztowany i skazany ro-
dzina bardzo go żałowała, ale była z niego dumna, 
że przyjechał tu z misją. Wyroku nie wykonano, bo 
wuj był potrzebny jako świadek w planowanym pro-
cesie generała Mariana Spychalskiego. W okresie 
tzw. „odwilży” wuja zwolniono i zrehabilitowano. To 
stracił znów w oczach rodziny. Pracował później w 
Wojskowym Instytucie Historycznym. Pisał artykuły 
w Wojskowym Kwartalniku Historycznym i wydał 
parę książek na tematy militarne i wspomnieniowe 
m.in. „Pierwszą Pancerną”, w której opisał swój szlak 
bojowy od walk we wrześniu 1939 w 10. brygadzie 
kawalerii (pancernej), exodus przez Węgry do Francji, 
gdzie zbiegli z internowania na Węgrzech oficerowie 
odtworzyli jednostkę i po walkach we Francji ewaku-
owali się do Szkocji. Skąd po przekroczeniu kanału 
La Manché (w czerwcu 1944) zaczęli zwycięski po-
chód przez Belgię i Holandię do Niemiec. Po drodze 
odnosząc pamiętne zwycięstwo pod Falaise. 

Moja Babcia Lola z Łarionowów primo vo-
to Gąssowska, scundo Litwinowiczowa, która po 
Powstaniu znalazła się w kobiecym stalagu, po 
uwolnieniu mieszkała w Belgii razem z moim stry-
jem Wacławem, pilotem też wyzwolonym z oflagu. 
Stryj przed wojną, był znanym biegaczem, rekordzi-
stą na 400 i 200 metrów. Ten drugi rekord utrzymał 
się do dziś, bo przestano biegać na tym dystansie. 
Był też uczestnikiem olimpiady w Berlinie (w 1936). 
W Belgii bardzo przebojowa moja Babcia ożeniła 
stryja ze swoją podopieczną ze stalagu i skierowa-
ła na studia trenerskie w Brukseli. A sama na jakiś 
dziwnych papierach przyjechała do Polski sprawdzić, 
jak tu naprawdę wygląda. Gościliśmy ją w Sopocie. 
Spodobało jej się. Wróciła do Belgii i po roku razem z 
synem, jego żoną i urodzonym w Brukseli wnukiem, 
wróciła już na stałe do Polski. Stryj, który miał re-
kordową ilość nieudanych prób ucieczek, co po zła-
paniu owocowało przenoszeniem stryja do coraz to 
gorszych oflagów i do karcerów, w konsekwencji wy-
łączyło go z czynnego uprawiania sportu. Sprawdził 
się jako trener polskiej reprezentacji na olimpiadę w 
Helsinkach. Później jednak podpadł władzom za kry-
tyczne uwagi i został zwolniony. Po pewnym czasie 
przygarnął go klub sportowy w Mielcu, gdzie do dzi-
siaj rozgrywany jest memoriał lekkoatletyczny jego 
imienia. W pewnym momencie został powołany na 
trenera olimpijskiej ekipy belgijskiej. Władze PRL 
cofnęły mu uprawnienia trenerskie i wreszcie zginął 
w niewyjaśnionych okolicznościach w Brukseli.  

Ludomir Garczyński Gąssowski
cdn
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Smultronställe to dobry szwedzki wynalazek. Lubimy miejsca 
„tam, gdzie rosną poziomki”. Intymne, poniekąd przywłaszczone. 
Moje smultronställen to miasta, które lubię odwiedzać, niewielkie 
ale misterne, same w sobie będące dziełem sztuki. Przywłaszczyłem 
je sobie. Moje miasta poziomkowe.

La Ciutat, 
perła Majorki
Założona została przez 
Rzymian, którzy na Majorce 
panowali przez pięć wieków. 
Nosiła wtedy nazwę Palmaria. 
Po Rzymianach przyszli Wizy-
goci i Wandalowie, jednak już 
w 707 r. n.e. wyspę podbili 
Arabowie. W czasie ich pa-
nowania Palma nosiła nazwę 
Medina Majurqa. W ręce 
chrześcijan przeszła w 1229 
roku, zdobyta przez króla 
Aragonii, Jaume I. Symbolem 
zwycięstwa była gałązka 
palmowa, stąd dzisiejsza 
nazwa stolicy Majorki. 

Po zwycięstwie, utworzono Króle-
stwo Majorki, ze stolicą w Palma. 
Król Jaume I ufundował i postawił w 
miejscu meczetu słynną katedrę (La 
Seu). Jak zwykle w takich razach, nie 
żarliwość religijna, a chęć pokazania 
mocy tryumfującej potęgi politycznej, 
leżała u podstaw ekspansywnych pla-
nów budowlanych. Jego syn, Jaume II, 
przyczynił się do powstania większości 
dzisiejszych zabytków, m.in. Zamku 

Bellver i kościołów St. Francesco 
oraz St. Domingo. Przebudowany 
został wtedy również główny pałac: 
L’Almudaina, wzorowany na arabskim 
alcazar. Dziś ma tam swoją letnią rezy-
dencję król Hiszpanii: Juan Carlos. 

Dla kogoś kto zna Hiszpanię, nawet 
przy pierwszej wizycie, wyda się Palma 
miastem znajomym. I miłym, jak to w 
Hiszpanii. Główne budowle, ale i układ 
miasta, podobne są w wielu miastach 
Pólwyspu Iberyjskiego. Podobna też 
i ich historia. Za panowania Maurów, 
trzy religie współżyły tu zgodnie, roz-
wijając sztukę, naukę i gospodarkę. 
Dziś, świadomi biegu historii, możemy 
jedynie wskazać na zmienność losów 
i kulturowy odcisk zarówno Maurów, 
jak i katolików. Z biegiem czasu, mury 
warowne miasta przesuwane były co-
raz bardziej na obrzeża, tworząc nowe 
połacie miasta, zagospodarowywane 
przez przybyszów katalońskich, pro-
wansalskich i włoskich.

Będąc od wieków kulturowym ty-
glem, oferuje dziś Palma to, co naj-
przyjemniejsze w hiszpańskości: spe-
cyficzną, dobrą atmosferę. Tworzą ją, 
rzecz jasna przede wszystkim ludzie, 
współtworzą finezyjne budowle, gu-
stowne kafeje, czy miłe botegi. Jest też 
Plaça Major, plac oznaczający centrum 
każdego miasta Iberii, otoczony ma-
lowniczymi uliczkami; są platanowe 
promenady. Wszystko to przybysza 
energetycznie napełnia, pozwala czuć 
się tam świetnie. 

Miasto skupia w sobie to, co naj-
lepsze w innych miastach Półwyspu 
Iberyjskiego. Gdyby wymyślono ko-
smiczne Expo po to, by mieszkańcom 
innych planet udostępnić to, co na ziem-
skiem globie najlepsze, to ekspozycją 
wystawową reprezentującą Hiszpanię, 
powinna być Palma de Mallorca. 

Gęstwina malowniczych uliczek i 
zaułków zawdzięcza swą plątaninę 
zarówno starej, arabskiej, jak i śre-
dniowiecznej zabudowie. Przez na pół 
otwarte wrota można podpatrzeć efek-
towne patia, oazy spokoju ze studniami 
na podwórcu i z przemyślnie ułożony-
mi donicami pełnymi kwiecia. Krążąc 
po najstarszej części miasta, ni stąd ni 
zowąd wypaść można na którąś z pa-
radnych ulic z olśniewajacą ornamen-
tacją fasad budynków budowanych w 
stylu jugend. Uczucie, jakby się nagle 
znalazło w Barcelonie. Wystarczy spoj-
rzeć na Palmas Grand Hotel, na Casa de 
Forteza Rey, by porównanie z zachwy-
cajacą Casa Battlo w Barcelonie samo 
się nasunęło. Również stojące nieopo-
dal Cases Casassayaa, stworzone przez 
uczniów Gaudiego, to znakomite po-
mniki stylu jugend.

Przypatrując się kunsztownym fasa-
dom budynków, aż się prosi, by pójść 
dalej którymś z eleganckich pasaży. 

Niektóre z szerokich bulwarów wio-
dą trasą dawnych murów, główne pa-
saże biegną dawnym korytem rzeki. 
Szwendać można się wszędzie, miasto 
jest przyjazne pieszym. Do niespiesz-
nego spacerowania wręcz wymarzone. 
Otoczone palmami i platanami prome-
nady Passeig des Born i Ramblas na 
tyle są urokliwe i i relaksujace, że chce 
się tam wracać codziennie. Passaig dalt 
Murada to kolejna trasa spacerowa. 
Wiedzie od katedry ku wybrzeżu, gdzie 
duży teren zajmuje Parc de la Mar, ze 
sztucznym stawem i współczesnymi 
rzeźbami. Dochodząc do Club Nautico 
można odebrać paradę luksusowych 
jachtów w porcie i podążyć dalej nad-
morskim Passeig de Sagrera. 

Palma, czy raczej La Ciutat, jak na-
zywają to miasto mieszkańcy Majorki, 
jest nie tylko wspomnieniem pełnej 
splendoru przeszłości, ale i miejscem 
znanym z elegancji i sztuki. Nigdzie in-
dziej w Hiszpani nie znajdzie się miasta 
z taką ilością galerii w przeliczeniu na 
kilometr kwadratowy (nie wykluczając 
z listy Barcelony ani Madrytu). Zaraz 
za miastem, w domu na szczycie wzgó-
rza, w dawnym atelier, znajduje się 
muzeum mojego ulubieńca, mieszkają-
cego tam od 1956 roku, Joan Miro (co 
też może kojarzyć się z Barceloną, jako 
że wspaniałe muzeum Fundacji Miro 
znajduje się w ogrodzie na wzgórzu 
Sants-Montjuïc). 

Na Via Veri znajdują się butiki 
twórców mody. La Ciutat to hiszpań-
ski Mediolan, to tu się dyktuje kroje 
ubiorów na dany sezon. Konfekcja naj-
wyższej próby. Na przykłady rzemieśl-
niczego artyzmu (buty, skóra, ozdoby), 
natrafi się w witrynach na szerokiej 
Avinguda Jaume III. 

Miasto ma swój oficjalny „piękny 
widok”: Castell de Bellver, okazały 
zamek na wzgórzu, z wysokości któ-
rego można zobaczyć całe miasto w 
obramowaniu zatoki. Widać stąd jak 
wybornie miasto jest położone i ile ma 
do zaoferowania. Są i atrakcyjne pla-
żowiska w okolicy: Palma Nova czy 
Magaluf. Ciekawiej jest jednak poje-
chać tradycyjną kolejką w głąb wyspy, 
do Puerto de Sóller, by się przekonać, 
że blisko jest z Palmy i w zachwycające 
urodą tereny górskie.

Majorkę „wymyślono” po to by, 
rozsmakowane w pięknie i żądne 
ekskluzywnych podniet pieszczochy 
losu, mogły znaleźć swoją ulubioną 
przystań. Nie ma zatem przypadku w 
tym, że La Ciutat, czyli Palma, głów-
ne miasto wyspy, jest zarazem Stolicą 
Dobrego Smaku. W świecie cierpiącym 
na jego deficyt to rarytas.

I jak tam nie chcieć wracać.

Zygmunt Barczyk

Popularne napoleońskie porzekadło mówiło: 
Po pierwsze nie mieliśmy armat! Otóż, po 
pierwsze, jestem od co najmniej sześćdzie-

sięciu lat entuzjastą fińskiej sauny, czyli szwedzkiego 
bastu, choć to nie to samo. Chodziłem w każdy wto-
rek do sauny na Łazienkach Północnych w Sopocie, 
potem do Łaźni Centralnej albo Diany w Warszawie, 
a w Sztokholmie, również we wtorki, grałem w teni-
sa i spotykałem w saunie… premiera Szwecji Olofa 
Palme! 

Nie ma wątpliwości, że sauna dobrze służy zdrowiu, 
ale że zapobiega wielu chorobom, w tym wylewom 
krwi do mózgu (po szwedzku stroke), nie wiedziałem. 
Profesor Hans Hägglund z Östra Finlands Universitet 
twierdzi, że korzystanie z bastu 4-7 dni w tygodniu, 
zmniejsza ryzyko wylewu o 61 procent! Pobyt w 
bastu rozszerza naczynia krwionośne, powodując 
między innymi obniżenie poziomu ciśnienia krwi. 

Profesor hematologii Hägglund, wraz z badaczami 
Akademickiego szpitala w Uppsali, z którym rów-
nież współpracuje, byli zaskoczeni wynikami badań, 
61% zmniejszenie wylewów zrobiło na nich wrażenie. 
Wyniki badań są zróżnicowane i stoją w zależności do 
częstotliwości używania bastu. Wizyta 2-3 razy w ty-
godniu zmniejsza ryzyko wylewu o 14%.

Nie bez znaczenia są i inne wyniki. Otóż częste ko-
rzystanie z dobrodziejstwa sauny zmniejsza ryzyko 
zapadnięcia na choroby serca, wysokie ciśnienie, jak 
również demencję. Pamiętajcie wszyscy chodzący na 
basen – bez wdepnięcia na dziesięć minut (minimum) 
do bastu, basen się nie liczy!

Najstarszy cyrk w Szwecji „Brazil Jack”, po-
cząwszy od bieżącego roku, skreślił z per-
manentnym skutkiem ze swego repertuaru 

zwierzęta, oświadczył dyrektor cyrku Trolle Rhodin. 
– Zrobiliśmy to na życzenie publiczności, oraz dlatego, 

że coraz trudniej było zapewnić zwierzętom godziwe 
warunki życia. 

Dyrektor Rhodin uważa, że decyzja którą podjął, 
jest ze wszech miar słuszna, bowiem jest coraz trud-
niej zapewnić zwierzętom minimum komfortu życia. 
Twierdzi, że znaczenie zwierząt na cyrkowych are-
nach jest przesadzone, i że łatwo je zastąpić powra-
cając do zapomnianych, a kiedyś bardzo popularnych, 
pozycji w programie. Na przykład „człowiek-pocisk-
-armatni” czy „siłacz”.

Brawo Trolle! Mogę mówić nie tylko za siebie, bo-
wiem moje dzieci i wnuki, przyjaciele i ich dzieci, i 
wiele innych znanych mi ludzi, ma poczucie żalu i że-
nady, widząc w jak okropnych, urągających ich natu-
ralnemu środowisku warunkach są transportowane, w 
ogóle żyje, wiele cyrkowych zwierząt. Brawo Trolle!

(asz)

Z bastu do cyrku
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Cztery 
pory 
roku
Są ludzie zimowi i są ludzie letni. 
Małżonek i ja należymy zdecydo-
wanie do tej drugiej kategorii. Zima 
może dla nas nie istnieć. Gdybym 
tęskniła za śniegiem, wystarczyłoby 
mi obejrzeć go na obrazku, a jeśli by 
to nie pomogło, mogłabym zimą 
wyjechać na tydzień w góry pod 
warunkiem, że będą tam geoter-
miczne źródła. Dawno temu, 
w Marrakeszu, zachwycił mnie 
widok ośnieżonych szczytów Atlasu 
obserwowanych z dystansu podczas 
kąpieli w podgrzewanym basenie.

Ale nie zawsze tak było. W dzieciństwie i młodo-
ści nie zastanawiałam się nad zimą. Była po prostu 
jedną z pór roku. Nie uprawiałam żadnych sportów 
zimowych, nie zasmakowałam w narciarstwie czy 
łyżwiarstwie. Zjeżdżałam tylko na sankach z górek 
w pobliskim parku, a podczas nielicznych zimowych 
wypadów do Zakopanego opalałam się na leżaku na 
Gubałówce. Przy wyborze Szwecji na miejsce za-
mieszkania, klimat był sprawą wtórną. Wprawdzie 
mieliśmy kiedyś plany, aby osiedlić się na francuskiej 
Riwierze, ale nawet tak ważna decyzja, jak wybór 
miejsca zamieszkania, jest często dziełem przypadku. 
Początkowo zimy w Szwecji były mroźne i śnieżne. 
Pierwsze przymrozki pojawiały się już we wrześniu, a 
śnieg mógł zaskoczyć jeszcze w maju. 

W rok po przyjeździe do Szwecji postanowiliśmy 
wybrać się zimą do Austrii. „Będziecie jeździć na nar-
tach?” – pytano w pracy. „Oczywiście”. Wydawało 
się nam, że narty należą do dobrego tonu, wyczuwa-
liśmy aprobatę, ale i lekką zawiść u pytających. Na 
miejscu wypożyczyliśmy narty i buty. Kiedy stanęłam 
na deskach zaczęłam natychmiast ześlizgiwać się w 
tył. Nie miałam pojęcia jak się zatrzymać i w końcu 
usiadłam na nartach co dało zamierzony effekt. Wtedy 
uświadomiłam sobie, że dużo sprawniej poruszam się 
na własnych nogach. Ćwiczyliśmy jazdy na oślej łącz-
ce. Po zjeździe w stylu rozpaczliwym pięłam się mo-
zolnie w górę. Małżonek z dumą wjeżdżał wyciągiem, 
ale przestał się puszyć, kiedy dostrzegł napis „baby 
lift”. Z utęsknieniem patrzyłam na wieżę z zegarem. O 
piewszej podawano lunch, a po lunchu już nie jeździ-
limy na nartach. Ten pobyt był początkiem i końcem 
naszej kariery narciarskiej.

Mimo iż nie jestem entuzjastką zimy ogarnęły mnie 
kiedyś liryczne uczucia na widok pierwszego listopa-
dowego śniegu. 
 
 Białe motyle, leci ich tyle,
 śnieżnym kobiercem pokryły świat.
 Przystań na chwilę w motylim pyle 
 co po raz pierwszy tej zimy spadł.

 Zwróć twarz ku górze, ku szarej chmurze,
 co słońce kryje, które tuż tuż.
 Gdy się wychyli w tej samej chwili
 białych motyli nie będzie już.

Kiedy staliśmy się dumnymi właścicielami pierw-
szego samochodu, zaczęły się problemy. Auto miało 
napęd na tylne koła i ślizgało się jadąc pod górę po 
śniegu. Najmniejsza zaspa była przeszkodą nie do 
pokonania. Nie mówiąc już o konieczności skroba-
nia szyb ponieważ przez pierwsze lata nie mieliśmy 
garażu. Z następnymi samochodami z napędem na 

przednie koła nie było takich problemów. Ale pierw-
szy śnieg był, nieodmiennie, zaskoczeniem dla służb 
drogowych. Kilometrowe korki na drogach, ryzyko 
wypadku w drodze do pracy. Dojazd, który w nor-
malnych warunkach zajmował mi pół godziny, mógł 
przeciągnąć się do dwóch godzin. Wszystko to spra-
wiło, że nie lubię zimy. Mimo, iż nie muszę już jeź-
dzić do pracy, niechęć pozostała. 

Podczas zimowych spacerów nie podziwiam na-
tury, wspominam tylko miejsca, bliskie latem memu 
sercu. Tu rosły konwalie, tam fijołki, a pod świerkiem 
zwykłam zbierać rydze. Czasem spacerowaliśmy po 
zamarzniętych akwenach, ale nie potrafiłam się od-
prężyć wsłuchując się w odgłosy pękającego lodu. 
Kiedyś podczas spaceru w mroźną, bezśnieżną zimę, 
położyłam się na przezroczystej tafli lodu i wyobraża-
łam sobie, że pływam. Kiedy temperatura spada poni-
żej zera, a nocne niebo jarzy się gwiazdami, ogarnia 
mnie egzystencjalny lęk, że pochłonie mnie bezkre-
sny, arktyczny kosmos. 

W Szwecji wiosna rodzi się w bólach. Nie wita 
nas ciepłym powiewem tylko wichurą, śniegiem z 
deszczem i chłodem. Kiedy słońce wychyli się na 
moment zza chmur dając złudne poczucie ciepła, mija 
ono przy pierwszym lodowatym podmuchu. Wiosny 
nie obchodzi kalendarz. 5 kwietnia 2006 roku napisa-
łam następującą rymowankę: 
 
 Morze nadal skute lodem.
 Wiatr przeszywa ciało chłodem.
 Niby kwiecień, ale zima
 Mroźnym chwytem wciąż nas trzyma.
 Ptak się z zimna w kulę puszy.
 Ja czapkę wciągam na uszy.
 W pogoni za złotym runem
 znalazłam się pod biegunem.

Pierwsze zwiastuny wiosny pojawiają się wedle jej 
zachcianek. Bazie na brzozie potrafią kwitnąć w grud-
niu, ale żółte kwiatki podbiału, pierwsze krokusy na 
południowej fasadzie domu, kiełki żonkili i tulipanów 
można zoczyć wtedy, kiedy wiośnie się spodoba, w 
marcu, kwietniu, a może dopiero w maju. Przebiśniegi 
pojawiają się wcześnie, pod warunkiem, że pokry-
wa śniegu nie jest gruba.  Dla mnie wiosna zaczyna 
się wtedy, kiedy polanki w lesie bielą się od zawil-
ców, a listki na brzozach są wielkości mysich uszek. 
Podobno wtedy należy przycinać róże. Lubię kiedy 
gałązki jabłoni czy forsycji kwitną mi w wazonie. 
A później zbieram bezpańskie żonkile i tulipany w 
miejscach, gdzie pogrzebano kiedyś cebulki przy po-
rządkowaniu ogródków. Ogrodowe porządki, mycie 
tarasu i mebli ogrodowych, nie mówiąc już o oknach, 
należą też do zajęć wiosennych i co roku wydają mi 
się coraz bardziej pracochłonne. Do tego dochodzi 
jeszcze kolektywne sprzątanie terenów wspólnoty 
osiedlowej. Można się od tego wykupić, ale istnieje 
ryzyko, że drwale, a takich jest kilku w osiedlu, wytną 
wtedy wokół domu wszystko co wyrosło ponad pół 
metra nad ziemię. Żwir, którym zimą posypują ścież-
ki piesze, uprząta firma. Ten żwir to wymysł szatana. 
Ostre kamyki podziurawiły mi podeszwy w wielu bu-
tach. Porowatych, plastikowych podeszew nie można 
uratować. Kiedyś buty miewały podeszwy ze skóry 
lub gumy. Dawały się zelować i służyły przez lata. 
Żyliśmy wtedy bardziej ekologicznie mimo iż nie pra-
wiono nam moralnych kazań na ten temat. 

Ale nic nie jest w stanie zmącić mi radości na widok 
pierwszej, delikatnej zieleni, która, niestety, tak szyb-
ko ciemnieje i przemienia się w ciemnozielony gąszcz. 
Jeśli aura pozwala chadzamy na długie leśne spacery. 
Uzależniłam się od nich. Łatwy dostęp do nietknię-
tej ręką ludzką natury jest dla mnie wystarczającym 

powodem, by mieszkać poza miastem. A kiedyś uwa-
żałam się za miejską istotę. Brakowało mi w Szwecji 
parków, gdzie w eleganckich pantofelkach można 
spacerować po suchych ścieżkach, usiąść na ławce z 
widokiem na staw z łabędziami, wysłuchać koncertu, 
a na zakończenie pójść do kawiarni na ciastko lub lo-
dy. W Szwecji na leśny spacer trzeba założyć grube 
buty, ubrać się ciepło, a o kawiarni można sobie tylko 
pomarzyć. Ale przystosowałam się. Teraz parki mnie 
nudzą, za to kocham las. Odprężają mnie leśne space-
ry, a myśli układają mi się często w wiersze. Czasem 
mijają nas entuzjaści biegu po zdrowie, ze wzrokiem 
utkwionym przed siebie, boleściwym wyrazem twa-
rzy i wtyczkami w uszach izolującymi od otoczenia. 
Nie słyszą śpiewu ptaków, nie dostrzegą wiewiórki na 
sośnie ani sarenki wśród drzew, nie zauważą, że mro-
wisko budzi się po zimie do życia. Ale może to jest 
ich lekarstwo na stress.

W maju zaczynamy z utęsknieniem wyczekiwać la-
ta. Lato zaczyna się dla nas w dniu pierwszej kąpieli 
w jeziorze. Osobisty rekord to druga połowa maja, ale 
zazwyczaj jest to możliwe dopiero na Midsommar. 
Musi być albo ciepło w powietrzu, albo w wodzie, a 
najchętniej i tu i tu. Bliskość jeziora jest dla mnie jed-
ną z definicji szczęścia. Dzień bez kąpieli jest dniem 
straconym. Kiedyś wypływaliśmy daleko, na środek 
jeziora, czasem dopływaliśmy nawet na drugi brzeg, 
ale obecnie nie prowokujemy losu trzymając się w 
pobliżu pomostów. Kiedy jeszcze byliśmy aktywni 
zawodowo spotykaliśmy się codziennie po pracy nad 
jeziorem spłukując w nim zmęczenie dnia i spędzali-
śmy tam całe weekendy. Pogoda była wtedy bardziej 
przewidywalna. Czerwiec, czasem i lipiec, miały 
długie bezchmurne okresy, zdarzało się, że jeszcze 
o dziewiątej wieczorem wiele osób zażywało kąpie-
li. Obecnie nie ma bezchmurnych dni. Po wygwież-
dżonej nocy i porannym błękicie nieodmiennie nad-
ciągają chmury. Lepiej popływać i wrócić do domu, 
niż chandryczyć się z pogodą: chmurami, deszczem, 
burzą czy gradobiciem.

Lato oferuje i inne przyjemności – zbieranie malin 
i poziomek. Jagody obrzydzono mam perspektywą 
groźnych pasożytów roznoszonych rzekomo przez 
lisy. W pobliżu mamy trzy zdziczałe czereśnie, które 
dojrzewają niejednocześnie i wystarczają na całe lato. 
Niestety, można je zbierać tylko z najniższych gałęzi. 
Resztą delektują się ptaki. Przy domu rosną zdziczałe 
krzewy porzeczek i agrestu. Mamy także śliwę, ale nie 
sprawdzam się jako ogrodniczka. W zeszłym roku nie 
kwitła i nie wydała owoców, a rok wcześniej mieliśmy 
klęskę urodzaju, trzy śliwki, z tego dwie robaczywe. 

Lato ma się ku końcowi kiedy uporamy się ze 
wszystkimi owocami. Sierpień to jeszcze lato, ale dni 
są krótsze i zmrok zapada wcześniej, a białe noce są 
już tylko wspomnieniem. Czuje się przedsmak jesie-
ni. Wtedy pojawiają się grzyby. Podczas ostatniej, 
przedemerytalnej dekady, pracowałam w laborato-
rium leżącym na terenie dawnego lasu. Zostawiono 
trochę drzew i tam rosły dorodne prawdziwki, koza-
ki i morze maślaków. Nie miałam konkurencji. Dla 
Szwedów grzyby to wyłącznie kurki, a kurek tam nie 
było. Codziennie niosłam do domu karton pełen grzy-
bów i czyściłam je do północy, co było dużo mniej 
zabawne niż ich zbieranie. Obecnie zbieram nieliczne 
grzyby, rosnące wzdłuż leśnej drogi. Nie zapuszczam 
się wgłąb lasu ze względu na kleszcze. 

Jesień jest wspaniałą kolorystką i trudno oprzeć 
się urokowi żółknących i czerwieniejących koron 
drzew. Ale jest w niej coś deprymującego, co budzi 
egzystencjalny lęk i świadomość przemijania. (...)

Nie sposób ignorować jesieni i uniknąć melancho-
lii, ale przedłużam sobie lato wyjazdami nad ciepłe 
morza i steruję myśli w kierunku wiosny, jak to wyni-
ka z mego życiowego credo, które tu cytuję. 
 
 Mgła spowiła mosty miasta.
 Czas ciemności znowu nastał.
 Szare niebo, morze szare,
 kilka srok i wróbli parę.
 I spacer zimowym lasem
 szary się wydaje czasem.
     
 Gdy jasności czas nastaje,
 kiedy ziemia pachnie majem,
 gdy wybucha pierwsza zieleń,
 kiedy w lesie przemknie jeleń,
 kiedy zając trawę skubie,
 
 oto co najbardziej lubię.

Wspaniałe jest cykliczne odradzanie się natury. 
Kiedy jesienią wkopuję cebulki hiacyntów wiem, że 
plantuję przyszłoroczną wiosnę.

Teresa Urban



NGP 10/2018 (417)

Panią Krystynę Pettersson poznałem 
w czasie „stanu wojennego”. Wszyscy 
chcieliśmy COŚ zrobić dla Polski: poli-
tycznie, gospodarczo i kulturalnie... 

Krystyna
Pettersson
1930-2018

Właśnie w tej ostatniej dziedzinie 
propozycję złożyła Pani Krystyna, 
z chęcią współpracy z Zarządem 
Kongresu Polaków w Szwecji.

„Wykształcenie muzyczne zdobyłam 
w Warszawie jeszcze przed przyjazdem 
do Szwecji, a tutaj jestem kompozytor-
ką, pianistką i pedagogiem, mieszkam 
w Hässelby, ostatnio przygotowałam 
„Polen Galę” jaka miała miejsce w 
Konserthuset. Zorganizowanie nowej 
będzie dowodem na to, że Polacy w 
trudnych chwilach potrafią się zjedno-
czyć i coś wspólnie osiągnąć, a nowe, 
galowe przedstawienie, nagłośnione 
przez media, będzie tego najlepszym 
dowodem.” To były Jej słowa.

Opozycjonistów nie było, nikt też 
nie miał lepszego pomysłu na działa-
nie w dziedzinie kultury. Poprosiłem 
panią Minister do spraw Imigracji 
Anitę Gradin o spotkanie z delegacją 
Kongresu. Podczas spotkania przed- 
stawiłem sytuację w Polsce łamiącą 
podstawowe zasady demokracji i chęć 
opowiedzenia się naszego Kongresu 
Polaków w Szwecji za tymi wartościa-
mi, jakie obowiązują tutaj, w Kraju na-
szego osiedlenia się. Dlatego prosiłem 
o pomoc w organizacji galowego kon-
certu w Ratuszu, w sali, gdzie odbywa-
ją się przyjęcia noblowskie.

Ku mojej olbrzymiej radości, dosta-
liśmy nie tylko prawo do zorganizowa-
nia „Polen Gali” w Ratuszu, ale jeszcze 
dodatkowo mogliśmy wynająć ją bez-
płatnie. Była to olbrzymia mobilizacja 

psychiczna i artystyczna. Na tym ga-
lowym koncercie  obecna była nie tyl-
ko Pani minister Gradin, ale też czte-
rej parlamentarzyści z Riksdagu oraz 
Premier Rządu RP na Uchodźstwie p. 
Kazimierz Sabbat z Londynu i minister 
Wiesław Patek, jego przedstawiciel na 
Szwecję.

Występy artystyczne były na najwyż-
szym poziomie z bogatym i różnorod-
nym repertuarem, zaprezentowanym 
przez wielu artystów. Szczegółowo pi-
sało o tym „Słowo Kongresu”, jak też 
„Tydzień Polski” z Londynu. Impreza 
zakończyła się zyskiem – na czysto 
10000 koron. Niestety, pieniądze te 
zostały wydane na materiały biurowe – 
decyzją dwóch panów z przyzwoleniem 
mało politycznie wyrobionego zarządu. 
Mój protest nie został uwzględniony. 
Rezultatem tej decyzji, po wspaniałym 
sukcesie, już więcej polskich gali nie 
było!

Pani Krystyna, zorganizowała rów-
nież Chór Polski przy Kościele św. 
Jana w Sztokholmie, który istniał kilka 
lat – śpiewał tradycyjnie bez „udziw-
nień i ornamęcików”, pozwalał też 
nam, wiernym, śpiewać... Niestety 
zakulisowe działania konsulatu PRL 
polegające na biernym hamowaniu 
działalności (nie aktywnym!) zrobiły 
swoje – powstały niepoważne niesna-
ski z księdzem, który nie cieszył się z 
wyboru Naszego Papieża!...

Za te najważniejsze (ale nie tylko) 
działania dla Polski, Pani Krystyna 

otrzymała Krzyż Komandorski od Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z 
Carlem Bildt’em (na mój wniosek). 
Było to w lutym 2007 roku.

Carl Bildt otrzymał go za wsparcie 
w Riksdagu naszej wspólnej akcji – 
uchwalenia dotacji na bezpłatną wy-
syłkę paczek do Polski przez pierw-
sze sześć miesięcy Stanu Wojennego. 
Polacy ze Szwecji, ale też Norwegii i 
Danii, wysłali razem niemal 1 milion 
paczek, za co Rząd Królestwa Szwecji 
zapłacił Poczcie Szwedzkiej 100 mi-
lionów koron. Dla Polaków w Polsce, 
było to wsparcie gospodarcze, humani-
tarne i patriotyczne.

Pani Krystyna po odejściu z Kongre-
su i przejściu na emeryturę, odda-
ła się swej pasji kompozytorskiej. 
Skomponowała kilka koncertów forte-
pianowych (romantycznych) na podsta-
wie dzieł Chopina oraz Liszt’a, za które 
otrzymała Międzynarodową Nagrodę 
w Brukseli w 2010 roku. Koncerty te 
były również grane w Sztokholmie. Dla 
mnie Pani Krystyna była wzorem pa-
triotki – a także wzorem wiedzy i sztuki 
muzycznej. Osamotniła męża Bertila, 
zawsze pomocnego i przyjaznego 
„sprawom polskim”. Spoczywa na 
cmentarzu w Hässelby obok kościoła.

Krystyna Pettersson urodziła się 10 stycznia 
1930 roku w warszawie. Zmarła 20 lutego 
2018 roku w Sztokholmie. W Szwecji 
mieszkała od 1970 roku. 

Jan Zuchowski

Psychologowie ewolucji David Buss 
i Joshua Duntley przeprowadzili ba-
dania na temat fantazjowania o zabój-
stwie, i przyznało się do tego 91% męż-
czyzn i 84% kobiet. Badacze postawili 
tezę, że ludzie napotykając problemy 
doszli do wniosku, że stosowanie prze-
mocy jest mniej kosztowne od rozwią-
zania „pokojowe”.

Czy to się komuś podoba czy nie, te-
za o powszechności przemocy wydaje 
się nie do odrzucenia, a wzmacniają 
ją między innymi odkrycia archeolo-
giczne. Najstarsze kamienne topory 
liczą 400 tysięcy lat, blisko połowa 
odnalezionych szkieletów sprzed oko-
ło 15 tysięcy lat p.n.e. nosi wyraź-
ne ślady przemocy. Społecznościom 

Andrzej Szmilichowski

Rajd samców, 
czyli tajemnice 
ewolucji
Natknąłem się na ciekawe 
pytanie: Czy skłonność do 
przemocy jest wynalazkiem 
ewolucji? Jeżeli tak, kolejne 
pytanie winno brzmieć: 
Czy jest (ewolucja) powsze-
chna oraz uniwersalna 
kulturowo? Można się o tym 
łatwo przekonać osobiście, 
odpowiadając na pytanie: 
Czy kiedykolwiek zdarzyło 
ci się fantazjować o zabiciu 
kogoś?

łowieckozbierackim daleko do niegdyś 
popularnego obrazu „szlachetnego dzi-
kusa”, trybowi życia homo sapiens da-
leko do raju czy idyllicznego obrazka 
hippisowskich komun. Zastraszająca 
liczba ofiar wojen XX wieku szacowa-
na na 100 milionów, jest około sto razy 
mniejsza niż liczba ofiar, które w takim 
okresie pochłonęły wojny w społeczno-
ściach łowiecko-zbierackich, przyrów-
nując do współczesnej liczby ludności.

Ludzie i inne małpy. Dotychczas 
dominowała opinią, że zachowanie 
takie, jak skoordynowane i obliczo-
ne na zabicie przeciwników ataki, są 
domeną ludzi. Błąd, drodzy współ-
bracia. Obserwacja przez kilka dekad 
szympansów podważyła tę opinię. 
Szympansy, które wcześniej tworzyły 
jedną grupę, podzieliły się na dwie spo-
łeczności. Od tego czasu zaobserwo-
wano systematyczne rajdy samców na 
terytorium wroga, mające na celu eks-
terminację „tamtych”. Ich poczynania 
były równie lub bardziej brutalne, jak 
walki między ludźmi.

Qui bono? Psychologowie ewolucyj-
ni uważają, że zachowania o charakte-
rze agresywny sprzyjają męskim sukce-
som reprodukcyjnym. Walka o pozycję 
społeczną, dostęp do partnerek, czy sta-
tus socjo-ekonomiczny, jest szczegól-
nie intensywny wśród młodych męż-
czyzn, a zachowania agresywne tę wal-
kę ułatwiają. U wielu gatunków ssaków 
i nie tylko ich, samce toczą pojedynki, 
których zwycięzcy korzystają z przywi-
leju wyłącznego dostępu do samic.

U ludzi czasów współczesnych 
echem tej prawidłowości jest, że głów-
nie młodzi mężczyźni giną na skutek 
brawurowej jazdy samochodem i rza-
dziej zapinanych pasach bezpieczeń-
stwa. Dominują również w więzie-
niach i częściej trafiają na szpitalne 
oddziały ratunkowe. Na terenie Stanów 
Zjednoczonych 87%. osób popełnia-
jących zabójstwa i 75% ich ofiar, to 
mężczyźni.

Przemoc seksualna. Dobrze ją obra-
zuje odkrycie dokonane przez zespół 
brytyjskiego genetyka Chrisa Tyler-
Smitha. Blisko 8% przebadanych męż-
czyzn szesnastu azjatyckich populacji, 
ma zbliżoną sekwencję chromosomu 
Y. Bliższe badania wykazały, że chro-
mozom ten pochodzi prawdopodobnie 
od Czyngis-Chana. Oznaczałoby to, że 
16 milionów współczesnych mężczyzn 
jest pośrednio produktem lędźwi bru-
talnego wodza imperium Mongołów.

Ewolucja uczyniła z nas osobni-
ki zdolne przeżyć dzięki instynktowi 
agresji. To ogromnie ważny czynnik, 
ale oczywiście stanowi tylko częścią 
opowieści o ludzkiej naturze. Antoni 
Czechow pisał: „Człowiek stanie się 
lepszy, gdy pokażesz mu, jaki w istocie 
jesteś”.




