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Nie ma już 
czegoś takiego 
jak „twórcy 
emigracyjni”
Z Anną Wiśniewską
rozmawia Jolanta Szutkiewicz 10

Teresa Urban: Polecam 
spotkanie z wrocławskimi 
krasnalami – nie tylko tym, 
którzy zachowali duszę dziecka, 
ale i ponurakom – bowiem może 
się zdarzyć, że odkryją ją w sobie 
na nowo. 15

Krasnoludki 
są na świecie
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Tadeusz Nowakowski, NGP

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł “Za 
miesiąc wszystko się wyjaśni... albo dopiero zaczną 
się problemy” (NGP  nr 13/2018) o zbliżających się 
wyborach w Szwecji, który tylko potwierdził znany mi 
punkt widzenia, że “wszystko zależy od... ułożenia”. 
Nie kryję, że moje “ułożenie” różni się znacząco od 
”ułożenia” przedstawionego w powyższym artykule, 
w związku z czym chciałbym skorzystać z okazji, by 
dać wyraz trochę innemu punktowi widzenia, który by 
tłumaczył, dlaczego partie populistyczne, a w naszym 
szwedzkim wydaniu to Szwedzcy Demokraci, obecnie 
są szacowani w sondażach, jako albo największa, al-
bo trzecia, co do wielkości, partia szwedzka.

Zaczynając od ”...problemy dopiero się zaczną”, 
chciałbym zapytać: jak to zaczną się? Czy to w ta-
kim razie znaczy, że my w Szwecji do tej pory w 
ostatnich 4 latach nie mieliśmy wystarczająco dużo 
problemów? To jak nazwać: ”No-Go Zoner”, wybu-
chające granaty pod samochodami lub wrzucane do 
mieszkań, ostrzeliwanie posterunków policyjnych lub 
mieszkań policjantów przez gangi kryminalne? A po-
rachunki kryminalnych gangów w Malmö i Göteborg 
z kałasznikowami jako normalny ”zestaw do pracy”, 
statystycznie prawie jedno postrzelenie… dziennie! 
Dokładnie 300 postrzeleń w 2017 roku (na 360 dni)? 
”Stosy” nierozpatrzonych wniosków o gwałty (policja 
ma ograniczone moce przerobowe)??

Pacjenci umierający na raka, bo kolejki się wydłu-
żyły albo operacje odwołane (wiem, bo mój znajomy 
był takim). Kobiety ciężarne wysyłane do porodówek 
w Norwegii albo Danii, bo w Szwecji... brak mocy 

przerobowych! Problemy się dopiero zaczną?! Mocy 
przerobowych? Hmm, każdy Polak to wie: jak nie 
wiadomo o co chodzi, to chodzi o... no właśnie – o 
kasę! Nie ma środków na policję, na służbę zdrowia, 
na emerytów, ale… Zawsze jest jakieś “ale”.

Jest kasa, i to dużo, na imigrację. Dokładnie li-
cząc na rok 2018 będzie to 36 miliardów koron czyli 
dla uproszczenia 100 milionów... dziennie! Tak więc 
pytam ponownie: nie mamy obecnie problemów? 
Zaczną się one po wyborach?

Dalej widzę, że narracja opisu Sd jest skopiowana 
z tych, jakże ”bezstronnych” głównych, massmediów 
szwedzkich. Tak więc pozwolę sobie przedstawić pew-
ne sprostowanie.

Szwedzcy Demokraci nie są antyimigracyjną partią. 
Nie mają absolutnie nic przeciwko imigracji! Tyle, że 
ma to być imigracja kontrolowana! Plus, że na stan 
dzisiejszy, ilość lub też pula migracji, z którą państwo 
może sobie dać radę, jest już w Szwecji przekroczona 
(100 milionów dziennie).

A skoro już mówimy o nazistowskich korzeniach, to 
i owszem, w szeregach partii byli takowi, ale zostali 
relegowani. I nie zaszkodzili w żaden sposób społe-
czeństwu. A co wiemy na temat sympatii nazistow-
skich w szwedzkiej Socjaldemokracji? Mało! Dzięki 
cenzurze. Ale to za rządów Per Albin Hanssona oraz 
Tage Erlandera zostało przymusowo wysterylizo-
wanych 60.000 (!) szwedzkich obywateli, których 
uważano za ”gorszy materiał biologiczny czyli ludzi 
określanych jako ułomni” (?!) Dokładnie to samo, co 

nazistowskie Niemcy robiły! Mało? W przededniu wy-
buchu II wojny, po ”nocy kryształowej”, kiedy Żydzi 
niemieccy składali podania o azyl do Szwecji, rząd 
szwedzki wystąpił oficjalnie do Hitlera z prośbą o uła-
twienie procedur negatywnego rozpatrywania podań. 
Prośbę uwzględniono i hokus-pokus, Niemcy wprowa-
dzili nową procedurę (dla ułatwienia, kto jest Żydem), 
a mianowicie wbijanie literki J (jude) do paszportu. 
Od tego momentu szwedzki socjaldemokratyczny rząd 
mógł bez problemów odrzucać podania o azyl.

Tak więc pytam: można się doszukać korzeni na-
zistowskich tylko w Sd? A w szwedzkiej partii So-
cjaldemokratycynej NIE? Dlaczego jest o tym cicho 
w massmediach? 

Nie mogę też przejść nieporuszony, kiedy słyszę: 
“...a kiedy rozbudzi się w społeczeństwie nastroje kse-
nofobiczne…”. Zastanawiam się wtedy nieustannie, 
kto to jest „ten”, co to rozbudza (te nastroje, ma się 
rozumieć). Jacyś Marsjanie? Wmuszają w nas te na-
stroje? Jak to robią, kiedy? Ja nic nie zauważyłem.

A nie może być to po prostu, samoczynna ewolucja, 
trend spowodowany rzeczywistością, która nas ota-
cza? Mamy dość, nie podoba nam się to, i tyle? Bez 
wielkich słów i haseł. Jest jakaś mikroskopijna szan-
sa, że tak może być? Tu w Szwecji, w USA, w wielu 
krajach EU?

A może powód, dla którego sami kiedyś też imi-
granci, mówiąc że ”nam się to nie podoba” – nie jest 
jakimś abstrakcyjnym oczekiwaniem, by ”w nagrodę 
zostać zaakceptowanym”, ale tak po prostu, najzwy-
klej w świecie wynikiem naszego pojmowania dzisiej-
szej rzeczywistości!? Rzeczywistości, której nie da się 
oszukać przez – dajmy na to – jednostronne informo-
wanie przez massmedia?! Jakaś mikroskopijna szan-
sa… że może tak być?

Dopiero się zacznie???!!!!

Autor publikowanego wyżej listu zupełnie nie zro-
zumiał tytułu naszego komentarza (NGP nr 13/2018) 
do którego odniósł całą retorykę. Otóż tytuł “Za mie-
siąc wszystko się wyjaśni... albo dopiero zaczną się 
problemy” opisywało skomplikowaną matematykę 
powyborczą, gdyż wszystko wskazuje na to, że żad-
na z koalicji partyjnych nie osiągnie większości, bo 
sondaże mówią, że i prawa i lewa strona idą łeb w łeb. 
A w dodatku, w środku, na decydującego gracza ukła-
du politycznego, wyrastają populiści ze Szwedzkich 
Demokratów. Stworzenie rządu w takim układzie bę-
dzie bardzo trudne i właśnie na tym polega problem.

Być może z tekstu nie wynikało to zbyt jednoznacz-
nie, skoro autor listu, pan Tadeusz Gresewitz tego 
nie zrozumiał. Ale to nie najważniejsze przesłanie 
jego listu. Opisał problemy w Szwecji jakie dobrze 
znamy: wzrost przestępczości, problemy z integra-
cją, kolosalne koszta polityki imigracyjnej, kulejąca 
służba zdrowia... Niemal “Szwecja w ruinie”. Opis, 
który chętnie przywołują zwolennicy Szwedzkich 
Demokratów. Tyle tylko, że jest to obraz tak samo 
wypaczony, jak swego czasu zwolennicy Prawa i 
Sprawiedliwości opisywali Polskę: “Polska w ruinie”. 
Populiści chętnie używają dramatycznych haseł, bo 
wiedzą, że budowanie nastroju grozy bardzo działa na 
wyobraźnię wyborców. 

Kandydat z list Szwedzkich Demokratów, Tadeusz 
Gresewitz ma oczywiście prawo do swojej wizji i 
kreowanego przez jego partię opisu Szwecji. Z listu 

wynika jasno, że wszystko to – pod rządami Jimmie 
Åkessona – łatwo będzie naprawić, wystarczy bo-
wiem ograniczyć imigrację, przerzucić 36 miliardów 
koron na inne cele. I wszystko będzie dobrze. To 
jednak wersja bardzo naiwna, bo koszta polityki imi-
gracyjnej to nie główna przyczyna problemów. Ani 
ograniczenie imigracji, ani przerzucenie wydatków 
na inne cele (chociażby na zwiększenie wydatków na 
policję) nie rozwiążą problemów integracyjnych. I nie 
zakończą porachunków między gangami kryminali-
stów, bez względu jakiego pochodzenia oni są. 

Tadeusz Gresewitz pisze w liście, że to me-
dia wykreowały kłamliwy obraz Sd, bo “Szwedzcy 
Demokraci nie są antyimigracyjną partią, nie ma-
ją absolutnie nic przeciwko imigracji!”, a skoro już 
mówimy o nazistowskich korzeniach “to i owszem, w 
szeregach partii byli takowi, ale zostali relegowani. I 
nie zaszkodzili w żaden sposób społeczeństwu”. Albo 
autor listu nie wie co pisze, albo nie zna rodowodu 
swojej partii. Przypomnijmy więc:

Partia Sd powstała w 1988 roku, a jej założycielami 
były osoby, która wcześniej były aktywne w partiach 
i organizacjach nacjonalistycznych i rasistowskich, 
takich jak Framstegspartiet, Sverigepartiet, Bevara 
Sverige Svenskt i ruchu Vit Makt. Jeden z byłych 
prezesów partii, Anders Klarström, był wcześniej ak-
tywny w nazistowskiej Nordic Rikspartiet. Partię od 
samego początku cechował prawicowy ekstremizm. 
Szczególnie powiązania Sd z nazistami widoczne by-
ły w lokalnych strukturach – pierwszym przewodni-
czącym Sd w Malmö został skinhead Ulf Ranshede, 
później skazany za napaść na 14-letniego chłopca 
imigrantów. A w zarządzie tejże struktury znaleźli 
się m.in. weterna Waffen SS Gustaf Ekströma, a tak-
że inni “weterani” ruchów nazistowskich jak Gösta 
Bergqvist, czy Fritz Hakansson. Zresztą nie trzeba 
szukać tak daleko w historii, by zauważyć jak bardzo 
powiązani są politycy Sd z ruchami nazistowskimi i 
rasistowskimi: tylko w ostatnich latach z szeregów 
partii zostali usunięci m.in. Nils Sjöqvist Axelsson 
– szef Sd w Växjö (za powiązania z ekstremistami 
z Northern Brothers), Christian Hendlartz z Klippan 
(sam siebie określał jako nazistę i zaprzeczał jako-
by doszło do Holocaustu), Olle Felten (powiązany z 
ruchami rasistowskimi i ultraprawicowymi), Mikael 
Bystedt (na ultraprawicowych stronach internetowych 
nawoływał do nienawiści wobec muzułmanów)... 
Lista jest bardzo długa. 

Jak to się ma do rzekomego rodowodu nazistow-
skiego socjaldemokratów? – o czym pisze Gresewitz – 
to już tajemnica autora listu. I znowu pada oskarżenie, 
że w Szwecji panuje cenzura, że media przemilczają 
pewne sprawy. To skąd zatem Tadeusz Gresewitz o 
tym wie? “Rewelacje” o proniemieckich sympatiach 

w Szwecji, przed i w czasie II wojny światowej, nie 
są żadną tajemnicą, nie brakuje na ten temat publika-
cji, a o wspomnianej w liście skandalicznej steryliza-
cji pisał nie kto inny, jak Maciej Zaremba w Dagtens 
Nyheter. 

Pozostaje jeszcze jedna rzecz, której autor listu nie 
poruszył: to program Sd, który dla większości jego 
zwolenników nie jest znany, bo “antyimigracka, anty-
islamska retoryka” to jedyne co ewentualnych wybor-
ców Sd interesuje. 

A co czytamy w programie Sd? O ograniczeniu 
imigracji zarobkowej – to oznacza, że Kowalski z 
Pcimia (szeroko rozumiane usługi budowlane), lub 
Nowakowa z Podlasia (sprzątaczka), którzy nie są-
fachowcami wysokiej klasy, nie będzą mogli zostać 
zatrudnieni w Szwecji, bo ewentualne pozwolenie na 
pracę wydawane będzie tylko w tych zawodach, gdzie 
jest wyraźny brak pracowników-specjalistów. Sd 
jest także przeciwko przynależności Szwecji w Unii 
Europejskiej, więc każdy Polak, który dzisiaj tu przy-
jechał do pracy, musi się liczyć z tym, że przy ewentu-
alnym Swexit-cie, pozbawiony zostanie swoich praw 
unijnych. W dodatku specjaliści wyliczyli, że ewentu-
alne wyprowadzenie Szwecji ze struktur Unii spowo-
duje, że zniknie około 150.000 miejsc pracy.

Sd postuluje ograniczenia prawa do aborcji – dzi-
siejsza możliwość do dokonania zabiegu do 16 tygo-
dnia ma zostać ograniczona do 12 tygodnia. Sd chce 
także zmienić dotychczasową politykę ubezpieczeń 
rodzicielskich, mianowicie chce zlikwidować ustawo-
we tacierzyńskie i zostawić to do wyboru rodzicom. 
To oznacza, że kobiety znowu będę w większym za-
kresie siedziały w domu ze swoimi dziećmi, co odbije 
się na ich sytuacji na rynku pracy i mniejszych zarob-
kach. To już ingerencja w prawa kobiet. 

Zgodnie z programem Sd likwidacji ma ulec finan-
sowanie nauki języka ojczystego (z czego dzisiaj ko-
rzysta bardzo wielu polskich rodziców), a organizacje 
imigranckie zostaną pozbawione dotacji. 

Sd chce na nowo wprowadzić obowiązkową służbę 
wojskową, bo będzie to miało “pozytywny wpływ na 
rozwój osobisty i spójność społeczną”. Sd opowiada 
się bowiem za całkowitą asymilacją, w której imi-
grant ma przystosować się do szwedzkiej kultury 
i tym samym odnosić się do szwedzkich tradycji i 
norm. Jednym słowem: Szwecja dla Szwedów.  

Szwecja w takiej wersji przypomina Polskę w wer-
sji PiS. Podobne wartości, podobna ksenofobia. 

Mydlenie oczu, że 40 miliardów (to zaledwie 1% 
dochodu narodowego Szwecji!) zaoszczędzone na 
imigrantach, zmieni nasze życie – to nie tylko naiw-
ność, ale i robienie wody z mózgów wyborców. 

Tadeusz Gresewitz, Sztokholm

Od redakcji: Pan Tadeusz Gresewitz, 65 lat, przedsiębiorca, jest kandydatem 
Szwedzkich Demokratów w wyborach do władz wojewódzkich w Sztokholmie. 

Nic nie jest 
czarno białe
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Lodziu, ja jestem prosta, ciężka, 
siermiężna – pisała o sobie. – Dlatego 
może mi w tej Szwecji jest dobrze. Bo 
Szwedzi w swej najgłębszej zasadzie 
są przecież bardzo prości. Oni nie wy-
silają się na szczególność. Przy nich nie 
muszę więc być “mądra”.

Kiedy Klementyna usłyszała o uka-
zaniu się mojej książki “Nawet ptaki 
wracają”, od razu zapragnęła ją mieć. 
A któregoś dnia póŹniej dzwoniła do 
mnie: — Czy ty byś przyjechała do 
Sztokholmu z promocją tego tomu?

Wyraziłam zgodę. (...)  Klementyna 
poplanowała literackie spotkania ze 
mną. Pierwszej niedzieli paździer-
nika miałam być w Polskim Klubie 
Seniora. Tydzień później, zapraszało 
Stowarzyszenie Polek w Szwecji. (...)

Był rok 1981, kiedy Klementyna 
pojawiła się w Szwecji. Miała 52 lata. 

1929-2018
Klementyna Oleszczuk

Życie 
trzeba 
ugłaskać

Czy nie bała się w tak dojrzałym wieku 
emigrować? — Nie – mówi – bo ja na 
wszystko patrzę pozytywnie. Najpierw 
w miejscu, gdzie się zadomawiam, 
ogarniam dookoła siebie śmieci, żeby 
mieć czysto – śmieje się serdecznie. — 
A dalej?.. Biorę moje życie pod rękę 
i idę z nim razem! Bo przecież trzeba 
jakoś to życie ugłaskać, by nie było 
wrogie…

Taka prosta i jednocześnie pogłę-
biona filozofia! Z zawodu Klementyna 
Oleszczuk jest pedagogiem. Ukończyła 
na Uniwersytecie w Warszawie dwa 
fakultety: filologię rosyjską i filologię 
ukraińską. Potem, na tejże uczelni, 
wykładała literaturę ukraińską, pro-
wadziła zajęcia praktyczne. Następnie 
pracowała w szkole wieczorowej jako 
rusycystka. A tuż przed emigracją była 
lektorką języka rosyjskiego w Studium 
Języków Obcych na Uniwersytecie 
Warszawskim. Nigdy nie traktowała 
studentów z góry. Zawsze uważała, 
że nauczyciel jest po to, by podpo-
wiedzieć, wskazać niektóre rzeczy, 
co nie oznacza, że automatycznie jest 
mądrzejszy i ma prawo do wywyższa-
nia się. Młodzież ją lubiła, koledzy nie 
zawsze rozumieli. Pewnego razu, gdy 
miała zatarg ze zwierzchnictwem, orze-
kła: — Nie szkodzi, panie dyrektorze, 
gdybym musiała z uczelni odejść. Ja 
umiem jeszcze taczki wozić!

Po przyjeździe do Szwecji, znalazła 
zatrudnienie jako opiekunka dzieci w 
dość zamożnej rodzinie. Wspomina ten 
początkowy okres niechętnie. Wtedy 
jeszcze nie wiedzała, że nawet jako 
skromna emigrantka, może żyć w tym 
kraju w godny sposób.

(...) Co siódma rano Klementyna 
wstaje i pędzi do Domu Starców. 
Wespół z inną koleżanką objęła opie-
kę nad dziewięćdziesięcioletnim 
Szwedem. Wraca do domu o 21-ej. 
Kiedy jakoś zapytałam, czy jest po ta-
kim długim dniu zmęczona, uśmiech-
nęła się: — Nie, wyspałam się. Hans 
był dziś absolutnie spokojny. Szwedzka 
emerytura Klementynie na życie wy-
starcza. Tu wszystko jest skrupulatnie 
obliczone. Najskromniejszy mieszka-
niec ma z czego opłacić mieszkanie, 
prąd, telefon i się wyżywić. Woda jest 
darmowa – i zimna, i gorąca. Dla mnie 
to znów prawdziwy luksus, gdyż w 
Belgii za wodę się płaci. Tu więc bez 
skrępowania wchodziłam pod codzien-
ny prysznic.

Któregoś wieczoru Klementyna 
zaparzyła mi siano, żebym mogła od-
czuć błogostan kąpieli, którą ona co 
jakiś czas stosuje. Takie wanny podob-
no wzmacniają organizm i też leczą 
reumatyzmy. Z medycyną naturalną 
Klementyna zresztą jest za pan brat. I 
innym takie środki poleca. Przed bó-
lami w stawach i krzyżu Klima chroni 
się obkładając się owocami kasztanu. 
Nazbierała ich sobie do nawleczki i 
sypia z tym. Ten “zdrowotny ciężar” 
zabiera ze sobą w każdą podróż. Jest to 
dla niej ważniejsze niż walizki ubrań.

(...) Uniwersytetu Klementyna i tutaj 
się nie wyrzekła. W każdej imprezie, 
która się na tej uczelni odbywa, żywo 
pragnie uczestniczyć. Chętnie odwie-
dza również imprezy organizowane 
przez Instytut Polski. Biega na różne 
wystawy, przeglądy filmów, uwielbia 
szwedzką operę. I dwa kluby kocha, 
w których się zjawia parę razy w ty-
godniu. To Polski Klub Seniora oraz 
Stowarzyszenie Polek. — To moje 
dwa dodatkowe domy w Sztokholmie 
– uśmiecha się wzruszona. Klima w 

kulturze jest rozkochana. (...) I otrzy-
małam również to, na co cierpliwie 
czekałam od pierwszych mych dni w 
Sztokholmie: spacer z Klimą Oleszczuk 
po jej łąkach. Tyle się o tym nasłucha-
łam! W listach i rozmowach telefonicz-
nych, na przesyłanych mi nagraniach 
kasetowych. To na tych emigracyjnych

łąkach Klima czuje się w Szwecji 
najlepiej. Tam, kąpiąc się w ciszy so-
czystej przyrody, szuka natchnienia 
pśtyckiego i na miejscu zapisuje swoje 
wiersze. Owo sam na sam z niebem i 
ziemią, pozwala Klimie tak prawdziwie 
do końca otworzyć swe serce i może 
wtedy bez zahamowania przed matką 
Ziemią się wyskarżyć, wypłakać, wy-
spowiadać. Matce Ziemi Klima zaufała 
jak nikomu. Przyroda jest jej przyja-
ciółką najwierniejszą. (...)

— Wychowałam się na wsi i pew-
nie dlatego tak fascynuje mnie przy-
roda. Ja się czułam od zawsze kawał-
kiem przyrody.  (...) Matka Klimy 
była zawsze związana z rolą. Matka 
stanowiła nie tylko trzon rodziny, ale 
należała też do kobiet, które i mężów 
zastępowały. (...) — Matka moja, Zofia 
z Oleszczuków, wyszła za mąż za ku-
zyna, Włodzimierza Oleszczuka. W 
Kuliku, zresztą, tylko Oleszczuki żyli. 
Urodziło się czworo dzieci: trzy córki i 
syn. A jeszcze jedno dziecko zmarło na 
koklusz: pięćdziesiąt groszy rodzicom 
zabrakło i lekarz nie dał zastrzyka. W 
tamtych czasach koń się bardziej liczył 
niż dziecko. Bo konia trzeba było ku-
pić, a dziecko można było spłodzić... A 
ja za mąż wyszłam już w Warszawie! 
– uśmiechnęła się i dodała: — Lecz 
też byłam za silna i po tym, jak miłość 
wygasła, mój mąż sobie poszedł; tylko 
córka Madzia mi po nim została...

Po wojnie rodzina Oleszczuków 
wyjechała z Kulika na Zaporoże, na 
Ukrainę. Matka, dzieci i dwie krowy. 
Ojciec pozostał w Kuliku. Marzył o bu-
dowaniu wymarzonej Polski Ludowej. 
Klima miała wtedy już szesnaście lat, 
była bardzo dorodna, zdrowa. Pamięta, 
jak wyskoczyła na zaporoskiej stacji 
jeszcze w biegu pociągu, taka była 
ciekawa nowego świata. Wiatr chuch-
nął ciepły, kwiaty zobaczyła ogromne 
i rozległe kołyszące się stepy. Wioska 
nazywała się Ługańsk. Sadzono tu zbo-
że, kukurydzę, słoneczniki, bachczę. 
(...) Zimę Oleszczukowie przetrwali w 
ługańskim kołchozie. Klima chodzi-
ła do szkoły rosyjsko-ukraińskiej. Na 
wiosnę przyjechał ojciec i zabrał rodzi-
nę do Polski.

Kilka lat mieszkali wtedy w Zdołbicy 
pod Równem, na przygranicznych pol-
skich terenach. Ludzie w Zdołbicy 
byli bogaci, mieli ładne domy. Klima 
uczęszczała do szkoły dla młodzieży 
pracującej.

Szkolenie szło jej jak z płatka, a łak-
nęła tych nauk szalenie! Pytając jakoś 
o ulicę Mickiewicza, dowiedziała się, 
kto to był Adam Mickiewicz. Po latach 
broniła pracy magisterskiej pod tytułem 
“Ukraiński pśta Franko, jako tłumacz 
wierszy Mickiewicza”.

— Tak właśnie żyję, codziennie łą-
cząc się w myślach z moją rodzinną 
wioską – uśmiechnęła się Klima. — Ta 
więź jest coraz mocniejsza, umiejsca-
wia mnie tutaj w Szwecji, daje siłę do 
trwania w tym obcym przecież kraju...

Klementynę Oleszczuk 
poznałam poprzez pismo 
Ogólnoświatowego 
Korespondencyjnego Klubu 
Emigrantów z siedzibą w 
Belgii – dwumiesięcznik 
“Listy z daleka”. Pisała może 
nie za często, lecz zawsze 
ciepło i serdecznie. Przysy-
łała do druku w “Listach 
z daleka” swoje wiersze, 
zdjęcia, wypożyczała kasety 
z piosenkami kresowymi. 
Wschodnie tereny Polski, 
Kresy – to wszystko nosiła 
w sercu. Była stamtąd.

Leokadia Komaiszko

Fragment eseju o Klementynie 
Oleszczuk z książki mieszkającej w 
Belgii Leokadii Komaiszko “Światło 
Północy” (Polonica, Sztokholm 2015).

Klementyna Oleszczuk 
ur. 22 lutego 1929 roku, zmarła w 
Sztokholmie 12 sierpnia 2018 roku.

© Zygmunt Kraczkowski

W niedzielę, 12 sierpnia 2018 roku, 
w Sztokholmie (w Tensta) zmarła w 
swoim mieszkaniu, w wieku 89 lat, 
Klementyna Oleszczuk. 
Mimo długiej choroby nie cierpiała i 
zgasła w ciągu jednego dnia. Do ostat-
niej chwili odwiedzający ją przyjaciele 
prowadzili z nią ciekawe rozmowy o 
literaturze, poezji, zdrowiu i różnych 
aspektach życia. Zawsze elegancka i 
w pięknych kapeluszach, zabawiała 
towarzystwo różnymi historyjkami 
ze swego bogatego w wydarzenia 
życia, i nie tylko. Lubiła wędrować 
po Järvafältet, zbierać dziką róże i 
tarninę, zachwycać się przyrodą. Z 
zawodu rusycystka, znała także język 
ukraiński. Pisywała do “Listów z 
daleka”, a jej sylwetka znalazła się w 
książce Leokadii Komaiszko „Światło 
Północy”. Nagrywała, przez lata, na 
kasety video sztuki teatralne i wszelkie 
wydarzenia kulturalne. Ten zbiór czeka 
posegregowany przez nią tematycznie, 
na wykorzystanie. 

Elżbieta 
Gieysztor 
Ingvarsson:

W Stowarzyszeniu Polek w Szwecji 
była przez jakiś czas duszą kółka lite-
rackiego, a później kontynuowała tę 
działalność w Polskim Klubie Seniora. 
Miesiąc temu jeszcze, mimo już sła-
bych sił, które zabierał jej rozwijający 
się rak wątroby, zmobilizowała się 
jeszcze na przyjęcie interesujących go-
ści. Pogrzebu sobie nie życzyła i daro-
wała swe ciało dla Akademii Medycz-
nej. Spotkanie poświęcone jej pamięci 
ma się odbyć w sztokholmskim Klubie 
Seniora, gdzie była członkinią. 
Klementyna była popularną, lubianą 
i barwną postacią, a pamięć o niej 
pozostanie w naszych sercach.

© EGI

SPROSTOWANIE
Od pana Piotra Marciniak, o 
którym wspomnieliśmy w notce 
w “Plotkach” (NGP nr 14/2018) 
otrzymaliśmy list następującej 
treści: Det stämmer ej att jag 
skrivit manus till “Allt jag inte 
minns” eller att jag ska undervisa 
på Biskops Arnö. 
Ewentualna pomyłka nie zaszła 
z winy redakcji. (NGP)
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Twój Rodzinny Dentysta  
w Centrum Sztokholmu 
dr Dorota Leśniewska Lind 

Oferujemy Państwu cały wachlarz niezbędnych 
zabiegów stomatologicznych w zależności 
od Państwa potrzeb. 
Pacjenci bólowi  12 H Pacjenci bólowi  12 H 
Przyjazna atmosfera. 
Higienistka Magdalena. 

Stockholm, Kungstensgatan 9 
T: 0704 961 682  lub 08-411 80 40
www.dorotealind.se 
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Ateny w mojej głowie
ZYGMUNT BARCZYK

(2)

Piję poranną kawę na balkonie, 
spoglądam na pobliską stację Kato 
Petralona. Ludzie spieszą do pracy. 
Schody ruchome prowadzą ich na 
platformy naziemnego metra. 
Wszyscy, ale to wszyscy: dzieci, 
starcy i ciężarne, wpatrzeni w 
ekrany swoich smartfonów. Umilam 
sobie rytuał spokojnej kawy oczeki-
waniem na moment, kiedy ktoś 
nie zauważy ostatniego schodka i 
wyłoży się na metalowym pomoście.

Obie ławki przy pasażu pod domem zajęte. Na jed-
nej panie emerytki, w fartuchach i blezerach, druga 
opanowana przez panów emerytów w wyliniałych 
marynarkach i białych koszulach. Nie rozmawiają. 
Palcami przeplatają paciorki komboi. Przyglądają 
się pędzącym na rowerach i rolkach pasażem wzdłuż 
torów. Ciała niezgrabne, jakże różne od sylwetek 
sprężystych Nordyków w wersji 70+, a nawet 80+. 
Spoglądam na pobliską tawernę. Wyłącznie starsi 
panowie na porannej kawie. Każdy przy swoim sto-
liku, zwrócony ku pasażowi. Martwota tego obrazka 
zderza się z wirem porannego ruchu wokół stacji. 
Rodzice pospieszają dzieci z tornistrami, młódki w 
obcisłych dresach biegną ze słuchawkami w uszach 
i przypiętym do ramienia smartfonem. Motorynki, 
pędzące jak oszalałe, rozcinają swoim bzyczeniem 
coraz duszniejsze powietrze. Pakistańczycy, jak co 
rana, siedzą milcząco na murku, piją kawę z  papie-
rowych kubków. Pozdrawiamy się od pewnego czasu, 
macham im z balkonu. Wieczorami jest jeszcze gwar-
niej, acz inaczej. Pasaż zamienia się w głośne corso, i 
to do północy, w czym duży udział ma rozkrzyczana 
dziatwa, bo corso to też ich park i ogród zabaw. 

Petralona. Dzielnica po ateńsku zwyczajna. Tu sta-
cjonujemy z Giorgosem. Ta poniżej torów, bardziej 
ludowa, ta powyżej linii metra, hipsterska, z alterna-
tywnymi knajpkami i własnym butikiem kaw świa-
ta. Długie rzędy kamienic z marmurowymi klatkami 
schodowymi (co nie oznacza, że domy tu zamożne). 
Chodniki nierówne, walają się po nich rozgniecione 
portokalia, jako że ulice najczęściej wysadzane są 
drzewem pomarańczy. Na skrzyżowaniach ulokowa-
no kontenery na niesortowane śmieci. Jest tu rzeźnik, 
jest mleczarz, jest piekarz. Piekarnie nawet liczne, 
pieczywo jednak standardowe i liche, a ciastka zbyt 
słodkie. Ważne, że nie wszystko zdławione przez 
sieci handlowe, acz pobliski wielki sklep popularnej 
sieci Sklavenitis i tak jest głównym miejscem naszych 
zakupów. 

Zastanawiałem się nie raz, jakim „słowem-klu-
czem” oddać charakter miejsca i znalazłem. Balkony! 
Ot, co! Bo po prawdzie to salony. Tam się jada, tam 
się wypoczywa. Tam się magazynuje rzeczy. I to nie 
tylko w Petralonie. W większości dzielnic biegną na 
całej długości kamienic, okryte masywnymi markiza-
mi w różnych kolorach, które niczym namioty, pod 
kątem 45 stopni do fasady domu sięgają balustrady, 
chroniąc życie domowników przed agresją słonecz-
nego najeźdźcy. Krajobraz Aten można by malować 
niekończącymi się liniami kolorowych, balkonowych 
miasteczek namiotowych. Balkony słabo okwiecone, 
co najwyżej obłożone wielkimi donicami z zielenią, 
za to rozkrzyczane niczym dżungla Amazonii, tyle tu 
klatek z papużkami i kanarkami.  

Ateny rozwichrzone, Ateny poukładane. Najle-
piej zilustruje to Exarcheia. Dzielnica dla wielu 

kultowa. W dużej części anarchistyczna, rebeliancka, 
bardzo nieporządnicka. Ma swoich męczenników z 
dawnych starć z siłami porządkowymi. Policja ma ją 
na oku. Lepiej komunistów mieć na tacy, niż mieliby 
robić krecią robotę niepostrzeżenie. Poza tym rządy 
dziś są lewicowe, więc „spoko”. Dzielnica z zadęciem 

egzystencjalnego luzu, romantyzowana przez przy-
byszy, miejscami urokliwa w swej XIX neoklasycy-
stycznej zabudowie. Lubimy tu z Giorgosem się po-
szwendać. To i nasze Ateny. Mijamy pracownie tatu-
aży, warsztaty introligatorskie, antykwariaty, sklepiki 
z płytami winylowymi. Zaglądamy, pozdrawiamy 
sprzedawców. Na chodnikach handel pokątny papie-
rosami i Bóg wie czym jeszcze.

Serce Exarcheiii bije na Plateia Exarcheion, naj-
mocniej nocami i to aż po blady świt. Dziś to miejsce 
lepiej niż dawniej oddaje ducha bohemy i styl bycia 
młodych nuworyszy pod hipsterskimi sztandarami. 
Dochodzimy do placu, kiedy jeszcze widno. Nie znaj-
dzie się kawałku muru bez bohomazów. Częsty „młot 
i sierp”, Che Guevara w berecie, ale i doniesienia o 
koncertach z alternatywnym rockiem. Na samym pla-
cu, jak zwykle, pokot bezdomnych. Słychać i swoj-
skie: kurva, kurva. Bary, kafejki, tawerny, wszystko 
czynne. Acz restauracje wokół placu jeszcze puste, 
dopiero się rozkręcają. Przy stolikach ustawionych na 
chodnikach mężczyźni o książkowym wyglądzie cy-
ganerii, akademików, żuli. Wraz z nimi dziewczyny 
typu „punk”, z wielkimi tatuażami na śmiało odsło-
niętych ciałach. Wokół stolików krążą sprzedawcy 
oprawek do smartfonów, okularów słonecznych, eme-
ryci z losami na loterię, psy których nikt nie odgania. 
Wystawiono im wodę w miskach na trawniku w cen-
trum placu. 

Siadamy w kafejce, którą nawiedzają chyba tylko 
emeryci. To typowy obrazek w Atenach i to na każ-
dym niemal placu. Bardziej świetlice, kluby socjalne 
niż knajpy nastawione na zarobek. Zgodnie przyzna-
jemy z Giorgosem, że nie pamiętamy byśmy gdzie-
kolwiek indziej pili gorszą greek coffee niż tu. Na 
oparciach ławek placowego parczku Afrykanie, może 
nielegalnicy. Jakaś dama z błędnym spojrzeniem, we 
fryzurze w kilku kolorach, podchodzi do stolika w 
knajpce naprzeciw, pokazuje palcem na leżącą paczkę 
papierosów, bierze jednego, prosi o ogień, poklepu-
je honorowego dawcę, idzie dalej. Akurat przecho-
dzi emeryt, który zbiera do plastikowego woreczka 
kawałki niedojedzonej pizzy, pozostawionej na ba-
rowych  talerzach. Giorgos nastawia uszu na głośną 
dyskusję dochodzącą od jednego ze stolików. „Lecą 
Heideggerem” konstatuje. Ludzkie cienie snują się 
pod murami, wchodzą w swoje koce, kartony, inne 
dziwne szczeliny świata. Przenosimy się do knajpki 
skąd dochodzi głośna filozoficzna dysputa. Musimy 
obrzydliwą kawę spłukać piwem. I już jest dobrze. 
Patrzymy na dziwny, acz „soczewkowo” ateński plac. 
Chciałoby się powiedzieć: „Luz bluz” choć wiemy, że 
to nieprawda. Wyczuwa się jednak panująca tu zgodę 
na współegzystencję różnych dziwaków i odrzutków. 
Nie wyczuwamy agresji. Aż chciałoby się na deser 

zobaczyć minę jakiegoś prawdziwego greckiego bu-
raka-nacjonalistę, zniesmaczonego widokiem tego 
„robactwa”.

„Porządne Ateny”? Wystarczy przejść parę-
dziesiąt kroków nie opuszczając Exarchei, by, ni 
stąd ni zowąd, wkroczyć w Ateny reprezentacyj-
ne. Neoklasycystyczne, chcące zaznaczyć wiel-
kość Hellady i podkreślić elegancję współczesnego 
miasta, i to w duchu kontynuacji. Trzeba znaleźć 
się przy ulicy Akademias i Eleftheriou Venizelou 
przy Panepistimio, a dokładnie, przy Uniwersytecie, 
Akademii Ateńskiej, Bibliotece Narodowej, by do-
cenić dzieło niemieckich architektów, których prace 
zamówił król Otto Bawarski w ramach swych sta-
rań przywrócenia Atenom dawnej świetności. Dziś 
ten sektor miasta wraz z pobliską zamożną dzielnicą 
mieszkaniową Kolonaki, to witryna Aten wspania-
łych. Zarazem pobliże parlamentu i miłego bardzo 
Ogrodu Narodowego. Nieopodal dwa znakomite mu-
zea, Bizantyjskie i Benaki. Graffiti nieobecne. Można 
skręcić  na  Zappeion, dzisiaj będący centrum wysta-
wowym, ku świątyni Zeusa i dalej w stronę słynnego 
stadionu panateńskiego. Można na sporej przestrzeni 
poruszać się po Atenach wyłącznie miłych i porząd-
nickich. Chcąc się zaś przekonać się, jak się rozumie 
elegancję stylu bycia po ateńsku, można pojechać do 
nieco odleglejszej Maroussi (mijając cokolwiek zmur-
szałe. acz śmiałe architektonicznie obiekty komplek-
su wioski olimpijskiej zbudowanej wedle projektu 
Santiago Calatravy). Roi się tam od butików z modą, 
salonami z dekoracją wnętrz, kosmetykami i żywno-
ścią z górnej półki. Mijając liczne witryny sklepowe, 
zrozumieć  można, jak bardzo się ceni tutaj to, co wło-
skie. Elegancja po grecku ma po prostu na imię Italia.

Dzwony biją inaczej. Nigdy nie imponowały 
dźwięcznością, dziś jeszcze bardziej stonowa-

ne. Biją miarowo, z dłuższymi niż zwykle przerwami 
między kolejnymi uderzeniami. Wrażenie spowol-
nionego kroku pogrzebowego. Zrozumiałe. Przecież 
Jego serce przestanie wkrótce bić. Wielki Piątek. 

Ateńczycy gremialnie zaglądają do kościołów. 
Łatwo je zapełnić, jako że są niewielkie, niektóre 
wręcz miniaturowe, przytulone do budynków, bądź 
wydrążone częściowo w skale. Są klejnotami archi-
tektury starego Bizancjum. Zaglądamy z Giorgosem 
kolejno do: Agios Filippos, Panagia Gorgoepikoos, 
również do misternego formą „kieszonkowego” Pa-
nagia Kapnikarea, stojącego tuż obok katedry, całego 
w marmurze pantelskim, mierzącego raptem 8x12 m 
u podstawy. Przed ikonostasem, na specjalnych no-
szach, ustawiono bogato ukwiecony Grób Pański. 
Przypomina lektykę. Za nim pójdzie przez miasto 
wieczorna procesja. Ustawiają się długie kolejki wier-
nych, by ucałować krzyż. Ludzie zapalają świece, 
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całują obrazy. Osoba porządkowa co raz obchodzi 
kościół z „psikaczem” i czyści szyby chroniące ikony. 

W dusznych acz kameralnych wnętrzach greckich 
kościółków wyczuwam obecność sacrum bardziej niż 
w imponujących ogromem świątyniach. Ponoć prze-
szkodą miałby być nadmiar malowideł, ikon, kande-
labrów i fresków. Sugestywny dekor wnętrza jakoś 
mi nie przeszkadza, a pod łagodnym spojrzeniem 
Pantokratora z kopuły, czuję bardziej niż gdzie indziej 
działanie Ducha Świetęgo.

Trydium Paschalne zatem rozpoczęte. Wieczorem 
stajemy z Giorgosem przed Ekklisia Panagia Grigo-
rousa Agii. Nie sposób wejść do środka. Widzimy, 
że uczestnicy nabożeństw na Plaka zbierają się już 
do wymarszu. Z wielu kościołów rusza po 22. pro-
cesja, tworząc jeden tłumny pochód świec, który 
okrąża rzymską agorę. Akropol iluminowany, agora 
w dyskretnych światłach. Słychać śpiewy kantorów 
i chórów. Po przemarszu przez miasto Grób Pański 
wraca do kościołów. W Panagia Grigorousa, przy iko-
nostasie, ustawiono kosze pełne płatków z kwiatów, 
którymi dekorowano Grób. Bierzemy i my dwie gar-
ście płatków, by posypać nimi świąteczny stół. Oto 
bizantyjskie przeżycie Śmierci Pańskiej. Wrażenie 
wielkiego spektaklu. I myślę o tym bez sarkazmu.

Wielka Sobota. Święty ogień przybył już samo-
lotem z Jerozolimy. Przyjęty zostaje w Metohi ton 
Pangion Tafon, w kościele na Plaka. Przechwycony 
przez tysiące świec, wędruje znów ulicami, by o pół-
nocy dać początek radosnemu świętowaniu Zmart-
wychwstania Pańskiego. Najbardziej oblegana jest 
procesja z kościołka Agios Georgios na szczycie 
wzgórza Lycabettus. Stamtąd najlepiej widać fajer-
werki, które błysną zaraz po północy. Na tramwajach, 
autobusach pojawia się, obok nazwy destynacji, napis 
„Christos Anesti”.

Nastał czas świętowania. Przed tawernami poszły 
w ruch rożna z obracanymi na ogniu baranami. Swąd 
grillowanego mięsa, gwar wesołych ludzi, wrzawa 
muzyki, łączą się z głośnymi błyskami sztucznych 
ogni. W tę noc Plaka zostaje na powrót przejęta 
przez Ateńczyków. Od jutra znów będzie turystycz-
na. Najczęściej wymieniane pozdrowienie to: „Kalo 
Pascha”. Dopiero nad ranem nastaje cisza, zostają 
tylko dymy po ucztach mięsnych, do miasta wkra-
cza niedziela, by przez resztę dnia utrzymać miasto 
w uśpieniu. Dla przybyszy, takich jak my, pozosta-
je przemarsz przez puste miasto. Nawet motoryn-
ki, o dziwo, nie wyją. Atmosfera dystopii. Widać 
bezdomnych i dziwne typy błąkające się po mieście 
pomazanym doszczętnie bazgrołami na murach i 
spuszczonych roletach sklepów. Tylko niektóre kio-
ski są czynne. Przedziwne wielkie kostki, bardziej jak 
kontenery z gazetami i papierosami niż kioski sensu 
stricte, z maleńkim okienkiem umożliwiającym kon-
takt ze sprzedawcą. Przy każdym kiosku lodówka z 
napojami, nawet piwo i ouzo można tam nabyć. Jest 
zatem jak odpędzić od siebie atmosferę depresyjnego 
miasta w świąteczną niedzielę.

Tłumnie jest tylko na Plaka. Pracuje jak co dzień, 
odbita na powrót przez turystów. Sklepy i knajpy 
czynne, takoż promenada wzdłuż Akropolu, przy 
której ustawiono stoliki z rzemiosłem artystycznym, 
płytami i książkami. 

W naszym miłym mieszkanku w Petralonie 
świętujemy Zmartwychwstanie Pańskie po 

swojemu, acz w greckim formacie. Giorgos zrobił 
świetne tzatziki, do tego były pomidory z warzywnia-
ka na rogu, które, o dziwo, smakowały jak pomidory. 
W pobliskim barze kupiliśmy paj szpinakowy. Były 
oliwki zielone i czarne, była feta, nie z plastikowego 
opakowania, a z blaszanej bańki. Pomarańcze o dziwo 
nie trawiaste a soczyste, baklawa słodka na deser. No i 
nie obyło się bez tsipouri, brandy podobnej do włoskiej 
grappy, acz z odrobiną anyżu, co zbliża ją do ouzo. 
W telewizornii, na greckim kanale Sky, znaleźliśmy 
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wieczorem świąteczny program z Piwnicy Spirosa 
Papadopoulosa: „Stini gia mas”. Oglądamy ten so-
botni program często. Prowadzony jest w konwencji 
biesiady, acz często bywa bardziej artystyczny niż 
rozrywkowy. W zaaranżowanej w studio TV tawernie 
goszczą najlepsi greccy artyści. W ławach zaproszeni 
goście. Jest jadło i napitek. Kiedyś obfity, w dzisiej-
szych czasach symboliczny. Program zróżnicowany. 
Jest rembetika, laika, śpiewy bardów-poetów, są lu-
dowe wątki: na przykład skomplikowane rytmicznie 
tańce z Krety. Niemal w każdym programie ktoś za-
tańczy improwizowane zeibekiko, zwane też tańcem 
orła. Tańczone solo, nie mające ustalonych figur, jest 
wyrażonym muzycznie wyznaniem. Choreografia 
sterowana stanem ducha i emocjami wykonawcy. W 
Piwnicy Spirosa może być biesiadnie, może być też 
kameralnie. Fantastyczne greckie śpiewanie oznacza 
zabawę ale i refleksję. Nierzadko, pod wpływem śpie-
wanych songów, w oczach  zaproszonych gości widać 
łzy wzruszenia. 

Dziś wielkie święto również i w Piwnicy Spirosa. 
Stroje zatem eleganckie, atmosfera bardziej zabawo-
wa niż refleksyjna. Jak za dobrych czasów, słucha-
cze, kiedy zachwyceni śpiewem, ciskają w artystów 
główkami białych goździków uzbieranych wcześniej 
do koszyków i rzucają pod ich nogi talerze, które roz-
bijają się z trzaskiem o podłogę. Stary zwyczaj zna-
ny z tawern Pireusu i Salonik. W czasie niedawnego 
kryzysu zrezygnowano jednak z tłuczenia porcelany i 
zasypywania artystów dorodnym kwieciem. W ruch 
poszły „środki zastępcze”. Rzucano serwetkami i 
papierowymi talerzykami. Dziś na szczęście wróciło 
wszystko do normy. Kalo Pascha!

Niedzielny świąteczny obiad w tawernie Scholaria 
na Plaka. Polubiliśmy ją, mimo że ulokowana na tu-
rystycznym szlaku. Zachowała grecki charakter, jadło 
niezgorsze. Moussaka tu wyborna, smaczne są też do-
stępne wszędzie faszerowane bakłażany czy papryka. 
Ceny znośne, tylko wróble  nachalne; trudno je odgo-
nić od talerza. No i na szczęście nie przygnało tu cy-
gańskich dziewczynek, które fałszują na harmoszkach 
gdzie popadnie, w metrze, na ulicy, w knajpie; trudno 
się od nich opędzić.

Rytualne pożegnanie Aten. Dwuosobowe Giro 
di Acropoli. Mkniemy od Koukaki tandemem 

ile tchu w płucach. Mijamy nowy budynek Muzeum 
Akropolu ze znakomitą, nowocześnie pomyślaną eks-
pozycją sztuki. Jesteśmy na Dionysiou Areopagitou, 
ulubionym spacerowym trakcie Ateńczykow, który, 
wiodąc wzdłuż Akropolu, kieruje nas ku Thissio. 
Szpaler reprezentacyjnych neoklasycystycznych ka-
mienic jest nam jedyną widownią. Nie uświadczy 
się jeszcze wędrownych muzyków ni kramów z rze-
miosłem artystycznym. W oddali widzimy służby 
porządkowe w żółtych kombinezonach, zatem miasto 
powstało do dnia. Słońce właśnie co wyszło zza gór. 
Partenon złoci się w promieniach poranka. Mkniemy 
ile tchu w płucach. Mijamy Odeon Heroda Attyka. 
Symbol mocy kultury dawnych Aten, które teatrem 
stały. Dziś to najbardziej prestiżowa scena muzyczna. 
Wielkie koncerty najznakomitszych artystów tam się 
właśnie odbywają. Publiczność też muzycznie uta-
lentowana. Grecy potrafią śpiewać składnie i czysto 
nawet w tłumie. Kiedy podczas koncertów towarzy-
szą artystom, brzmią jak chór a nie jak przypadkowa 
publika. Nie raz dane mi było się o tym przekonać.

Nadal mkniemy ile tchu w płucach. Już Thissio. 
Kafejki czynne, czuć zapach kawy i wypieków, 
przy stolikach Ateńczycy, poznać po cieplejszych 
ubraniach. Turyści w swych kolorowych szmacia-
kach pojawią się na mieście dopiero kiedy spożyją 
swoje hotelowe śniadania. Okrążamy Akropol ulicą 
Adrianou, mijamy Monastiraki. Wrze już na baza-
rze. Podjeżdżają auta z towarem, na straganach usta-
wiane są w przemyślne piramidy owoce i warzywa. 
Niezmiennie mkniemy ile tchu w płucach. Migiem 
zbliżamy się do centrum Plaki. Rejestrujemy pierwsze 
nieśmiałe ruchy z ustawianiem stolików i krzeseł na 
chodnikach i schodkach. Ostry skręt i jeszcze bardziej 
przyspieszamy. Mkniemy teraz ulicą Kidathineon, w 
górę, ku kościołowi Metamorphosis. Ołów w nogach 
ale trudno, skoro ma być finisz, to z klasą. Ciężko 
dysząc wtaczamy się w końcu w studzienny chłód 
kościoła. Siadamy w ostatniej ławce. Z głośników 
dochodzi dyskretnie śpiew bizantyjskiego chóru. 
Jesteśmy sami. Uspokajamy oddech, emocje, umysł. 
Przejście ze stanu waleczności ciała w stan cichości 
duszy należy do najwspanialszych pasaży, które mo-
żemy sobie zafundować. Rozpływamy się w aniel-
skości chwili. Nie na długo jednak. Trzeba wejść na 
powrót w kostium zziajanego ciała, chwycić tobołek 
i udać się na lotnisko. Wrócić do siebie. Giorgos do 
swojego Chorzowa, gdzie będzie Jerzym, nadal do-
skonaląc swój grecki, ja do Sztokholmu, gdzie nadal 
będę Sigmundem, udającym Greka.

Gorące komentarze przed wyborami w Szwe-
cji. Można by się nawet cieszyć, że polityką 

szwedzką interesują się mieszkający tutaj Polacy, 
gdyby... nie niski poziom dyskusji. Jak zwykle 
najchętniej głos zabierają zwolennicy Szwedzkich 
Demokratów, bo – niestety – większość naszych 
Rodaków, zauroczona jest tą partią. Zgadnij kotku, 
dlaczego? – jak mawiał Stefan Kisielewski. Oto wpis 
na FB jednej z dyskutantek, pani Hanny Pettersson 
(Sztokholm): Anne Lööf jest masonką!!! Najgorsze 
ścierwo jakie może być. Ja wspieram program Sd!!! 
Interesuję się tą partią polityczną ponad 20 lat. O 
Lööf dużo czytałam. Ja jestem moderatką. (Swoją 
drogą, może by się p. Pettersson zdecydowała: czy 
jest za Sd, czy Moderatami???). Swoje wie też pan 
Marcin Lachowski (Sztokholm): Koniec demokra-
cji już nastąpił (po przystąpieniu do EU). Jesteśmy 
rządzeni przez urzędników (komisarzy), których nie 
wybieramy. Unia narzuca prawa, które są sprzeczne 
z interesem poszczególnych krajów. Do kitu z taką 
demokracją. 

W podobnym tonie są “dyskusje” również wśród 
Polonii w innych krajach. W komentarzach do 

artykułu (w “Na:Temat”) opisującego stan emocjo-
nalno-tożsamościowy polskich imigrantów w Euro-
pie, głosy wyważone i spokojne należą do rzadkości. 
Tu przytoczmy głos pani Cecylii z Ramsdal: Ja 
mieszkam w Norwegii od 30 lat. Przyjechałam tu za 
miłością, nie chlebem. Wyszłam za mąż za Norwega. 
Od razu byłam bardzo ciepło przyjęta przez Nor-
wegów. Po czasie zaczęli przyjeżdżać tu Polacy do 
pracy. Myślałam, że stworzymy tutaj taką mini Polo-
nię. Nie udało się. Niestety, większość z nich to ludzie 
zawistni, ksenofobiczni, żeby nie powiedzieć rasiści. 
Krytykują wszystko i wszystkich co nie jest dla nich 
korzystne. Szczególnie uchodźców. Nazywają ich 
“Ciapaci”. Jak im powiedziałam, że my też jesteśmy 
(idąc ich tokiem rozumowania) ciapaci, oni na to, że 
my jesteśmy “biali”. Dlatego też, niestety, moi przy-
jaciele i znajomi to w większości Norwegowie i ludzie 
innych narodowości. Ot, taka historia z małego nor-
weskiego miasteczka. Długo nie trzeba było czekać, 
by dyskusja weszła na “wyższy poziom”. Oto reakcja 
na ten wpis pana Wiktora Łyczakowskiego: Kse-
nofobiczne? To chyba ulubione słowo lewaków. Nie 
jestem rasistą, ale śmiecia ludzkiego nie szanuję, a tu 
na równi stawiam lewaka, którym na 100% jest autor 
tego tekstu, jak i - jak to pięknie ujął Korwin Mikke: 
“śmieć ludzki” czyli imigrantów- zmienisz zdanie jak 
Ci córka urodzi 14 ciapatych dzieci :) Tolerancja, 
haha tfu! Pluje na was lewackie ścierwa!

Cały świat, niestety, zmierza w tę stronę – mó-
wiła w jednym z ostatnich wywiadów Anda 

Rottenberg, wybitna polska kuratorka, krytyczka 
sztuki, wieloletnia dyrektorka Zachęty – Narodowej 
Galerii Sztuki w Warszawie. Ostrzegał przed tym 
jeszcze Zygmunt Bauman, który trafnie zauważył, że 
wchodzimy w fazę globalnej rewolucji. Teraz widzimy 
to dość wyraźnie. Większość ludzi na świecie nie 
czyta ani książek, ani gazet. Jeśli coś czyta, to raczej 
ogłoszenia. I to bez zrozumienia. Jesteśmy otoczeni 
analfabetami, którzy podążają plemiennie za tymi, 
którzy obiecają im wszystko.



NGP 15/2018 (422)



NGP 15/2018 (422)



NGP 15/2018 (422)

Nie ma już czegoś takiego, 
jak „twórcy emigracyjni”
Z Anną Wiśniewską, 
(pseudonim literacki: 
Anna Winner) rozmawia 
Jolanta Szutkiewicz
Jolanta Szutkiewicz: Poznałyśmy się u naszych 
wspólnych znajomych ponad dwadzieścia lat 
temu. Zapamiętałam Ciebie jako osobę niezwykle 
cichą, małomówną i w cieniu swojego męża, poety, 
znanego w kręgach Polonii szwedzkiej. Potem 
znowu spotkałam Was oboje na kiermaszu książki 
polskiej w Sztokholmie. Rozmawiałyśmy o twór-
czości twojego męża i relacji wydawca–twórca. 
Sprawiałaś wrażenie żony pełnej uwielbienia dla 
Eugeniusza i zaangażowanej w sprawy jego pracy 
twórczej. 
Anna Wiśniewska: Wręcz nie mogę pojąć, że ktoś 
odebrał mnie jako osobę cichą, małomówną. Od 
dziecka mówiono mi, że jestem gadułą i że zabieram 
swoją osobą dużo przestrzeni. Być może, że wtedy, 
gdy mnie spotkałaś, byłam stłamszona, wdeptana w 
ziemię, przez egocentryka, jakim był niewątpliwie 
mój mąż. Dziś jestem już inna. Staram się zapomnieć 
o tym okresie.

Muszę przyznać, że mnie ogromnie zaskoczyłaś, 
gdy jakieś dziesięć lat później dowiedziałam się o 
Twoim czarno-białym życiu. Dałaś mi do oceny 
rozdział pisanych przez Ciebie własnych wspo-
mnień. Z ciekawością zabrałam się do lektury 
fragmentu Twojej autobiografii, ale nie przeczyta-
łam go do końca. Nie mogłam! Tekst był wstrzą-
sający. Aniu, jestem przekonana, że publikacja 
Twoich wspomnień pt. Czarno-białe życie miała 
decydujący wpływ na rozpoczęcie Twojej drogi 
twórczej. Czy się nie mylę?
— Czarno-Białe życie było książką, która powstała 
z inspiracji terapeutki. Po wyrzuceniu mnie z domu 
(po 30 latach małżeństwa) prawie dwa lata chodzi-
łam na terapię, by wrócić do równowagi. Terapeut-
ka zapoznawszy się z moim odręcznie pisanym 
dziennikiem nazywanym przeze mnie Dziennikiem 
pisany w łazience, namówiła mnie do przepisania 
ich w komputerze i opublikowania w formie książki. 
W naszym domu łazienka była jedynym miejscem, 
w którym mogłam zamknąć się na klucz i w którym 
byłam względnie bezpieczna.  Był to codzienny 
zapis gehenny, jaką przeżywałam przez ostatnie 
lata. Niestety mój „geniusz”, stał się w Szwecji 
moim oprawcą. Po cudownym okresie zakochania 
(w którym, jak wiadomo, nie widzi się wad obiektu 
miłości), znaleźliśmy się na emigracji i tu mój uroczy 
„Doktor Jekyll” przeistoczył się w „Mister’a Hyde-
’a”. Zobaczyłam drugą, tajemną stronę męża. Maltre-
towana psychicznie, a później i fizycznie, kryłam się 
i pisałam. Nie, nie chcę do tego wracać. Sprawca tej 
przemocy domowej już nie żyje. Wybaczyłam mu i 
staram się zapomnieć. 
Pytasz, „czy to, co przeżyłam i opisałam miało 
decydujący wpływ na rozpoczęcie mojej twórczo-
ści”? Pewnie tak, ale odkąd pamiętam nauczyciele 
chwalili moje wypracowania. Polonistka w liceum 
prorokowała, że kiedyś będę pisarką. Zachęcała mnie 
do opisywania zwykłych wydarzeń, obrazów wi-
dzianych na ulicy. Mówiła, że tak jak rysownik czy 
malarz zawsze powinien chodzić ze szkicownikiem, 
tak i ja powinnam mieć ze sobą notes, w którym 
będę zapisywać zdarzenia, celniejsze wypowiedzi, 
przemyślenia. Stosuję się do jej rady do dziś. 
Czarno-białe życie (moja pierwsza książka, wydana 
przez LSW w 2011 roku) „otworzyła mi kranik” i 
jeszcze w trakcie pracy nad nią zaczęłam pisać ko-
lejną, pod tytułem Piętno, ślad renifera. Tym razem 
była to książka o szwedzkiej rodzinie Johanssonów, 
rodzaj sagi prezentującej życie dziesięciu kobiet z 
Norrlandu naznaczonych lapońską klątwą. A później 
co roku wydawałam kolejną książkę.

A dlaczego późno zaczęłam pisać? W Polsce chyba 
nie miałam na to czasu. Poza tym pozostawałam w 
cieniu mego męża, redaktora telewizji polskiej. Na 
tym etapie mego życia było mi z tym dobrze. W 
Szwecji sprawy potoczyły się inaczej. Mąż nie po-
trafił się odnaleźć. Nauka szwedzkiego przychodziła 
mu z trudem. Pisał po polsku wiersze, a ja dużo od 
niego młodsza, musiałam zarabiać na dom. Uznałam, 
że skoro pozostaliśmy w tym kraju to muszę dobrze 
opanować język. Uczenie się słówek, zwrotów, 
później nauka w szwedzkim gimnazjum i kompleto-
wanie studiów ekonomicznych, a wreszcie podjęcie 
pracy w nowym zawodzie pochłaniało cały mój czas.
 
Odnoszę przemożne wrażenie, że kiedy już pisałaś 
kolejne książki, to praca twórcza stała się dla Cie-
bie jakby receptą na życie – odskocznią od szarej 
rzeczywistości, a poprzez to elementem Twojego 
codziennego dnia. 
— Masz rację. Wszystkie moje książki powstawały 
już po burzliwym rozstaniu z mężem. W 2008 roku 
zamieszkałam w południowym przedmieściu Sztok-
holmu w Skogås, u mojej mamy, która po uszko-
dzeniu kręgosłupa, wymagała całodobowej opieki. 
Wtedy pisanie stało się dla mnie sposobem na życie. 
Ucieczką w świat fantazji. Zauważ, że takie powieści 
jak: Tamara, Trudne Miłości, Wracam z niepamięci 
są mniej więcej w 30 procentach oparte na faktach. 
Reszta to mój wyczarowany świat.

Dlaczego piszesz pod pseudonimem Anna 
Winner? 
— Winner to zwycięzca, a ja zwyciężyłam! Przede 
wszystkim zwycięstwo dotyczyło mnie samej. 
Wyzwoliłam się z wiecznego podporządkowania się. 
Nauczyłam się trudnej sztuki asertywności. Zwy-
ciężyłam, bo wreszcie zaczęłam robić to, co lubię: 
pisać. Mam w bagażu życiowym kilka nazwisk, 

moje rodowe Podgórska jest zbyt długie, pozostałych 
nie chciałam używać, więc wybrałam pseudonim. 
Początkowo tylko do pierwszej książki (nie sądziłam 
wtedy, że napiszę więcej), ale „przyjął się” i stał się 
częścią mnie.

Ciekawa jestem, jak z perspektywy czasu i jako 
osoba pisząca, oceniasz twórczość swego byłego 
męża, Eugeniusza Wiśniewskiego? 
— Abstrahując od charakteru mego eksmęża, to do 
dziś lubię jego poezję. Jest przepełniona ogromną 
tęsknotą za krajem, krajobrazami lat dziecinnych. 
Trochę ckliwa, prawie „kobieca”, jak to nazwał 
pewien krytyk literacki. Jednym słowem to typowa 
poezja emigrantów tęskniących za krajem. Kilka 
jego wierszy nawet bardzo lubię. To naprawdę dobra 
poezja. Pisał również powieści, ale na ich temat wolę 
się nie wypowiadać.

Czy przez Twoje przykre doświadczenia w relacji 
Ty – Twój były mąż/Twoi byli mężowie – możesz 
nazwać samą siebie feministką?
— Byłam trzykrotnie zamężna. Często piszę o 
kobietach. Fascynują mnie zwłaszcza te, które mają 
silne osobowości. Lubię inteligentne kobiety. Jeśli 
ktoś zajrzy na mój facebookowy profil to zobaczy, że 
wśród moich kontaktów przeważają kobiety, ale fe-
ministką nie jestem.  „Przykre doświadczenia” – jak 
to nazwałaś – nie spowodowały tego, że wykreśliłam 
ze swego życia panów, choć… nauczyły mnie, że 
bardzo się od siebie różnimy. Oni pochodzą z innej 
niż my planety… być może z Marsa...

Co jest źródłem inspiracji Twojej twórczości? 
— Jestem z natury ciekawska. Ciekawa życia, 
ciekawa ludzi i ciekawa interakcji między nimi. 
Mam też lekkie zapędy dydaktyczne. Czarno-Białe 
życie pisałam z myślą o innych kobietach maltreto-
wanych przez mężów. Książka niosła przesłanie do 
nich, mówiła, że trzeba przerwać łańcuch strachu i 
nie bać się przyszłości, bo jest życie po takim życiu. 
Niełatwe, ale na pewno lepsze. Pisanie to jest dla 
mnie pewnego rodzaju przymus. Nie wiem, skąd się 
bierze. Może z chęci podzielenia się doświadcze-
niami? Może trochę z chęci popisania się? Może z 
wszystkiego tego po trochu? Zwykle piszę codzien-
nie choćby stronę, czasem więcej. Mam tyle rzeczy 
do opowiedzenia. Dzisiaj rozmawiając ze znajomą 
wspomniałam pewne zdarzenie z mego życia, a ona 
od razu krzyknęła: Musisz to zapisać! Wykorzystasz 
w kolejnej książce. Lubię słuchać ludzi. Co człowiek 
to fascynująca historia. Rzymianie mówili, że „co 
człowiek to książka… Tylko nie zawsze można ją 
napisać”. Kolekcjonuję okruchy rozmów, robię krót-
kie notatki, jak choćby te, które stały się materiałem 
do napisania mojej najcieńszej książki, która za to 
posiada najdłuższy tytuł: „Nieprzewidziane skutki 
złamania nogi, czyli Stockholm´s taxi Drivers”, czy 
kolejnej pt. „Jak ziarnka piasku”.

Jakie masz wykształcenie? I czy ma ono wpływ 
na Twój warsztat pisarski?
— Ukończyłam etnografię, a jak wiadomo „etnos” – 
to lud, a „graphos” to opis. Na studiach oprócz pod-
stawowych przedmiotów, takich jak między innymi: 
kulturoznawstwo, historia, socjologia, elementy psy-
chologii, rysunek i fotografia dokumentalna – uczono 
nas opisywania zwyczajów, przedmiotów, zbierania 
informacji od najstarszych mieszkańców wsi. Mu-
siałam opanować sztukę robienia wywiadu: przy-
gotowania kwestionariusza, a także samej techniki 
zadawania pytań. Pomogło mi to później w mojej 
pracy w redakcji tygodnika „Gospodyni”, gdzie pisa-
łam głównie na temat folkloru i sztuki ludowej. Nie 
wiem, czy to można nazwać warsztatem pisarskim 
sensu stricte, ale było to nauką pomocniczą.

Jaki wpływ na Twoją twórczość miał dom rodzin-
ny, Twoje pochodzenie?
— Pochodzę z inteligenckiego domu o korzeniach 
ziemiańskich i o wielopokoleniowych tradycjach 
studiowania. Ze strony mamy jestem trzecim poko-
leniem kobiet mających wyższe wykształcenie. Po 
stronie taty było tych pokoleń sześć: byli to wła-



NGP 15/2018 (422)

ściciele ziemscy przeważnie kształceni na studiach 
rolniczych, prawniczych i medycznych. Tak się 
złożyło, że zarówno ojciec, jak i mama spisali swoje 
wspomnienia. Na podstawie mamy pamiętników (16 
zeszytów obejmujących okres 1936-2014) opraco-
wałam przy pomocy mojego rodzeństwa książkę pod 
tytułem Patrzę na mój czas, która ukazała się w 2017 
roku nakładem Oficyny Wydawniczej Aspra Jr., jak 
prawie wszystkie moje książki. Była to opowieść nie 
tylko o mamie, ale i o jej wielopokoleniowej rodzinie 
pochodzącej z dawnego zaboru austriackiego. Ro-
dzony brat mamy, Andrzej Niezabitowski, również 
pisał. W 1999 roku ukazała się jego książka To był 
tylko Etap. Wspomnienia z łagrów, gdzie w sposób 
rzetelny, wolny od podkolorowanego cierpiętnictwa 
opisuje 11 lat spędzonych na zesłaniu na Syberii za 
kołem podbiegunowym. 
Kazimierz Wierzyński, poeta i pisarz, jeden z twór-
ców Skamandra był bratem mojej prababci Gizeli i 
jako młodszy od niej o prawie 18 lat wychowywał 
się z jej córką, czyli z matką mojej mamy. Może więc 
pisanie mam w genach.
 
Jaki wpływ wywarły na Ciebie emigracja do 
Szwecji i wieloletni pobyt w tym kraju osiedlenia 
na spełnienie się jako pisarka?   
— Nie bardzo wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. 
Gdybanie to nie moja bajka. Ale pozwólmy sobie 
uruchomić fantazję. Gdyby nie wyjazd do Szwecji w 
noc, w której wprowadzono w Polsce stan wojenny, 
to zapowiadała mi się w Polsce kariera dziennikarska 
i telewizyjna. Prowadziłam już wtedy w programie 
dwójka TVP program „Panorama folkloru”. Wyemi-
towano siedem odcinków, do którego sama pisałam 
scenariusze. Pracowałam na wolontariacie w gazecie, 
a od 1 stycznia 1982 roku miałam przejść na pełny 
etat. Miałam już podpisaną umowę! Podjęta przez 
męża decyzja o pozostaniu w Szwecji przewróciła 
wszystko do góry nogami. Spowodowała, że mając 
zawód nieprzydatny na emigracji, musiałam szybko 
opanować język, przekwalifikować się i zacząć zara-
biać na dom. Nie było czasu ani miejsca na pisanie. 
Dopiero po przejściu na emeryturę mogłam wrócić 
do tego, co dawniej lubiłam. 
Debiutowałam późno, bo dopiero w 2011 roku, moja 
pierwsza książka powstawała przez trzy lata. Wszyst-
kie moje książki są „ze Szwecją w tle” – jak to ładnie 
nazwał mój wydawca. Staram się przemycić w nich 
informacje o tym kraju, jego pięknej przyrodzie, 
zwyczajach. Moja druga książka Piętno, ślad renife-
ra i trzecia Trudne miłości, pewnie nie powstałyby 
gdybym nie mieszkała w Szwecji i nie poznała 
rozległej rodziny nieodżałowanej Emmy Johansson, 
która zaprzyjaźniwszy się ze mną, wprowadziła mnie 
do swojej rozległej rodziny i zachęcała do opisania 
jej losów. W Norrlandzie poznałam nietuzinkowych 
ludzi, którzy stali się archetypami moich dalszych 
powieści. 
Wydanie książki poprzedza rodzenie się pomysłu, 
czytanie literatury pomocniczej, sprawdzanie w In-
ternecie prawdziwości danych, cały skomplikowany 
proces. Mam to szczęście, że moje książki powstają 
przy ogromnej pomocy mego rodzeństwa. Pierw-
szym czytelnikiem i korektorem jest mieszkająca w 
Wałbrzychu moja siostra Barbara Juchkiewicz. Wy-
łapuje moje literówki i przestawki składni. Współ-
pracuję z nią już od pierwszej książki. Brat Antoni 
Podgórski, mieszkający w Montrealu, dodaje korektę 
stylistyczną bezlitośnie wycinając babskie przegada-
nia. Niewielu piszących ma ten luksus. Pytasz, czy 
jestem spełniona jako pisarka? Pewnie tak. Robię to, 
co sprawia mi przyjemność. 
 
A twój powrót do kraju, to też dodatkowa 
inspiracja?
— Jak dotychczas nie powróciłam do kraju na 100%. 
Mam dwa domy. Jeden w Polsce i drugi w Szwecji. 
Nadal pozostaję „w szpagacie”. Coraz piękniej-
sza Polska to spotkania z przyjaciółmi i z rodziną. 
Groby: mamy, dziadka i dalszej rodziny, wycieczki 
za miasto, teatr, kino, oglądanie polskiej telewizji, 
spotkania autorskie i odcinanie kuponów od poprzed-
nio stworzonych rzeczy. Bycie między swoimi. Mało 
jest czasu na pisanie kolejnej książki. Swój prywatny 
Dom Pracy Twórczej mam w Skogås, w Szwecji. 
Tu spędzam wiele godzin pisząc „przyklejona do 
komputera”. Tu napisałam moje wszystkie książki. 
Jak na razie wydanych jest dziesięć, a jedenasta już 
rozpoczęta, czeka na mój przyjazd do Skogås, bo tu 
mieszka moja wierna przyjaciółka Wena.

Czy to pisanie to dla Ciebie styl życia, czy po pro-
stu pasja i spełnienie marzeń? 
— Jako młoda dziewczyna myślałam, że na starość 
będę malować, bo to też lubię, ale stało się inaczej. 
W grudniu 2018 roku miną cztery lata od śmierci 
mojej mamy. Mieszkałam z nią siedem lat. Gdy żyła 
pisanie było dla mnie odskocznią od rzeczywisto-
ści. Teraz stało się w pewnym sensie pasją. Mam 

nieznośne uczucie niespełnienia obowiązku, jeśli nie 
napiszę kilku stronic dziennie. Jak już wspomniałam 
kończąc kolejną książkę mam już zwykle rozpoczętą 
następną (chociażby w ogólnym zarysie). Modne 
są w ostatnich latach kursy pisana książek. Może to 
i dobra rzecz, bo daje podstawy rzemiosła, ale powta-
rzam za kolegą po piórze, Andrzejem Szmilichow-
skim, który w jednym ze swoich felietonów pisał 
o studiach pisarskich „…uczą one, że pisanie nie 
pojawia się samo z siebie, z wyobraźni, że wyobraź-
nia to stan zafascynowania światem, a nie można bez 
przerwy śnić na jawie”. Właśnie! 

Twoja ostatnia książka poświęcona była Ojcu?
— Po wydanych w 2017 roku wspomnieniach mojej 
matki pt. Patrzę na mój czas, napisałam kolejną 
książkę, tym razem poświęconą memu ojcu. Nosi 
ona tytuł Miód mi w serce lejesz.  W maju 2018 roku 
była prezentowana na Targach Książki w Warszawie 
i tam miała oficjalną, polską promocję. W pierw-
szych dniach września prezentuję ją w Lublinie, a 
pod koniec września dzięki Stowarzyszeniu Polek, 
zaprezentuję ją w OPONie, w Sztokholmie. 
Ojciec odwiedził mnie w Szwecji w 1985 roku. 
Pokazywałam mu „moją” Szwecję, a on opowia-
dał mi o dziejach rodziny. Był ciekawą i barwną 
postacią. Jego losy w pewnym stopniu uzupełniają 
obraz Kresów przedstawiony przez mamę, z tym, 
że jego rodzina pochodziła z zaboru rosyjskiego. W 
Rosji przeżył pierwszą wojnę światową i rewolucję. 
Rodzicom skonfiskowano majątek zamieniając na 
kołchoz, gdzie jako kilkunastoletni chłopiec ojciec 
musiał pracować jako kołchozowy parobek. Dopiero 
w 1926 roku udało się rodzinie wydostać z Rosji! 
Proces adaptacji do nowych warunków w Polsce II 
RP, to osobny temat. Ojciec mój był tytanem pracy. 
Miał dwa fakultety: weterynarię i medycynę, którą 
rozpoczął studiować po czterdziestce, już po obro-
nieniu doktoratu z mikrobiologii weterynaryjnej. Na 
studiach poznał dużo od siebie młodszą kobietę, któ-
ra wkrótce stała się jego drugą żoną. Gdy miałam 10 
lat opuścił nas. Rodzice rozstali się i ojciec rozpoczął 
nowe życie lekarza Judyma oddanego pacjentom. 
Miałam do ojca ambiwalentny stosunek. Kochałam 
go, podziwiałam za pracowitość, a jednocześnie 
nosiłam w sercu żal za pozostawienie mamy z troj-
giem dzieci. Pisząc Miód mi w serce lejesz miałam 
dylemat: jak przedstawić jego życie, nie pomijając 
faktu, że zrobił dzieciom z pierwszego małżeństwa 
krzywdę, a równocześnie nie sprawić dyskomfortu 
memu przyrodniemu rodzeństwu, z którym utrzymu-
ję ścisły kontakt. Myślę, że mi się to udało.

Czy uważasz, że polscy twórcy emigracyjni są 
doceniani w Ojczyźnie i czy mają taką samą siłę 
przebicia jak nasi rodacy w kraju?
— W dzisiejszych realiach chyba nie ma już czegoś 
takiego jak „twórcy emigracyjni”. Albo jest się 
dobrym pisarzem, albo nie. Wszystkie swoje książki 
wydałam w Polsce. Tam mam głównych odbiorców. 
Niestety, sama wiesz, co mówią raporty o drama-
tycznym spadku czytelnictwa w Kraju. Telewizja 
i Internet wypierają tradycyjne metody edycji. W 
ciągu ostatniego półwiecza zmienił się sposób korzy-
stania z literatury. To jest fakt. Rynek czytelniczy w 
Szwecji dla osób piszących po polsku jest minimal-
ny. Wyznacza go poziom intelektualny imigrantów 
i sezonowych robotników, którzy – jako, że nie 
mieli zwyczaju czytania w Kraju – nie robią tego 
też „na saksach”. A co do pytania o siłę przebicia to 
powiem, że piszący poza Krajem często skarżą się, 
że wydawcy nie są zainteresowani ich twórczością. 
Wysyłając manuskrypt do wydawnictwa oczekują, 
że wydawnictwo zapewni im honoraria, wysokie 
nakłady i dystrybucję, jak to było za czasów komuny. 
Nie znają obecnych reguł rynkowych. Nie mogą 
zrozumieć tego, że wydając książkę muszą się liczyć 
bądź ze znalezieniem sobie sponsora, bądź z współfi-
nansowaniem edycji. Skarżą się, że nie mają w kraju 
znajomości. Wypadli z obiegu. Ergo: Nie mają siły 
przebicia. I to jest prawda.

Stowarzyszenie Polek w Szwecji 
zaprasza na spotkanie autorskie 

z Anną Wiśniewską (Winner)
Moderator: 

prof. Ewa Teodorowicz-Hellman

27 września 2018 roku
Godzina 18:00

OPON - Östermalmsgatan 75
T-Stadion

W dniu 17 sierpnia 2018 roku 
w wieku 85 lat (1933-2018) 

odszedł na wieczną służbę Bogu 
ksiądz proboszcz Parafii Ojców Oblatów 

Polskiej Misji Katolickiej w Malmö 

ksiądz Rudolf Basista.

Był pierwszym proboszczem i założycielem 
Kaplicy O.O. w Malmö. Inicjator i budowniczy 

Kościoła Katolickiego Maria Rosengård 
w Malmö. Współzałożyciel organizacji 

dziecięco-młodzieżowej ”Kwiaty Polskie”. 
Był duchowym opiekunem tej organizacji 

do ostatnich chwil swego życia. 
Odszedł wielki patriota, współorganizator 

i duchowy opiekun uroczystości patriotyczno-
religijnych z okazji świąt państwowych 

i kościelnych zakazanych w Polsce 
komunistycznej, za co był często 

szykanowany podczas wyjazdów służbowych 
do Polski. Kochał Polskę i swoją małą ojczyznę 
- Piekary Śląskie, kochał młodzież i do końca 

był wierny Bogu i Ojczyźnie.
Za swoją działalność patriotyczną w służbie 

Narodu i Kościoła był odznaczony przez 
Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim 

Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć. Jego pamięci!
Polski Związek Szerzenia Kultury, 

Związek Piłsudczyków RP oddział w Malmö, 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich 
Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów z siedzibą 

w Szwecji.

Pogrążeni w smutku 
– w imieniu wszystkich Członków

Przyjaciele
Danuta i Wiesław Kapergren-Kapturowicz

Fotografia ze strony www.oblaci.pl

Bulwersujące wydarzenia z początku sierpnia, 
gdy grupy młodocianych kryminalistów (za-

pewne w większości pochodzenia imigranckie-
go) dopuściły się skoordynowanej akcji palenia 
samochodów (głównie w rejonie zachodniej 
Szwecji), dały paliwo do wzniecenia kolejnych 
antyimigranckich nastrojów. Choć oburzenie 
jest zrozumiałe, to już uogólnianie sytuacji 
całkowicie nie. Co naprawdę kryło się za tym 
zmasowanym atakiem (w którym spłonęło ponad 
100 samochodów) trudno określić – jedni chcieli 
by widzieć w tym nawet prowokację szwedzkich 
nazistów, jako “głos w dyskusji przedwybor-
czej”. Ale to daleko posunięte podejrzenie. Czy 
zatem ma też uzasadnienie dorabianie – do tych 
szokujących wydarzeń – retoryki kontekstu imi-
grancko-uchodźczo-muzułmańskiego? Odpowie-
dzi na takie pytanie jest tyle, ile opcji politycz-
nych. Jeden z komentatorów starał się znaleźć 
wytłumaczenie i napisał: Jeśli wykluczysz wiele 
osób ze społeczeństwa i skażesz ich na biedę, 
nie będą z tego zadowoleni. Pozbawieni szans 
i podzieleni geograficznie, nie mają szans się 
asymilować. Zbyt duża część młodych ludzi 
żyjących w oddzielonych od innych obszarach 
uważa, że społeczeństwo należy do kogoś innego. 
I zapewne ta socjologiczna diagnoza wydaje się 
trafna, co oczywiście nikogo nie tłumaczy, by 
mógł działać wbrew prawu i społeczeństwu.

NA MARGINESIE
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Aleksander Kwiatkowski
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Andrzej Szmilichowski

Oto autorzy tych osiągnięć:
Zdzisław Krzyszkowiak zwyciężył w obu biegach 

długich na 5 i 10 km
Jerzy Chromik wyprzedził wszystkich na 3 km z 

przeszkodami
Józef Szmidt w trójskoku
Tadeusz Rut w rzucie młotem
Janusz Sidło w rzucie oszczepem
Edmund Piątkowski w rzucie dyskiem
Barbara Janiszewska w biegu na 200 m
Do tego dodać można drugie miejsce Kazimierza 

Zimnego na 5 km.
W ten sposób cementował się słynny wów-

czas Wunderteam, prowadzony przez trenera Jana 
Mulaka. Sukcesy odnosiły później sprinterki (Irena 
Kirszenstein-Szewińska), płotkarki (Grażyna 
Rabsztyn), kulomiot Władysław Komar, tyczkarze 
Kozakiewicz i Ślusarski, 400-metrowiec Andrzej 
Badeński, Bronisław Malinowski na przeszkodach 
i wielu innych. Stopniowo sława Wunderteamu przy-
gasała, a jego dorobek zdawał się przekształcać w tra-
dycję i legendę.

I nagle, przed trzema tygodniami, polska ekipa 
na ME w LA wraca z Berlina z siedmioma złotymi 
medalami.

Oto zwycięzcy:
Anita Włodarczyk i Wojciech Nowicki w rzucie 

młotem 
Paulina Guba i Michał Haratyk w pchnięciu kulą
Adam Kszczot w biegu na 800 m
Justyna Swięty-Ersetic na 400 m
sztafeta 4x400 m kobiet
Także tu dodać można srebrnych medalistów: 

Konrad Bukowiecki w kuli, Paweł Fajdek w mło-
cie, Sofia Ennaui i Marcin Lewandowski na 1500 
m. Oraz brąz Joanny Fiodorow w młocie, a na-
wet punktowane (4-6) miejsca tyczkarzy Liska i 
Wojciechowskiego i biegaczy na 800 m. – Rozmysa i 
Borkowskiego. Natomiast nie można tu umieścić zło-
tego medalu Mateusza Przybyłko w skoku wzwyż, 
ani srebrnego Pameli Dutkiewicz na 100 m przez 
płotki, bowiem reprezentowali oni Niemcy!

Polska ekipa wyróżniała się pod jeszcze jednym 
względem. Poza odosobnionym wyjątkiem (Ennaui, 
z ojca półkrwi Marokanka) nie znajdujemy w niej se-
mi-gwiazd importowanych z Kenii i innych krajów 
afrykańskich. Stanowili oni sporą część wielu euro-
pejskich reprezentacji, ze szczególnym podkreśleniem 
np. Szwajcarii. Ale nawet taki kraj jak Turcja znajdu-
je (do niedawna?) kapitał by zakupić i naturalizować 
sportowców z Kenii czy Azerbajdżanu, jak wcześniej 
tureckiego pochodzenia ciężarowców z Bułgarii. I 
znów – jak niegdyś przy komuniźmie – zdarza się, że 

im mniej demokratyczny reżim, tym większe sukcesy 
sportowe. W maratonie kobiet wśród pierwszej szóst-
ki trzy miejsca zajmują reprezentantki Białorusi. 

W ten sposób europejska lekkoatletyka stała się na-
gle wieżą Babel pod wzgledem językowym, ale także, 
może przede wszystkiem, rasowym i etnicznym. W 
reprezentacji Szwecji, obok biegaczki na długie dy-
stanse Meraf Batha (Erytrea, brąz na 10 km), czy 
skaczącej w dal Khaddi Sagnia (Gambia), znaj-
dujemy też przeszkodowca Napoleona Solomona 
z Erytrei, którego sprawozdawca-ekspert Anders 
Gärderud nazywał z przywyczajenia Musse (zamiast 
Nappe), pamiętając o jego wywodzącym się z Somalii 
poprzedniku (Mustafa Mohammed), który zresztą 
wymazał z tabel rekord Szwecji (będący niegdyś – 
1976 – także rekordem świata) Gärderuda na 3000 m 
z przeszkodami.  

Wszystkie rekordy pobił natomiast młodociany 
tyczkarz Armand Duplantis, urodzony i wychowany 
w USA, który uzyskał również szwedzkie obywatel-
stwo dzięki matce. I pokonał w Berlinie niemal całą 
światową elitę, ustanawiając przy okazji nowy rekord 
Szwecji (6.05 m), a z dziennikarzami jak i szwedz-
kimi dziadkami, porozumiewa się wyłącznie po an-
gielsku! Że ME w LA były także festiwalem młodości 
dowiedli nie tylko Duplantis i jego rywal Morgunow, 
ale także zwycięzca w biegach na 1500 i 5000 m. 
Norweg Jakob Ingebrigtsen. 

Nie jest natomiast nowością fakt pełnego zagu-
bienia wzorców i kryteriów sportu amatorskiego. W 
obecnym stanie wyśrubowania rekordów i zaostrzenia 
wymogów stawianych elicie każdego sportu, dawne 
fikcje zatrudnienia wyczynowców w jakiejś instytu-
cji, zastępuje pełna dyspozycyjność wobec treningów 
i zgromadzeń kadry państwowej i pełnia utrzymania 
z pieniędzy sponsorów, których produkty mają spor-
towcy w różny sposób reklamować. 

Zapomniano również o dewizie ojca olimpizmu, 
barona Pierre De Coubertina: najważniejsze jest nie 
zwycięstwo, lecz uczestnictwo, stawanie w szlachet-
nej konkurencji. Gdy francuski faworyt w 10-boju 
Kevin Mayer pali 3 skoki w dal, tracąc szanse na zło-
ty medal, nie kontunuuje walki w pozostałych 8-miu 
konkurencjach składowych, z szansami na miejsce 
gdzieś w środku, lecz wycofuje się. Liczy się tylko 
zwycięstwo i w wielu wypadkach nawet srebrny me-
dal przyjmowany jest z rozczarowaniem. Oczywiście, 
nie bywa tak zawsze, są liczne wyjatki, w wielu kon-
kurencjach panowała prawdziwie sportowa atmosfe-
ra. gdy np. starsi od Duplantisa rywale przyjmowali 
jego sukces z entuzjazmem.

Ponurym cieniem kładzie się również stale obecne 
zagrożenie użyciem środków dopingujących, co po-
woduje regularne i nie zawsze skuteczne kontrole. A 
także przeciążenia organizmu wyczynowców wywo-
łujące częste kontuzje, wymagające długiej terapii i 
rekonwalescencji. Sport wyczynowy ustępuje tu nie-
stety mniej intensywnym wysiłkom fizycznym podej-
mowanym właśnie dla zdrowia i dobrej kondycji.  

Najważniejszy jest jednak oszałamiający sukces 
polskiego sportu. Czy można tu mówić o nowym 
Wunderteamie? Obecna ekipa prezentuje nie mniejszą 
wszechstronność, gdzie nadal silne są rzuty, zamiast 
w biegach długich Polacy dominują dziś w średnich. 
Ostateczny sprawdzian przyniosą kolejne mistrzostwa 
świata i igrzyska olimpijskie.  

WUNDERTEAM?
Równo 60 lat temu, latem 1958 
roku, na mistrzostwach Europy 
w lekkiej atletyce w Sztokholmie, 
polska reprezentacja odniosła 
oszałamiający sukces zdobywając 
aż osiem złotych medali.

24. Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce

Od chórku w bluesowym 
combo za plecami na po-
grzebie Martina Luthera 
Kinga, do introdukcji pierw-
szego Afroamerykanina na 
fotelu prezydenta Stanów 
Zjednoczonych.

Ostatnimi laty poruszała się w świecie jazzu jak 
wolny strzelec, uniezależniona od wszystkiego i 
wszystkich, niekoronowana królowa soulu. Mówiono, 
że nie da się z nią pracować. Niepewna, paranoiczna, 
otoczona hordą adwokatów. Tylko na scenie uzyski-
wała pewność siebie.

Gdy w 1998 roku Luciano Pavarotti tuż przed wej-
ściem na scenę zaniemógł, znajdująca się na widowni 
Franklin, potrzebowała dwudziestu minut by parad-
nym numerem Pavarottiego „Nessun dorma” rzucić 
widzów na kolana.

Po paru latach milczenia pojawiła się na scenie w 
2015 roku i uświetniła jubileusz Carole King, autorki 
największego przeboju Arethy Franklin „You Make 
Me Feel Like A Natural Woman”.

Weszła na scenę w gigantycznym futrze z nieśmier-
telną torebką w ręku. Kamera panoramuje płaczącą 
z przejęcia, na sam widok Franklin, Carole King. 
Pierwsze frazy tematu brzmią jakby Franklin próbo-
wała się rozśpiewać i robi wrażenie, że nie wie, czy 
się jej uda.

Mistycyzm chwili jakby ją poraża. Parę fraz da-
lej Franklin nagle rusza energicznie ramionami, robi 
krok do przodu i wykonuje taką wokalizę, że cały te-
atr wstaje z miejsc.

Aretha Franklin śpiewa wyłącznie jak jej dusza i 
Bóg podyktują, chórki i muzycy tylko za nią podąża-
ją. Linia melodyczna „You Make Me Feel” płynie tak, 
i tylko tak, jak chce tego mistrzyni, doprowadzając do 
zdumienia i wzruszeń muzyczną elitę Nowego Jorku.

Nadchodzi ostatnia fraza. Franklin robi parę kro-
ków do przodu i nagle zrzuca z siebie gigantyczne fu-
tro, ciska torebkę i wyrzuca ramiona w górę. Kamera 
punktuje ocierającego łzy prezydenta Obamę.

Umarła królowa soulu. Powinno się wystrzegać 
słowa „nigdy”, never say never again, ale powtór-
ki takiego głosu, emisji, czucia jazzu, trudno sobie 
wyobrazić.

Aretha 
Franklin 
nie żyje

Marnie wygląda sytuacja Ośrodka Polskich Orga-
nizacji Niepodległościowych w Sztokholmie. 

Po wstrzymaniu szwedzkich dotacji dla Kongresu 
Polaków w Szwecji (z tej dotacji utrzymywano m.in. 
lokal OPON), kasa świeci pustką. Kongres wysto-
sował apel do Polonii (“Drogich Darczyńców”) o 
solidarnościową zbiórkę, ale na razie efekt nie jest 
porażający. Poza kilkoma osobami (głównie wierna 
gwardia Kongresowa – zresztą odpowiedzialna za 
zaistniałą sytuację!) i dwoma organizacjami, apel 
trafił w próżnię. Zarząd Kongresu próbuje także wy-
musić na organizacjach członkowskich, by zrzucały 
się na utrzymanie lokalu, ale część odmówiła. Jedni 
zapłacili – ale wbrew własnej woli i w dodatku może 
to się zakończyć rozłamem w tejże organizacji. Bo 
wciąż odpowiedzialni za swoją “nieodpowiedzial-
ność” nadal zajmują stołki w zarządzie Kongresu. 
Aż żal patrzeć jak dorobek paru pokoleń Polonii 
szwedzkiej, może zostać utracony.
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We Wrocławiu byliśmy kiedyś 
przejazdem. Z owego krótkiego 
pobytu pamiętam tylko Panoramę 
Racławicką. Niedawno nadarzyła 
się okazja, aby pojechać do 
Wrocławia samochodem na dłużej. 
Droga szybkiego ruchu prowadzi 
głównie przez tereny niezabudowa-
ne. Szkoda tylko, że ekrany aku-
styczne wygłuszające hałas, przesła-
niają sielankowe widoki lasów, 
pól i łąk.  Ale zboże podobno lepiej 
rośnie w ciszy, jak to skomentował 
pewien polityk.

Krasnoludki są na świecie

Wrocław to niezwykle piękne i ciekawe miasto. 
Zarozumiałością była by próba oddania całego uro-
ku Wrocławia w krótkim felietonie. Ograniczę się 
tylko do refleksji na temat jego rzeźb plenerowych. 
Wrocław posiada wprawdzie kilka mniej lub bardziej 
konwencjonalnych pomników z jeźdźcami na koniu 
czy posągów, ale wsławił się głównie swymi uni-
kalnymi instalacjami. Nie obejrzeliśmy wszystkich, 
a szkoda. Nie wiedzieliśmy o istnieniu „Pociągu do 
nieba”, wzniesionej ku niebu autentcznej lokomo-
tywie na szynach. Ale mieliśmy okazję podziwiać 
niezwykłą instalacje „Portret anomimowego prze-
chodnia”. Po przeciwnych stronach ruchliwej ulicy 
stoją dwie grupy postaci naturalnej wielkości odla-
nych z bronzu. Pierwsza grupa robi wrażenie jakby 
wchodziła pod ziemię, podczas gdy druga wyłania 
się spod powierzchni. Płyty chodnika wokół postaci, 
które częściowo zapadły się pod ziemię, są popękane. 
Może jest to artystyczna wizja podziemnego przej-
ścia. Przechodnie mają poważne, nie wyróżniające 
się urodą, twarze, wszyscy noszą nakrycia głowy, 
czapki, kapelusze, berety, chustki. Ktoś niesie opo-
nę, ktoś inny walizkę, matka pcha wózek, kobieta z 
laską niesie siatkę z zakupami, inna trzyma rozpięty 
parasol, właściciel psa ma w ręku smycz i kaganiec. 
Pies się gdzieś zapodział. Postacie są niezwykle reali-
styczne. Dotykając swetra jednej z kobiet wydaje się, 
że poczujemy miękkość splotu włókien. Ciekawostką 
jest, że autor instalacji, Jerzy Kalina, zaprojektował 
także najnowszy, warszawski pomnik ofiar katastrofy 
smoleńskiej.

W bocznym zaułku starego miasta znajduje się 
uliczka Stare Jatki, miejsce dawnych sklepów rzeź-
niczych. Dla upamiętnienia zwierząt rzeźnych 
ustawiono tam odlane z bronzu zwierzaki: cieląt-
ko, dwie świnki, kozę, gęś, kaczkę ze złotym jajem 

i królika. Wypolerowane rogi kozy i uszy królika 
błyszczą złociście od pieszczotliwego głaskania przez 
odwiedzających. 

Przechodnie i zwierzaki to odzwierciedlenie świata 
obiektywnego, ale Wrocław może poszczycić się rów-
nież wskrzeszeniem świata bajki. Nasza poetka Maria 
Konopnicka pisała, że krasnoludki są na świecie. I 
miała rację. Krasnoludki zaczęły się pojawiać w prze-
strzeni miejskiej Wrocławia około 2005 roku i stop-
niowo opanowały centrum i jego okolice. Obecnie jest 
ich około 400. Bliższą znajomość zawarliśmy jednak 
tylko z niewielką ich częścią. Pierwszy krasnoludek 
powitał nas już przy wejsciu do hotelu. Wedłlug infor-
macji na tablicy, był to krasnal Europejczyk. I rzeczy-
wiście, studiował uważnie mapę Europy. Nam przy-
dałaby się mapa z lokalizacją wszystkich krasnali, ale 
nie wiedzieliśmy, że takowa istnieje. Tak więc nasze 
spotkania z krasnoludkami były dziełem przypadku. 

Krasnale mają grube rysy, wydatne nosy, długie 
brody i noszą stożkowate kapturki oraz buty o wą-
skich, zakrzywionych noskach. Nie są to złośliwe 
gnomy ani przyjazne skrzaty, tylko – podobnie jak my 
– indywidualiści o różnych temperamentach, zaintere-
sowaniach czy zawodach. Są więc krasnale grający w 
karty, intelektualiści zagłębieni w lekturze, profesor w 
futrzanej pelerynie i okularach z uczoną księgą w rę-
ku. Przy szkole muzycznej krasnal dyrygent z batutą w 
ręku studiuje nuty. Jest krasnal internauta z laptopem 
na kolanach i z nogami oraz kubkiem kawy na stole, 
a krasnal hazardzista pociąga za dźwignię jednorękie-
go bandyty. Krasnal piekarz wałkuje na pieńku ciasto 
na rogale, a jego towarzysz na deskorolce trzyma w 
jednej ręce loda, a w drugiej talerzyk z wypiekami. 
W pobliżu dwa krasnale-Syzyfki próbują poruszyć 
ogromną kamienną kulę, ale współpraca nie daje re-
zultatu, bo jeden pcha, a drugi podnosi. Czasem trzeba 
unieść wzrok znad trotuaru, aby nie przeoczyć pew-
nych krasnali. Kilka z nich wspina się po latarniach 
a jeden, może włamywacz, zwisa z liny na fasadzie 
domu. Smutny krasnal, który musiał coś przeskrobać, 
siedzi za okienną kratą z kulą u nogi. Są nawet nie-
pełnosprawne krasnoludki, głuchoniemy, niewidomy 
z białą laską i upośledzony ruchowo na wózku inwa-
lidzkim. Fantazja twórców krasnali nie ma granic. 
Żałuję, że nie udało sie nam odnaleźć krasnali pod 
bankiem przy Oddziale Krasnoludzkim, gdzie mają 
własne, dostosowane do ich wzrostu wejście.

Większość krasnali to osobniki płci męskiej, ale 
z satysfakcją odkryłam, że istnieją także krasnalice. 
Podobno pod Urzędem Stanu Cywilnego jest para 
nowo zaślubiomych krasnali, a nieco dalej rodzina 
z krasnalątkiem w wózku. Byłam więc w błędzie są-
dząc, że krasnoludki rozmnażają się wyłącznie przez 
odlewanie.

Polecam spotkanie z wrocławskimi krasnalami nie 
tylko tym którzy zachowali duszę dziecka, ale i ponu-
rakom – bowiem może się zdarzyć, że odkryją ją w 
sobie na nowo.

tekst & foto: Teresa Urban

POGRZEBY
Do wyjazdu z Polski, pod koniec 1972 
roku, rzadko bywałem na pogrzebach. 
Co zrozumiałe, w grę wchodziły tylko 
pogrzeby rodzinne starszych krewnych. 
Moi przyjaciele, rówieśnicy, raczej nie 
umierali młodo. Więc tego typu 
pogrzebów nie miałem. 

W 1942 roku, w wieku lat trzech, po raz pierwszy byłem na Powązkach. Na pogrzebie mo-
jego Dziadka, ojca mojej Mamy. Zapamiętałem to wydarzenie i jego śmierć. W przeddzień, 
gdy byłem na spacerze z Mamą, to zobaczyliśmy Dziadka, jak zniknął nam za rogiem. Mama 
miała złe przeczucie. Dziadek zmarł następnej nocy. Nie był na nic chory. Tylko stracił chęć do 
życia. Na początku okupacji niemieckiej zmarło dużo ludzi, którzy prawdopodobnie w innej sy-
tuacji żyli by jeszcze długo. Nie chodziło o warunki bytowania. Tylko o załamanie psychiczne. 
Dotyczyło to przede wszystkim ludzi, którzy zaangażowani byli w odzyskanie niepodległości, 
a później w umacnianie Rzeczpospolitej. Klęska wrześniowa ich dobiła. Stracili chęć do życia. 

Naturalnie, że z biegiem lat, gdy człowiek się starzeje i gdy starzeje się jego środowisko, 
pogrzeby są częstsze. W Szwecji byłem na multum pogrzebów. 

Wpadłem w środowisko zasłużonych ludzi, znacznie ode mnie starszych. Pamiętam pogrze-
by Łukasza Winiarwskiego, Michała Lisińskiego, Kazimiery Lenkszewiczowej, Wiesława 
Patka, Norberta Żaby, Romana Koby, Michała Bieniasza i wielu innych działaczy emigra-
cji niepodległościowej. Na tych wszystkich pogrzebach pochylały się sztandary organizacji. 
Przemawiali działacze, składano wieńce od organizacji. 

Ostatnio zmarł w Sztokholmie człowiek bardzo zasłużony dla sprawy polskiej niepodległości 
i dla Polonii szwedzkiej. Na pogrzebie był przedstawiciel polskiej ambasady. Był też od nich 
piękny wieniec w barwach narodowych. Przedstawicieli organizacji o tradycjach niepodległo-
ściowych nie zauważono. Nie było też wieńca od Rady Uchodźstwa Polskiego w Szwecji, 
mimo tego, że zmarły pełnił kiedyś funkcje prezesa tej Rady. Po prostu: wstyd.  

Ludomir Garczyński-Gąssowski
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