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Perspektywa emigranta jest 
doskonałą pożywką dla literackiej 
twórczości. Zawsze jest o czym 
pisać, wystarczy pójść po 
pomidory... ale czy warto? 3
NGP rozmawia z 
Romanem Zasowskim, laureatem 
Nagrody Artystycznej POLONIKI 2018

NGP rozmawia z Andrzejem B. 
Lewkowiczem, laureatem 
Nagrody Specjalnej POLONIKI 2018

Poczułem, że dzieje się w Polsce tak 
wiele – niestety niezbyt dobrego 
– że nie można obok tego przejść 
obojętnie bądź milczeć. 2

Katowice
bywają we mnie, ja bywam w nich

ARTYKUŁ ZYGMUNTA BARCZYKA, STRONA 9 



NGP 21/2018 (428)

POLONIKI 2018

Od pewnego czasu zamieszcza Pan 
na łamach Nowej Gazety Polskiej 
wnikliwe, pełne zaangażowania ar-
tykuły na drażliwe tematy związane 
m.in. ze sprawą nowych uchodźców 
i mniejszości etnicznych w Szwecji. 
Jak trafił Pan do NGP?
Kilka lat temu red. Tadeusz Nowakow-
ski zwrócił się do mnie z propozycją 
opublikowania raportu w sprawie sy-
tuacji Cyganów w Szwecji. Taki raport 
rok wcześniej opracowałem i roze-
słałem europarlametarzystom. Byłem 
na początku lat 90-tych założycielem 
i pierwszym redaktorem kwartalnika 
„Dialog – Pheniben”, który zajmo-
wał się problematyką mniejszości 
etnicznych w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem Cyganów. Po jakimś 
czasie poczułem, że dzieje się w 
Polsce tak wiele, niestety niezbyt do-
brego, że nie można obok tego przejść 
obojętnie czy milczeć. Napisałem tekst 
o próbach niszczenia praw kobiet w 
kraju przez obecną ekipę rządzącą. 
Pewnie nie zrobiłbym tego, gdyby nie 
polski prezydent (prawnik z wykształ-
cenia), który namawiał rządzących do 
niestosowania w kraju europejskiej 
konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej, którą polska ratyfikowała. 
Miało to miejsce niedługo po tym jak 
prawa kobiet ograniczono w Rosji, 
prawnie dopuszczając nawet ich bicie 
przez mężów. Nie trudno było doszu-
kać się pewnej paraleli i tendencji. 
Niektóre kraje unijne, w tym również 
Polska, zamiast dorównywać cywili-
zowanemu światu (Europie), staczają 
się na dno i zaczynają iść ręka w rękę z 
Rosją. Tego było za wiele. Chwyciłem 
za pióro. Nie miałem innej możliwości 
wyartykułowania mego sprzeciwu 
dla tego barbarzyństwa jakie zaczęło 
pojawiać się w Polsce. 

Z czym się wiążą te Pana 
zainteresowania?
Po wyjechaniu na Zachód, jako młody 
człowiek, zderzyłem się z zupełnie
inną rzeczywistością. Najpierw zauwa-
żyłem, że jest tam inny stosunek do 
zwierząt. Budowano już wówczas w 
Niemczech tunele pod autostradami, 
aby dzikie zwierzęta mogły swobodnie 
migrować. Nikt tam też nie znęcał się 
nad psami i kotami czy zwierzętami 
hodowlanymi. W dzieciństwie w 

Polsce widziałem wiele okrucień-
stwa wobec zwierząt. Zauważyłem 
także, że prawa mają wszyscy, nawet 
dzieci. A także mniejszości narodowe 
i emigranci. O tym w Polsce wówczas 
mało kto słyszał. Nic więc dziwnego, 
że swoją wiedzą i doświadczeniem w 
zakresie praw mniejszości i ich praw 
językowych oraz migracji chciałem 
podzielić się z Polską, kiedy po 1989 
roku zmieniała swój ustrój. Miałem 
wówczas dobre relacje z wieloma 
polskimi politykami różnych opcji. W 
tym czasie powstał w polskim sejmie 
zespół parlamentarny ds. mniejszości, 
któremu przewodniczył Jacek Kuroń. 
Już wówczas Jacek Kuroń miał proble-
my zdrowotne, poważnie niedomagał i 
niewiele udzielał się w pracy parla-
mentarnej, natomiast świetnie zastę-
pował go Jerzy Szteliga. Zespół ten 
inspirował prace nad ustawą o mniej-
szościach narodowych i etnicznych, 
tworzono konstytucję, gdzie znalazły 
się również zapisy o mniejszościach 
(art. 27 i 35). Istniało w tym czasie w 
Ministerstwie Kultury biuro ds. mniej-
szości, z którym również miałem bliski 
kontakt. To był bardzo owocny dla 
mnie okres, bo w miarę szybko udało 
się polskie prawo w tym zakresie do-
stosować do standardów europejskich. 
Cieszę się, że miałem jakiś wkład w 
to dzieło. Niewątpliwie chęć pomocy 
słabszym (mniejszości – jak sama 
nazwa mówi – są zawsze mniejsze i 
słabsze), nadanie im należnych praw i 
ochrona ich, było wówczas głównym 
motorem mojej działalności społecz-
nej. Zresztą sam byłem migrantem, 
a właściwie jestem nim ciągle, bo 
migrantem zostaje człowiek raz na 
całe życie wyjeżdżając ze swego kraju. 
Trudno zatem, aby mnie – emigranta, 
nie interesowały sprawy migracji. 
Żyjąc w różnych krajach nabrałem 
pewnego doświadczenia migracyjnego, 
poza tym mam zapewne zdolności w 
adaptacji na obczyźnie i mogłem tego 
uczyć innych. Oczywiście moje zain-
teresowania nie ograniczają się tylko 
do Cyganów, ale zajmuje się również 
Żydami oraz ludnością Saami (z pół-
nocnej Skandynawii). Interesują mnie 
ich języki, bo są ogromnie ciekawe z 
językoznawczego punktu widzenia, 
ale również dlatego, że wymierają. W 
instytucie języka cygańskiego pracuje-
my nad mechanizmami, które pozwolą 

zahamować ten proces i wierzymy, że 
uda się rewitalizować cygański. Jestem 
również przekonany, że nasze metody 
reformowania cygańszczyzny uda się 
transponować na inne języki wymie-
rające.  

Wiem, że pracuje Pan, jako na-
uczyciel języków obcych i  tłumacz. 
Wiem także, że jako badacz – 
językoznawcza specjalizuje się Pan 
w językach indoirańskich w tym (a 
może głównie) w języku romskim.
Mam dość szerokie zainteresowania, 
bo jestem filozofem, językoznawcą i 
ekonomistą z wykształcenia. Miałem 
trochę publikacji naukowych z filozofii 
i ekonomii, pracowałem również jako 
wykładowca przedmiotów filozoficz-
nych i ekonomicznych, ale rzeczy-
wiście bardziej kojarzony jestem z 
Cyganami, a właściwie z ich językiem. 
Z tego względu, że cygański należy 
do rodziny języków indoirańskich, 
dokładniej do centralnych języków 
nowoindoaryjskich, nie sposób badając 
język Cyganów, nie zajmować się 
innymi językami z tej grupy. Tym bar-
dziej, że moje badania mają charakter 
historyczno-porównawczy. Jeśli chodzi 
o język cygański, to mało zajmuję się 
dialektami romskimi, raczej głównym 
przedmiotem mojego zainteresowania 
są dialekty nie-romskie. 

Czy według Pana słusznie odrzuca 
się tradycyjną nazwę Cyganie, język 
cygański, zastępując to określeniem 
Romowie, romski? 
Z nazwą Cyganów narobiło się w 
ostatnim czasie wiele zamieszania i 
dobrze, że Pan o to zapytał, bo jest 
okazja, aby to wyjaśnić. Otóż około 
IX wieku z Indii wywędrowało na 
Zachód bardzo wiele ludności. Nie 
znamy przyczyny tego eksodusu. Jest 
wiele teorii, które próbują wyjaśnić 
to zjawisko. Niektóre grupy osiadły 
w Azji, w północnym Iraku nazywa 
się ich Karaczi (od miasta Karaczi w 
Pakistanie), w Uzbekistanie, Tadżyki-
stanie, Kirgistanie i na południu Rosji 
osiedlili się Luli. Wymieniam tylko 
niektóre grupy, jest ich dużo więcej. 
Niestety te azjatyckie grupy utraciły 
swój język. W Armenii zamieszkała 
grupa Lom, na Bliskim Wschodzie 
grupa Dom, natomiast do Europy 
doszła grupa Rom, którą na terenie 
Cesarstwa Bizantyjskiego nazywano 
po grecku Athinganoi, czyli nietykal-
ni. I ta grecka nazwa dała początek 
nazwom Cyganów w różnych językach 
europejskich (ros. cygan, cze. Cikán, 
niem. Zigeuner, fr. Tsigan, lit. čigonas 
itd.). Cyganami zatem nazywamy 
indyjskie ludy wędrowne, które dotarły 
do Europy ok. XIII wieku. Docierali 
oni do Europy kilkoma falami. Pierw-
sze grupy Cyganów dotarły najdalej na 
Zachód naszego kontynentu, do Wysp 
Brytyjskich, na Półwysep Iberyjski, do 
Skandynawii, Francji i Niemiec. To nie 
są grupy Romów. Nazywają oni sami 
siebie różnie np. Sinti, Manusz, Caló, 
Kaale, Resande itd. Natomiast Europę 
Środkową, Wschodnią i Południową 
zamieszkują Romowie. Zatem jeśli 
piszę o Cyganach z tych terenów, to 
oczywiście używam nazwy Romowie, 
natomiast jeśli poruszam problemy 
Cyganów Europejskich używam 
nazwy ogólnej. 

Czyli nie wszyscy Cyganie 
to Romowie?
Dla przykładu w Niemczech najwięk-
sza organizacja cygańska nazywa się 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 
(Centralna Rada Niemieckich Sintów 
i Romów). Tam wyraźnie rozgranicza 
się kto kim jest, czy Cyganem Romem 
czy Cyganem nie-Romem. Szwedzkim 
politykom zwracałem na to wielokrot-
nie uwagę, ale jak grochem o ścianę. 
Dla nich liczy się przede wszystkim 
poprawność polityczna. W Szwecji 
najaktywniejsi politycznie są przed-
stawiciele Romów, grupa Resande 

jest nieliczna i mało widoczna, więc 
Romowie narzucili tu w Szwecji swoją 
nazwę na określenie wszystkich Cyga-
nów, która niestety jest niewłaściwa.  

Czy zainteresowanie Pana 
uchodźcami i kulturą cygańską ma 
jakiś specjalny powód poza chęcią 
pomocy prześladowanym?
Kulturą cygańską praktycznie nie 
zajmuję się. Znam ją oczywiście 
doskonale, ale zajmuję się tym tylko 
pobocznie. Nie chce wchodzić na 
pole etnografów, kulturologów czy 
historyków. Nie mogę zajmować się 
wszystkim, nie jestem omnibusem. Nie 
zaangażowałem się też nigdy w pomoc 
uchodźcom. Zawsze powtarzałem, że 
pomagać trzeba umieć. To wymaga 
ogromnych środków i czasu. Oczywi-
ście odwiedzałem obozowiska uchodź-
ców, miałem kontakt z uciekinierami 
wojennymi z byłej Jugosławii. Przez 
kilka wakacji pracowałem w ośrodku 
dla uchodźców we Friedrichshafen w 
Niemczech. Z dziennikarzami Gazety 
Wyborczej spędziłem koszmarne 
tygodnie w Jugosławii krótko po wy-
buchu tam wojny wędrując z grupami 
ludzi uciekającymi przed działaniami 
wojennymi. Więc jakieś blade pojęcie 
o tym mam, jednak nigdy pomoc 
uchodźcom nie była moim celem 
bezpośrednim. Raczej skupiałem się 
nad tworzeniem naukowych podstaw 
dla egzystencji uchodźców i migran-
tów, a jako główne zadanie wybrałem 
języki, które zanikają. Aby ludzie 
rozwijali się na uchodźstwie zachowu-
jąc swoją tożsamość narodową, muszą 
mieć język oraz otoczkę kulturową, 
inaczej szybko zasymilują się, stopią z 
większością. Trzy, cztery pokolenia i 
pozostaje tylko wspomnienie po małej 
grupie emigrantów. Ten proces obser-
wuję tutaj w Szwecji.
 
Od kiedy mieszka Pan w Szwecji?
Moje pierwsze związki ze Szwecją 
datują się na połowę lat osiemdzie-
siątych, kiedy współpracowałem ze 
szwedzkimi naukowcami z Uniwersy-
tetu w Lund, z filozofem Hansem Hen-
rikssonem oraz z socjologiem Claudio 
Marta, który tę naszą współpracę 
opisuje w swojej książce pt. Relationi 
interetniche (2005). Studiowałem 
również z wieloma Szwedami, którzy 
zapraszali mnie do Szwecji. Natomiast 
na stałe osiedliłem się tu zaraz po roku 
2004. Należę zatem do tej najnowszej 
fali emigracji. Wiele rzeczy złożyło się 
na to, że zdecydowałem się na opusz-
czenie Polski, do której wróciłem po 
latach emigracji. Po pierwsze czas spę-
dzony na emigracji sprawił, że moje 
więzi z Polska już nie były takie silne. 
W pierwszej połowie lat 90-tych wró-
ciłem do Polski licząc, że coś zmieni 
się w tym kraju, ale to były płonne 
nadzieje. Ludzie nie zmieniają się tak 
szybko. Szybko można zmienić nazwę 
kraju, ustrój, napisać nowe prawo, jed-
nak ludzie zmieniają się pokoleniami. 
Na każdym kroku łapałem się na tym, 
że myślę i postępuję inaczej niż oto-
czenie, nie byłem zupełnie rozumiany. 
Poza tym początek lat dziewięćdzie-
siątych to czas ogromnej korupcji w 
Polsce, bałaganu i chaosu. Po jakimś 
czasie doszedłem do wniosku, że to 
nie jest miejsce dla mnie. Oczywi-
ście mogłem wrócić do Niemiec i tak 
początkowo zrobiłem. Ostatecznie 
wybrałem Szwecję, którą znałem 
wcześniej. Byłem zauroczony przede 
wszystkim jej naturą oraz otwartością 
ludzi, których tu poznałem. Oczywi-
ście środowisko akademickie było inne 
niż reszta szwedzkiego społeczeństwa. 
Później swoją opinie o Szwecji i Szwe-
dach musiałem nieco modyfikować. 
Niemniej nadal uważam, że jest to kraj 
o sporych możliwościach dla emi-
grantów. Każdy, kto będzie szanował 
szwedzkie prawo, kulturę, zintegruje 
się z tym społeczeństwem, znajdzie tu 
swoje miejsce. (opr. LGG)

Nie można być 
obojętnym
Z Andrzejem B. Lewkowiczem, 
laureatem Nagrody Specjalnej POLONIKI 2018 
rozmawia Ludomir Garczyński-Gąssowski
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Gratuluję nagrody. Debiutowałeś jako poeta w Polsce, 
w Szwecji wydałeś trzy tomiki poezji. Czujesz się jako poeta 
w jakimś stopniu spełniony?
Nie wiem na czym to spełnienie miało by polegać. Nie łaknę 
rozgłosu, obawiam się, że żyjąc z pisania, zapewne umarłbym 
do tej pory przy takim tempie mojej pracy. Przez okres 30-tu lat, 
wydałem 3 1/2 książki...

Jakiś czas temu pytałem się Ciebie, czy masz  ambicje z
aistnieć na szwedzkim rynku, odpowiedziałeś, że ambicje 
masz tylko nie wiesz jak to ugryźć. Dzisiaj już wiesz?
Nie wiem czy nadal mam ambicję zaistnienia na szwedzkim 
rynku. Mam pomysły, których nie 
potrafię zrealizować.

Jak Twój ostatni tomik “Skazę pępka” przyjęli czytelnicy? 
A skąd taki tytuł tomiku?
Tytuł tomiku „Skaza pępka” wydał mi się adekwatny do treści. 
Jest to poniekąd książeczka o moich relacjach z ojcem, a uważny 
czytelnik dostrzeże – mam nadzieję – zasadność takiego tytułu.

Czy poeta inaczej patrzy na otaczający go świat?
To dyskusyjne, czy poeci patrzą inaczej na świat? Ja chyba nie. 
Interpretuję go tylko na swój użytek.

Parę lat temu publikowaliśmy w NGP fragmenty powieści, 
którą pisałeś, “Jego Wysokość Sprzątacz”. Jaki jest jej los?
Powieść „Jego wysokość sprzątacz” znalazła miejsce w bibliote-
ce książek widmowych. Jest nienapisana. Być może ją ukończę, 
ale nie teraz.

Mieszkasz już w Szwecji niemal 15 lat. Czy znalazłeś tutaj 
nowe inspiracje twórcze?
Perspektywa emigranta jest doskonałą pożywką dla literackiej 
twórczości. Zawsze jest o czym pisać, wystarczy pójść po pomi-
dory... ale czy warto?

Czy możemy oczekiwać wkrótce jakiejś twojej nowej 
książki? Powieści? Tomiku wierszy?
Chciałbym napisać mądrą książkę, ale zbyt dużo mnie rozprasza 
obecnie.

NGP rozmawia z 
Romanem Zasowskim, 
laureatem Nagrody Arty-
stycznej POLONIKI 2018

Roman Zasowski. Urodził się 1 stycznia 1974 roku w Lipnie. Po-
eta, pisarz. Ukończył Technikum Rolnicze w Wymyślinie. Pracował 
jako: robotnik budowlany, ogrodnik, księgarz, instruktor literacki, 
mył okna, pracował w pralni, roznosił gazety i ulotki, jako sprzą-
tacz. W Szwecji mieszka od 2004 roku. Debiutował jako poeta w 
wieku 15 lat, zwyciężając w konkursie poetyckim. Publikował w 
prasie regionalnej i ogólnopolskiej, a także w almanachach m.in. 
studenckim piśmie „Index” w Olszytnie, „Ojczyźnie Polszczyźnie”, 
„Gazecie Kujawskiej”, „Gazecie Lipnowskiej”, „Słowie Powszech-
nym”, „Radostowej” i „Kurierze Zachodnim”. Laureat nagród w 
ogólnopolskich konkursach poetyckich. Wiersze prezentował 
na antenie Polskiego Radia. Jest autorem arkusza poetyckiego 
„Mucha w piwie” (Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 1998) i 
dwóch tomików: „Nożyk do awokado” (Stockholm 2009) i „Haiku” 
(Stockholm 2009), “Skaza pępka” (Stockholm 2017). Jego teksty 
zostały także zamieszczone w antologiach „Do skutku...” (Lipno 
1997) i „Trzydzieści i trzy” (Lipno 1999). Należał do Lipnowskiej 
Grupy Literackiej. Mieszka w Kungsbacka.

POLONIKI 2018Obchody 100-lecia Niepodległości w Szwecji

Długo spała Polska święta
Długo biały Orzeł spał
Lecz się wzbudził i spamiętał
Że on kiedyś wolność miał...

Tę piosenkę uczyłem się 80 lat temu w szkole 
podstawowej. Prawdopodobnie jestem najstar-
szym wiekiem w naszej parafii katolickiej w 
Södertälje. I może dlatego przypadło mi było 
powiedzieć kilka słów na temat tego historycz-
nego i tak ważnego dla Polski święta.

W tym roku 11 listopada 1918 roku obcho-
dziliśmy święto 100-letniej rocznicy przywró-
cenia niepodległości Polsce. Dzięki inicjaty-
wie miejscowych sióstr zakonnych, Polacy w 
Södertälje, mieli możliwość uczcić tę ważną 
rocznice - przez uczestnictwo w Mszy świętej 
dziękczynnej i podczas wspólnego spotkania w 
lokalu naszego kościoła przy polskim stole. 

Gdyby mój ojciec jeszcze żył to miałby 
dziś 120 lat. Już jako osiemnastoletni chłopiec 
wstąpił do Legionów Piłsudskiego i walczył 
z „Moskalami”. Został ranny od kuli, która 

SÖDERTÄLJE przestrzeliła mu ramię, później odznaczony zo-
stał Medalem Walecznych. 

Niestety, młoda Niepodległa Polska miała za-
ledwie 21 lat swojego istnienia, kiedy wybuchła 
druga wojna światowa. Po jej zakończeniu nasz 
kraj zamiast wolności, ponownie znalazł się pod 
naciskiem dyktatury komunistycznej. W roku 
1980 powstał ogólnokrajowy ruch Solidarności, 
który był blisko przejęcia władzy w kraju. Ale 
wówczas gen. Jaruzelski 13 grudnia 1981 roku 
wprowadził w Polsce stan wojenny. Polska zna-
lazła się znowu w potrzebie. Niepodległościowa 
Diaspora na całym świecie, m.in. w Szwecji, 
tworzyły komitety popierające postulaty 
Solidarności.

Ja, idąc śladami patriotycznego ducha mo-
jego Ojca, włączyłem się do działalności nie-
podległościowej zakładając Komitet Wsparcia 
Solidarności w Södertälje, który przez  okres 
stanu wojennego działał politycznie wspierając 
ruch Solidarności w dążeniu przywrócenia wol-
ności w Polsce. Członkami komitetu byli Polacy 
i Szwedzi. Wielu z nich odeszło już na wiecz-
na wartę. Przy życiu jest jeszcze kilkoro, z pol-
skiej strony - Barbara Szyporyn i ja, ze strony 
szwedzkiej należy wymienić bardzo aktywnych 
Lassego Nykvista, Annikę Grundemark i moja 
żonę Ingrid.

Po przemianach społeczno-politycznych w 
Polsce, przy pomocy Rodaków oraz szwedzkich 
i fińskich wolontariuszy w ciągu 22 lat działal-
ności zorganizowaliśmy i wysyłaliśmy humani-
tarną pomoc w różne części Polski. Ogółem wy-
słaliśmy ponad 153 transporty, z tego 90% było 
to pełno załadowane tiry. 

Ja sam uciekłem z komunistycznej Polski w 
1951 roku i do Kraju nie mogłem wrócić przez 
38 lat. Czas ten był dla mnie szkołą w wyrobie-
niu sobie świadomości, ile jest warta, i co zna-
czy dla mnie moja Ojczyzna. A więc kochajmy 
nasz Kraj i dbajmy o jego dobre imię.  Szanujmy 
także wolność, bo dzięki niej mamy prawo do 
wyboru wiary, wolne słowo i możliwość by móc 
iść własną drogą. Nasi pradziadkowie kochali 
wolność i zostawili dla nas w spadku przesłanie 
w słowach: „Człek rodzi się wolny, do wolności 
wzdycha, bez niej jak kwiatek bez wody usycha.

Mieczysław Nycz
Fragment wystąpienia Mieczysława Nycza podczas 
obchodów święta niepodległości w Södertälje, 
10 listopada 2018 roku

Gdy w 2008 roku obchodziliśmy godnie 90. 
rocznicę odzyskania niepodległości, to wów-
czas Ambasada RP zaprosiła szeroką dłonią 
Polaków na spotkanie i bankiet, zaś Konsulat 
Generalny rozpisał konkurs dla dzieci pod ha-
słem „Być Polakiem”. Konkurujące ze sobą 
organizacje parasolowe: Kongres Polaków w 
Szwecji i Zrzeszenie Organizacji Polonijnych, 
a konkretnie OPON i Ogniwo, zorganizowały 
w tym samym czasie, w dniu 11 listopada, śpie-
wy historyczne.

W tym roku, na 100-lecie odzyskania niepod-
ległości było podobnie... lecz trochę inaczej. 
Ambasada rozesłała zaproszenia uwarunkowa-
ne wypełnieniem ankiety personalnej, co część 
zaproszonych uznała za nietakt i zbojkotowa-
ła zaproszenie. Kongres i Rada Uchodźstwa 
Polskiego zorganizowały imprezę patriotycz-
ną, na którą złożyło się: powitanie gości przez 
Panią Prezes oraz referaty okolicznościowe: 
Elżbiety Szwejkowskiej-Olsson “Generał Ha-
ler”(!) oraz Jana Andrzejewskiego „Święta 
Urszula Ledóchowska, orędowniczka niepod-
ległości Polski w Skandynawii 1914-1920”. 
Wprawdzie ani zasłużony w wojnie z bolsze-
wikami gen. Józef Haller, ani święta hrabianka 
Ledóchowska do panteonu ojców i matek nie-
podległości nie należą, ale to już sprawa wybo-
ru organizatorów, którzy nawet na zaproszeniu 
napisali błędnie nazwisko generała przez jedno 
l.  A na zakończenie odśpiewano pieśni patrio-
tyczne z udziałem zespołu POLONEZ.

Konkurencja (ZOP) zorganizowała bardziej 
udaną imprezę w ABF urządzając tam wysta-
wę „Drogi Niepodległości” połączoną z pre-
lekcją „100 lat odzyskanej Niepodległości i 
100 lat praw wyborczych dla kobiet w Polsce”. 

Organizatorkami spotkania były panie Krystyna 
Jagielska-Gasińska i Joanna Janasz, a oprawę 
muzyczną zapewnił Jerzy Malbord. Również 
w polskich ośrodkach w Göteborgu, Malmö i 
Eskilstunie Polonia też święciła w swoich loka-
lach tę wielka rocznicę. Odbyły się tam akade-
mie, biegi narodowe i konkursy.

A w Polsce? Dziesięć lat temu, 11 listopada 
2008, przeszły przez stolicę dwa pochody: pre-
zydencki pochód „Marsz dla Niepodległej”, 
który przebiegał spokojnie i przystawał przy 
wszystkich miejscach upamiętniających Ojców 
Niepodległości, i drugi „Marsz Niepodległości”, 
nazwany później „Marszem Nienawiści”. Ten 
ostatni był zorganizowany przez nacjonali-
stów kojarzonych z neofaszystami. Ten drugi 
marsz zdominował później obchody Święta 
Niepodległości na długie lata. Burdy, kibole, 
hasła rasistowskie, race, ataki na policję i prze-
ciwników – to była normalka. W setną rocznicę 
było to samo – dodatkowo spalono flagę unijną 
i pobito jedną dziennikarkę, z tym że awantur-
ników w Warszawie uwiarygodniali Prezydent, 
Premier, a nawet Prezes-Naczelnik, którzy sta-
nęli na czele tego pochodu.  (LGG)

SZTOKHOLM

Jednym z uczestników warszawskiego 
Marszu Niepodległości miał być zapro-
szony przez organizatorów Szwed Jonas 
Nilsson, były żołnierz Legii Cudzo-
ziemskiej i członek neonazistowskiego 
Nordyckiego Ruchu Oporu, który współ-
organizował i szkolił również skrajnie 
prawicowy batalion Azow na Ukrainie. 
Nie został jednak wpuszczony do Polski 
przez służby graniczne. Na warszawskim 
Okęciu nie pozwolono mu wyjść z lotni-
ska i musiał wrócić do Szwecji.
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Aleksander Kwiatkowski

Rodzinna 
archeologia
Dom z dwiema wieżami 
to szpital/sanatorium 
dla nerwowo chorych 
w Kościanie, prowadzony 
przez psychiatrę Oskara 
Bielawskiego. Wspomnie-
nia jego syna, Macieja 
Zaremby, odbiera się w 
taki sposób, że nie bardzo 
wiadomo, czy to achro-
nologiczna autobiografia, 
esej o sobie i świecie, czy 
może świadectwo o losach 
własnych i rodziny, matki, 
ojca, braci. Trudna to lek-
tura? Objaśnienia zwrotów 
obcojęzycznych znajduje-
my na końcu książki...

Kim dotąd był Zaremba? Reporterem, 
publicystą, historykiem ‘idei’ (eugeni-
ka)? Historykiem ‘idei’ pozostał, np. w 
krótkim opisie sowieckiej psychologii i 
psychiatrii, od Pawłowa (uniewinnio-
ny!) do Snieżniewskiego (oskarżony!).  
A także historykiem sensu stricto, gdy 
w kończącym książkę parunastostro-
nicowym przypisie analizuje zjawisko 
Oflagów, których komendanci najczę-
ściej odmawiali wydawania oficerów 
Żydów w ręce SS i Gestapo (jednak 
pomijając tu znaczenie obowiązującej 
również i w tym wypadku przestrze-
ganej przez Niemców – w przeci-
wieństwie do Rosjan – konwencji ge-
newskiej). Ale teraz (a pewnie o wiele 
wcześniej) stał się pisarzem, bowiem 
jego wspomnienia, ze zmienną perspek-
tywą – wewnętrzną, zewnętrzną, dolną, 
górna, z boku i jednocześnie zmienną 
formą osobową, pierwszą, drugą, trze-
cią – napisane są jak powieść, literacka 

fikcja, autopsychologia głównej posta-
ci, którą jest pewnie sam autor. Ale czy 
w 100%? 

Wreszcie w książce jest także igranie 
z czasem: teraźniejszym, przeszłym i 
przyszłym, trybem warunkowym...? 
Ponadto język Zaremby jest niezmier-
nie bogaty, obfituje w nieoczekiwane 
metafory i paradoksy, wywołujące 
u czytelnika uśmiech, a czasem na-
wet głośny śmiech – rozpoznania czy 
zaskoczenia.  

Jaka jest tożsamość religijna, decy-
dująca często o tożsamości etnicznej? 
Katolicyzm babki ze strony matki i 
samej matki, to zapewne kamuflaż po 
wojennych przeżyciach. Ich przeszłość 
opisana jest najlepiej w rozdziale trze-
cim, w którym autor w niezwykły 
sposób śledzi swe korzenie ze strony 
matki, w pewnym stopniu opierając się 
na jej nieopublikowanych wspomnie-
niach, a także odszukując dokumenty 
świadczące o życiu jej rodziny anno 
dazumal. 

Znajdujemy tu zarówno anali-
zę socjologiczną różnych grup pol-
skich Żydów: ortodoksyjnych, 

zasymilowanych, sjonistów jak rów-
nież informacje o stosunku do nich pol-
skiego otoczenia (w tym antysemitów), 
w zasadzie nie dostrzegającego – mniej 
czy bardziej – subtelnych cech różnią-
cych od siebie te grupy. 

Między wierszami odczytujemy też 
geograficzny kosmopolityzm Żydów 
wywodzących się z dwóch różnych 
Galicji (tej w Austro-Węgrzech i tej 
w Hiszpanii), a także – żartobliwie lub 
życzeniowo – od grasujących niegdyś 
na tych ostatnich terenach, skandynaw-
skich Wikingów.

Czy utrzymywanie urodzonych po 
wojnie dzieci w niewiedzy o losach 
rodziny w czasie wojny jest normą? U 
Żydów? Polaków? W małżeństwach 

mieszanych? W każdym razie jest to 
praktyka częściej występująca u Żydów 
niż u Polaków (chodzi o poziom trau-
my). Zaangażowanie autora (jakby 
pragnącego ten brak nadrobić) w re-
konstrukcji dziejów żydowskiej części 
swej rodziny, na tle często spotykanego 

antysemityzmu, wyraźnie odbija od 
dotychczasowego dorobku Zaremby, 
piszącego głównie po szwedzku (choć 
równie dobrze – jak się zdaje – mógł-
by po polsku) i unikającego tematów 
żydowskich, a nawet polskich. “Polski 
hydraulik” jest tu wyjątkiem tylko po-
łowicznie: chodzi tu bowiem o sytu-
ację Polaków pracujących w Szwecji, 
a nawet bardziej o szwedzkie reakcje 
na możliwą obcą konkurencję na rynku 
pracy. Jego publikacje wyraźnie różniły 
się na przykład od nie mniej w Szwecji 
znanego, równie młodo emigrującego 
z Polski, też piszącego po szwedzku, 
ale niemal w całości oddającego swe 
pióro tematyce żydowskiej – Jackie 
Jakubowskiego. 

Także najdłuższy rozdział piąty, re-
konstruujący paralelne, wojenne – jak-
że jednak odmienne – losy matki i ojca, 
trzech braci Bielawskich, charakteryzu-
je się tonem właściwym dla literatury 
Zagłady, okresu post-Jedwabnego. 
Zarazem uderzają tu różnice w sytu-
acji więźniów niemieckiego Oflagu i 
wszystkich bez różnicy ludzi pod oku-
pacją sowiecka, a jeszcze bardziej tych 
pod okupacją niemiecką – tu z ogrom-
nymi różnicami w zależności od pocho-
dzenia etnicznego.

Jednak nie przypadkiem obwolu-
tę zdobi zdjęcie rodziców autora. I na 
przestrzeni książki, a głównie w jej 
ostatnich rozdziałach, przedstawił on 
dramat może najbardziej go obcho-
dzący, dramat rozstania rodziców po 
emigracji żony z synami do Szwecji. 
Tragiczne rozwiązanie tego drama-
tu jest ledwie zaznaczone, co jednak 
nie zmniejsza jego oddziaływania na 
czytelnika. 

Polskie wydanie książki spodziewa-
ne jest na początku grudnia.

Maciej Zaremba: Huset med de två tornen, 
Stockholm 2018, Weyler Bokförlag s. 304
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TUMBA Storvretsvägen 13
Telefon: 08-530 302 80
40 miejsc parkingowych. 1 godzina bezpłatnie.
Otwarte: wszystkie dni tygodnia 8-20
Så länge varorna räcker. Gäller fr.o.m vecka: 48/2018

Zapraszamy nowych i stałych Klientów.
Bogaty wybór polskich produktów.

Serniki z Polski. Kilka rodzajów.

79,90 /kg 
ord. 130:- /kg
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Katowice bywają we mnie, ja bywam w nich
W uszy wdarł się skowyt klocków 
hamulcowych. Od niepamiętnych 
czasów tramwaje hamują tu 
w mękach, by po stromym zjeździe 
od strony parku nie przeoczyć przy-
stanku u wylotu mojej uliczki. W 
mieszkaniach żyrandole dzwonią, 
kryształy w szrankach również. 
Podobnie jest po każdym tąpnięciu 
w kopalni, której chodniki biegną 
pod ulicami. W mieszkaniach 
dzwoni wtedy jak na podniesienie. 
Przez te wszystkie lata mieszkańcy 
zdołali zżyć się z podniosłą oprawą 
ich codzienności.

Wysiadłem, postałem chwilę przed moim 
dawnym mieszkaniem spoglądając w dół 

Kościuszki, głównej ulicy mieszczańskiej dzielnicy 
miasta. Stojąc na południowym wzgórzu miasta z 
łatwością mogłem dojrzeć wywyższenie po drugiej 
stronie niecki, w północnej części miasta. Zdumiałem 
się. Nigdy przedtem kontury odległych budynków 
nie wydały mi się tak wyraźne, a barwy fasad tak so-
czyste. Zwykle widziałem stąd niewyraźne sylwety 
budynków, z ledwością przebijające się przez gęsty 
smog okrywający miasto.

Ruszyłem ulicą Kościuszki w stronę centrum mia-
sta. Patrzyłem na okazałe kamienice. Niemiecka inte-
ligencja uciekła stąd, kiedy miasto stało się polskim w 
1922 roku. Przestronne mieszkania, z dwuskrzydło-
wymi drzwiami do salonu, z niezliczonymi pokojami, 
spiżarkami, służbówkami, a bywało, że i ze służbą, 
zajęli polscy urzędnicy, i to na lepszych warunkach, 
niż ich niemieccy poprzednicy. Pożyczki na jeden 
procent miały sprzyjać nowym budowom. Polskie 
miało tu być lepsze niż niemieckie. Wiedziałem to 
od  mamy. Życie towarzyskie dzielnicy kwitło, ulice 
pulsowały wigorem mieszkańców. Po wojnie, wraz 
z nadejściem  „komuny”, nastała workowa estetyka. 
Miasto zalała wszędobylska szarość, zaczęło się stop-
niowe obumieranie dzielnicy. 

Zatrzymałem się by zaczerpnąć parę solidniejszych 
łyków powietrza. Zacząłem je rozcierać po podniebie-
niu i smakować. Ni kwaśno, ni gorzko. Ni siarki, ni 
chloru, ani amoniaku. Maceracja powietrza inna niż 
dawniej. Żadnych lotnych związków, benzopirenów 
ni innych wydzielin przemysłu, pracującego na rzecz 
zwycięstwa światowego proletariatu. Nie czuć już 
smrodu, wyróżniającego moją  ziemię rodzinną, kiedy 
była jednym z przemysłowych bastionów imperium 
radzieckiego. 

Jestem w mieście kojarzonym z węglem, żelazem, 
chemią, ale i z karnawałem pióropuszy górniczych 
na partyjnych wiecach. Jestem w mieście, znanym z 
tego, że na wniosek miejscowych pisarzy, dostąpiło 
zaszczytu bycia Stalinogrodem. I to już w dwa dni 
po śmierci Genialnego Wodza. W mieście tym padł 
zatem rekord świata w wiernopoddańczym hołdzie. 
Kiedy wodza przestano wkrótce wielbić, przywró-
cono miastu stare miano. Stalinogród pozostał jako 
miejsce urodzenia w wielu dowodach osobistych, jak 
na przykład u mojej Babci, urodzonej w 1902 roku. 
Takie to miasto. Moje miasto. Urodziłem  się w nim 
i spędziłem pierwszych 34 lat życia. Wielka polityka 
szarpie nim, kiedy zechce. Wyjechałem stąd w stanie 
wojennym, po wyjściu z internowania.

Zabieram grupę do autokaru. – Proszę wyciecz-
ki, historia tego miasta zawirowana, region 

transgraniczny, wszystko tu skomplikowane. Jeszcze 
niedawno, raptem półtora wieku temu, było tu wiel-
kie nic. Lasy i błota. Znaleziono cynk, potem węgiel 
i zaczęło się  Klondike z czarnym złotem. Położony 
przy dwóch granicach, na przecięciu ważnych szla-
ków, cały region stawał się przemysłową potęgą 
Prus. Najnowsze w Europie maszyny i technologie 

instalowano właśnie tutaj. Między torem a rzeką, bie-
gnącą równolegle do torów, powstało raptem bogate 
miasto, wykwit industrii, z dużą ilością kapitału. Tu 
instalowały siedziby gwarectwa, syndykaty, koncer-
ny, tu budowano nowatorskie w formie wille przemy-
słowców i bankierów, powstające jak przysłowiowe 
grzyby po deszczu. To miasto nie powstawało miaro-
wo, krok po kroku. Ono eksplodowało. Budowano od 
razu całe pierzeje ulic. Rosło nowoczesne miasto, ja-
kich wtedy w sąsiedniej Polsce nie znano. Wyspiański 
się nim zachwycał, przyjeżdżając z zapyziałego pod-
ówczas Krakowa. W Katowicach można było podzi-
wiać nowoczesną Europę. Z mnogością knajp, ka-
wiarni, kin, eleganckich sklepów, klubów. Z dobrym 
porządkiem, kulturą na ulicy, eleganckimi strojami 
przechodniów. W tym mieście żyli ewangelicy, ka-
tolicy, żydzi. Trzy religie, parę narodów, acz było to 
miasto z dominacją niemieckości.

Widzę zdziwienie w państwa oczach. Rozumiem 
zaskoczenie, mało się o tych czasach mówi. Zaiste, 
sytuacja miasta zmieniła się, kiedy w 1922 roku sta-
ło się częścią Polski. Niemcy umknęli, kapitał też 
uchodził, do miasta zaś lgnęli Ślązacy walczący w 
powstaniach i kadra techniczna z innych stron Polski. 
Nowe państwo polskie nie potrafiło jednak stworzyć 
popytu na dobra Śląska w stopniu porównywalnym z 
Prusami.  Hossa się skończyła. Polskie Katowice na-
dal stawiało jednak na wielkie i drogie budowle doda-
jące splendoru. 

Oto jedno z nich. Proszę spojrzeć na lewo. Mijamy 
właśnie najokazalszy gmach w całym regionie. 
Potężny czworobok budynków. Cztery piętra, parter 
i dwa piętra pod ziemią.  Oto Gmach Województwa, 
czyli budynek Sejmu Śląskiego. Ogrom. Labirynt ko-
rytarzy liczy w sumie sześć kilometrów. A pod nim 
są jeszcze tunele. I skarbiec. Jeśli dostałby się w nie-
powołane ręce, jego sejf zatapiany jest w specjalnym 
basenie. Urząd w pruskim stylu, pomyślicie Państwo? 

Otóż nie! Powstał po przyłączeniu miasta do Polski. I 
tylko Polacy mogli wziąć udział w konkursie na jego 
projekt. Miał nie przypominać w niczym pruskich bu-
dowli. Miał to być polski stempel na ziemi przyłączo-
nej do Polski po sześciu wiekach przerwy. I do tego 
miał być imponujący, monumentalny, doskonalszy 
niż pruskie dzieła. Choć budowany był tradycyjnie. 
Przyjeżdżały furmanki ze żwirem, piaskiem, kamie-
niem. Ludzie nosili cegły na plecach. Żadnych dźwi-
gów. Przy gmachu Województwa zbudowano polską 
dzielnicę władzy.  

Mijamy teraz ogromną katedrę w stylu klasycyzu-
jącym, której kopułę, ukończoną już po II wojnie, na 
żądanie komunistów, zbudowano niemal 40 metrów 
niższą niż planowano. Jesteśmy w eleganckiej, po-
łudniowej dzielnicy miasta, niech nie dziwią zatem 
okazałe budynki “Śląskiego Chicago” lat 30-tych. 
Przedwojenne Katowice zasłynęły wtedy „śląską 

Zygmunt Barczyk

moderną”. A teraz ciekawostka. Spójrzcie Państwo 
na prawo, na słynny „drapacz chmur”. W latach 30. 
był jednym z najwyższych w Europie wieżowców 
mieszkalnych. Całe 17 pięter. W grupie nastolatków 
współzawodniczyliśmy, kto ostatni wskoczy, a potem 
ostatni wyskoczy z klatki windy. Była to winda typu 
pater noster. Nie miała drzwi i posuwała się bezu-
stannie tym samym wolnym tempem, by można było 
wchodzić i wychodzić bez jej zatrzymywania. 

Proszę państwa, opuszczamy przedwojenne Kato-
wice. Przejeżdżamy pod torami kolejowymi, wkra-
czamy zatem w dzisiejsze śródmieście, dzieło Polski 
Ludowej, rozlokowane na północ od torów i rzeki 
Rawy, będącej w PRL ściekiem, dziś czyszczonym, 
nie cuchnącym już jak za komuny. Co widzimy? 
Blokowiska tu i tam. Śląską modernę nakryła wielka 
czapa funkcjonalizmu a’la PRL. Ale i powstały cieka-
we bryły. O paradoksie, nowatorskie pomysły nadal 
były tu mile widziane. Miały bowiem pokazywać po-
tęgę robotniczego miasta sukcesu. Chociaż w rzeczy 
samej to, co składało się na codzienność, to przede 
wszystkim wszechobecna szarość, trujące pyły, po-
pękane domy, smród rzeki. W domach kobiety pu-
cowały szyby gazetami codziennie. Dziwne? Wiedzą 
Państwo może, że na Zachodzie, kiedy tu klaskano 
Gierkowi, mówiono, że to „nowy bermudzki trójkąt 
śmierci”. Zgony noworodków, masa wcześniaków, 
ciężkie choroby, krótkie życie górników i innych 
ludzi ciężkiej pracy, to przykłady katastrofalnej so-
cjalistycznej industrializacji. Do dzisiaj skutkują-
cej rozgałęzioną patologią. Ale zostawmy to. Tak, 
proszę Państwa, jesteśmy  w osławionej Czerwonej 
Katandze, jak wtedy mówiono. Pod naszymi stopami 
zaś miasto podziemne, pełne kopalnianych chodni-
ków i wyrobisk. Osobny świat. Ze swoimi regułami 
gry, tragediami, specyficznym łamaniem losów, zno-
jem ciężkiej roboty. Podobno od pokładów węgla idą 
ku nam pozytywne energie. Słońca za to było mało. 
Nie potrafiło się przebić przez grubą warstwę przemy-
słowych wyziewów .

Strefa Kultury. Dzieło ostatniej dekady. Lubię 
tu zachodzić, nawet kiedy nic się nie dzieje. 

Nazwa ilustruje stan ducha włodarzy. Politycy i urba-
niści nawykli dzielić tu wszystko na strefy. Mimo 
siermiężnej nazwy, powstały kompleks budowli jest 
cudem architektury. I to w śródmiejskiej lokalizacji 
Katowic. Strefa powstała wprawdzie na terenie byłej 
kopalni Katowice, ta jednak była położona centralnie. 
Jej głównym obiektem pozostaje jednak nadal, zbu-
dowana obok kopalni i czynna od 1971, hala widowi-
skowo-sportowa na 12 tys. widzów popularnie zwana 
„Spodkiem” (jako żywo kojarzy się bowiem ze stat-
kiem UFO). Do dziś jest najbardziej rozpoznawalną 
ikoną architektury Katowic i wciąż imponuje śmiało-
ścią formy. Nieopodal „Spodka”, w ramach rzeczonej 

Strefy Kultury, powstaje w 2013 roku gmach bę-
dący siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia i Telewizji (NOSPR). Trzeba doń 
podejść, by docenić maestrię koncepcji, trzeba wejść 
do środka, by docenić kunszt rozwiązań będących 
dziełem zespołu Tomasza Koniora. Zarówno bryła 
jak i wnętrze Domu Muzyki, to geniusz prostoty i ele-
gancji wspaniale ze sobą połączonych. Wspaniałość 
w skali światowej. „Pudełko w pudełku”. Zewnętrzne 
„pudło”, którego elewacja pokryta jest cegłą i czer-
wonym klinkierem w wąskich wnękach biegnących 
całą długością budynku okien, to trudna technicznie 
konstrukcja, która chroni przed drganiami z zewnątrz 
(z uskoków w zawałach po górniczych i z ruchliwej 
arterii obok). 

dok. na str. 11
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W cieniu innych 
historycznych 
przewrotów?… 
O Powstaniu 
Wielkopolskim 
1918-1919
W tym roku uroczyście obchodzi się w Polsce 
(jak i też poza Polską) 100-letnią rocznicę odzyskania 
niepodległości. Jest to okazja, żeby przytoczyć wiele 
historycznych wydarzeń, które przyczyniły się do tego, 
że Polska, w wyniku zakończenia w 1918 roku pierwszej 
wojny światowej, powróciła, jako niezależne państwo, 
na mapę Europy. Zniknęła z niej, jak wiadomo, 
w 1795 roku, podzielona między trzy mocarstwa, 
Prusy, Austrię i Rosję.

Małgorzata Anna Packalén Parkman
Pamięci mego Dziadka-Powstańca, 
Tadeusza Budziszewskiego

Tadeusz Budziszewski - jako młodziutki powstaniec... i starszy w drodze na obchody kolejnej rocznicy Powstania. © MAP

Przy okazji tych obchodów warto też 
przypomnieć o innej rocznicy, miano-
wicie o 100-leciu wybuchu, w grudniu 
1918 roku, Powstania Wielkopolskiego, 
dzięki któremu zachodnie tereny Polski, 
pozostające wtedy nadal jeszcze pod 
zaborem pruskim, wróciły do Polski. 
Wiele się zawsze w Polsce mówi i mó-
wiło o innych ważnych dla losów kraju 
powstaniach, jednak nie wszyscy może 
uświadamiają sobie wagę tegoż ruchu, 
kiedy to ludność zachodniej Polski sa-
ma wzięła sprawę w swoje ręce, orga-
nizując zryw powstańczy w Poznaniu i 
Wielkopolsce. 

Sprawa systematycznego germa-
nizowania przez Niemców ludności 
polskiej na terenach zaboru pruskie-
go jest znana i udokumentowana. Kto 
z powojennej generacji nie słyszał 
i nie czytał np. o wozie Drzymały 

– symbolu oporu przeciw administracji 
Rzeszy Niemieckiej? Walka Michała 
Drzymały na początku ubiegłego wie-
ku uzyskała rozgłos również poza gra-
nicami zaboru pruskiego, głównie z 
powodu ciągnącego się kilka lat sporu 
o pozwolenie budowy domu na zaku-
pionej przez Drzymałę parceli. Według 
ówczesnego prawa pruskiego koniecz-
na była na to zgoda władz administra-
cyjnych. Drzymała, któremu zgody tej 
odmówiono, sprawił sobie wtedy wóz 
cyrkowy, który postawił na swojej 
działce i w którym zamieszkał wraz z 
rodziną. Nękany w dalszym ciągu przez 
władze pruskie, które uważały wóz sto-
jący ponad dobę w jednym i tym sa-
mym miejscu za budynek mieszkalny, 
Drzymała codziennie przemieszczał go 
w ramach swojej posesji, twierdząc, że 
pojazd ruchomy nie podlega wymogom 
administracyjnych praw budowlanych. 
Osoby ciekawe, jak skończyła się ta hi-
storia, odsyłam do adekwatnych histo-
rycznych źródeł. Tu przytaczam ją jako 
swoistą personifikację oporu ludności 
polskiej w tzw. Prowincji Poznańskiej 
w latach zaborów.

Jako dziecko wysłuchiwałam wiele 
historii dotyczących germanizacji 

ludności w tej części Polski, zwłasz-
cza w Poznaniu, skąd pochodzi moja 
rodzina i gdzie sama się urodziłam. 
Oboje moi Dziadkowie (roczniki 1901 
i 1903), często opowiadali o różnych 
represjach w niemieckich szkołach 
(do których, podobnie jak inne polskie 
dzieci w zaborze pruskim, zmuszeni 
byli uczęszczać), jakie groziły chociaż-
by za przyłapanie ucznia na używaniu 
języka polskiego. Moja Babcia, Joanna 
Budziszewska (z domu Barczewska), 
do końca życia zresztą, podliczając 
półgłosem po zakupach sklepowe pa-
ragony (według niezmiennego prze-
konania, że „sicher ist sicher!”), uży-
wała wyłącznie języka niemieckiego. 
Podobnie było z tabliczką mnożenia – 
wbita uczniom do głów w niemieckiej 
szkole nie dała się nigdy zastąpić pol-
skimi liczbami. Gwoli prawdy dodam, 
że ów narzucony w latach szkolnych 
język niemiecki okazał się, osobliwym 
zrządzeniem losu, zbawienny w pewnej 
złowrogiej sytuacji w czasie II wojny 
światowej, ratując wtedy życie Babci i 
jej córki (mojej przyszłej matki), ale to 
już całkiem inna historia...

Oswobodzenie Polski w związku 
z kapitulacją Niemiec, 11 listopada 
1918 roku, i zakończenie tym samym 
I wojny światowej, nie oznaczało auto-
matycznie wyzwolenia jej zachodnich 
terenów spod pruskiej okupacji. Wręcz 
przeciwnie: nacjonaliści niemieccy, bo-
jąc się usamodzielnienia i oderwania tej 
części kraju, zaostrzyli jeszcze bardziej 
działania, mające na celu utrzymanie 
dotychczasowego statusu Prowincji 
Poznańskiej w zaborze pruskim. To z 
kolei powodowało utworzenie i kon-
solidację radykalnych sił w obozie pol-
skim. W dniach 10-12 listopada tegoż 
roku powstała sieć rad robotników i 
żołnierzy na terenie całej Wielkopolski. 
Zaostrzyło to i tak już trudną sytuację 
i wszystko zmierzało coraz bardziej ku 
wybuchowi walki zbrojnej po obu stro-
nach. Mimo dużej, w dalszym ciągu, 
przewagi Niemców nad Wielkopolską, 
to właśnie w tym regionie zaczęto przy-
gotowania do powstania, które miało 
też objąć, oprócz samej Wielkopolski, 
również Pomorze i Śląsk.  

26 grudnia 1918 roku do Poznania 
zawitał powracający do Polski Ignacy 
Paderewski. Wielki artysta cieszył się 
ogromną popularnością, nie tylko jako 
światowej sławy pianista, ale także ja-
ko ceniony i podziwiany działacz poli-
tyczny, walczący o odbudowę niepod-
ległego państwa polskiego. Owacyjnie 
witany w Poznaniu, udekorowanym z 
tej okazji sztandarami polskimi i fla-
gami państw koalicyjnych, Paderewski 
wygłosił do Polaków, zebranych przed 
hotelem Bazar, płomienne przemówie-
nie. Na represje niemieckie nie musia-
no długo czekać. Już następnego dnia, 
27 grudnia, Niemcy zorganizowali 
własną defiladę wojskową, w trakcie 
której doszło do przybierających na 
sile zamieszek. Późnym popołudniem 
padły pierwsze strzały, które szyb-
ko przerodziły się w walkę zbrojną, z 
użyciem broni maszynowej i granatów. 
Powstanie stało się faktem, obejmując 
początkowo całe miasto, a wkrótce po-
tem również jego okolice.

W grupie powstańców, zarówno 
wśród żołnierzy, jak i – w wyniku ży-
wiołowego zrywu mas – ludności cy-
wilnej, znalazł się też mój śp. Dziadek, 
Tadeusz Budziszewski, który kilka 
tygodni wcześniej skończył zaledwie 
17 lat. Był on tym samym jednym z 
najmłodszych aktywnych uczestników 
powstania. 

Po blisko dwumiesięcznej zaciętej 
walce, w styczniu 1919 roku, oswo-
bodzony został Poznań. Miało to, jak 
podają historycy, wielkie znaczenie 
moralne, polityczne i militarne dla 
polskiego ruchu niepodległościowego. 
W rezultacie dalszych walk powstań-
cy zdobyli panowanie nad niemal 

całą Prowincją Poznańską. Powstanie 
zakończyło się 16 lutego 1919 roku, 
kiedy to w Trewirze, w zachodnich 
Niemczech, został podpisany wspólny 
układ. Na jego mocy Niemcy miały 
niezwłocznie zaprzestać działań ofen-
sywnych przeciwko Polakom w obsza-
rze poznańskim i we wszystkich innych 
częściach prowincji wielkopolskiej. 
Podpisanie rozejmu nie oznaczało jed-
nak natychmiastowego zaprzestania 
wszelkich działań zbrojnych. Nie okre-
ślono chociażby precyzyjnie momentu, 
od kiedy ów układ miał wejść w życie, 
a Niemcy – wbrew postanowieniom 
rozejmu – zatrzymali część terenów 
na północnych i południowych obrze-
żach Wielkopolski. Niemniej jednak 
Powstanie Wielkopolskie zakończone 
zostało sukcesem: ziemie zaboru pru-
skiego wróciły w większości do Polski, 
umacniając tym samym jej odzyskaną 
wcześniej niepodległość.

Historia Powstania Wielkopolskiego 
została obszernie opisana w różnych 
historycznych opracowaniach. Nie je-
stem z zawodu historykiem i celem te-
go tekstu nie jest szczegółowa analiza 
przebiegu i wyniku powstania, choć 
warto pamiętać, że był to de facto je-
dyny zryw niepodległościowy w ubie-
głym stuleciu, który zakończył się po-
wodzeniem – jeśli nie liczyć opiewanej 
w polskiej historii zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej w 1920 roku. Niewielu 
ludzi jednak wie o tym, że w bitwie tej 
wzięło udział około 50 tysięcy byłych 
powstańców – między nimi był też mój 
Dziadek. Wielu badaczy zgodnych jest 
co do tego, że gdyby nie Powstanie 
Wielkopolskie, ów opiewany „Cud nad 
Wisłą”, bez byłych ziem zaboru pru-
skiego, a więc w znacznie osłabionej 
Polsce, miałby na pewno o wiele słab-
szą szansę spełnienia. Mimo tego nie-
wątpliwego sukcesu i jego znaczenia 
w dziejach Polski XX wieku, wiedza o 
nim poza granicami Wielkopolski jest 
dość znikoma. Chcę więc niniejszym 
przypomnieć nie tylko o anonimowych 
bohaterach tego patriotycznego zrywu, 
ale także o wydarzeniu, które często 
pozostaje w cieniu innych ważnych hi-
storycznych  rocznic Polski. 

Ta pamięć jest dużą częścią mnie 
samej: jako dziecko wyrastałam 

okresowo w domu moich Dziadków 
(ze strony mamy), słuchając tych ciągle 
powracających wspomnień, zarówno z 
okresu powstania, jak i z późniejszych 
przeżyć ich obojga, zwłaszcza z okresu 
drugiej wojny światowej. Szczególnie 
jednak Dziadek całe życie wracał pa-
mięcią do wydarzeń jego wczesnej 
młodości. Bardzo lubiłam w latach 
dzieciństwa i dorastania niedzielne spa-
cery z Dziadkiem po Poznaniu. Zawsze 
przystawał wtedy w miejscach, gdzie 
kilkadziesiąt lat wcześniej toczyły się 
walki i gdzie sam stał na barykadach. 
„Wolny z wyboru, walczący z potrze-
by” – jak mawiał o sobie, przytacza-
jąc różne opowieści z tych kilku mie-
sięcy powstańczych batalii i dodając 
nieodmiennie: „To my, Poznaniacy i 
Wielkopolanie, sami sobie wywalczyli-
śmy wolność.” Dziadek był urodzonym 
gawędziarzem, obdarzonym do tego 
dużym poczuciem humoru. W rezulta-
cie historie te – zarówno z powstania i 
wojny polsko-bolszewickiej, jak i póź-
niejsze, z okresu drugiej wojny świato-
wej – obejmowały, obok trudnych czy 
nawet tragicznych faktów, także zabaw-
ne sytuacje czy anegdoty. Dziadkowe 
wspomnienia, oddawane ponadto w 
autentycznej gwarze poznańskiej, nie 
były nigdy – choć tak często przytacza-
ne – nużące czy bezbarwne.

Dziadek dożył sędziwego wieku 95 
lat, do końca zachowując jasność umy-
słu. Krótko przed śmiercią powiedział 
do mnie: „Tyle w życiu przeszedłem, 
że gdybym to wszystko usłyszał od ko-
goś innego, byłbym pewien, że zmyśla. 
Ale teraz czuję, że na mnie już czas...” 
Kilka lat wcześniej Dziadek stracił, w 
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To zewnętrzne „pudło” ogarnia nie 
stykające się z nim „pudełko wewnętrz-
ne”, czyli salę koncertową przypomina-
jące kadłub koraba. Sala koncertowa na 
1800 słuchaczy, z ruchomym plafonem 
nad sceną i otwieranymi wrotami do 
tzw. komór wybrzmiewania, to cudo 
samo w sobie. Akustyce sali podpo-
rządkowane jest wszystko. Również 
pofałdowane ściany przypominające 
erodowane boki Wielkiego Kanionu 
Kolorado. Muzykom dech zapiera. 
Słuchaczom też. 

Dwa stojące obok gmachu NOSPR 
obiekty Strefy Kultury również zasłu-
gują na miano cudów. Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe to kolejne pu-
dełko, tym razem „pudełko na buty, 
na które ktoś nadepnął”, jak powia-
da jeden z jego twórców z warszaw-
skiej pracowni architektonicznej Jems 
Architekci. Czarny prostopadłościan, z 
ażurową elewacją (pokryty jest bowiem 
czarną siatką cięto-ciągnioną, zrobioną 
z arkuszy blachy), przedzielony jest 
na dwie części nieregularną szczeliną 
porośniętą trawą. Obniżający się dach 
budynku (z łąką na pokrywie “nadep-
niętego pudła”) zdumiewa przybyłych. 
Nieopodal, bezpośrednio na terenie 
gospodarczym byłej kopalni Katowice 
(której wieżę szybową zachowano i słu-
ży dziś za punkt widokowy) powstało, 
w zasadniczej części podziemne, nowe 
Muzeum Śląskie. Podświetlone nocą 
przyciąga oko iluminowanym spekta-
klem surrealistycznej kopalni. Lubię tu 
przychodzić. Ba, dzięki Strefie, zaczą-
łem lubić bywać w tym mieście, chcieć 
czuć jak zmienia swoje ustawienia w 
kosmosie.

ciągu niespełna roku, trzy najbliższe 
osoby: żonę, z którą przeżył 68 lat oraz 
córkę (moją przedwcześnie zmarłą mat-
kę) i krótko po niej, równie nieoczeki-
wanie, jej brata, a swego najstarszego 
syna. Zgasły wtedy kpiarskie iskierki w 
jego oczach, podobnie jak chęć i radość 
życia, tak charakterystyczne dla jego 
osobowości…

Na Junikowie, jednym z najwięk-
szych poznańskich cmentarzy, znaj-
duje się, zaraz przy głównym wejściu, 
Kwatera Powstańców Wielkopolskich, 
z wzniesionym tam ku ich czci wy-
sokim pomnikiem. Jako zasłużony 
powstaniec i bojownik, Dziadek zo-
stał w ciągu lat nie tylko nagrodzony 
wieloma odznaczeniami (m.in. przez 
Związek Powstańców Wielkopolskich 
i ZBOWiD), ale przydzielono mu po-
nadto jeszcze za życia w owej kwaterze 
miejsce na grób. 

Arcydzieła stojące na pokopalnia-
nym terenie tworzą architektoniczny 
ikonostas miasta. Razem tworzą urba-
nistycznie domkniętą całość, sąsia-
dującą ze strefą uniwersytecką, z jej 
znanym i nagradzanym budynkiem 
biblioteki. Ikonostas Strefy Kultury 
jest dziełem sztuki przekraczającym 
wszystko, czego dokonano dotąd w 
Katowicach (i to pamiętając o wspania-
łej bryle Sejmu Śląskiego z roku 1926 
i drugim co do wysokości w Europie 
“drapaczu chmur”). Dla miasta szuka-
jącego dziś metropolitalnej tożsamości, 
wymyślającego niekiedy dziwne hasła 
promocyjne w rodzaju: „Katowice mia-
sto ogrodów”, Strefa Kultury jest sym-
boliczną, ale i faktyczną ucieczką do 
przodu. Pozwala chlubić się sukcesami 
„miasta dla odmiany”, do tego niesio-
nego „dobrymi energiami” (jak głoszą 
slogany promocji miasta).

Katowice 
bywają we 
mnie, ja 
bywam 
w nich

Zatrzymałem  się przed „Krystyn 
ką”. To lokal z czasów młodości, 

przy głównej ulicy w mojej dzielnicy. 
Wchodząc do środka spostrzegłem 
wysmakowany wzór szyldu z napi-
sem: „Krystynka wróciła z Wiednia”. 
Klimatyzowane wnętrze, pastelowe 
ściany, zgrane z lśniącą czernią stoli-
ków. Spokój, wyluzowana muzyka i 
powitalny uśmiech młodej kelnerki, 
wystarczały za piękne zaproszenie. 
Usiadłem tam, gdzie w starych czasach 
siadało się tylko w sytuacji wyższej ko-
nieczności, i to przy skrajnej determi-
nacji. Jeśli, oczywiście, dowieźli piwo. 
Chodzi o stolik pod toaletą, zwaną po-
tocznie haźlem. W zatłoczonym lokalu 
tłoczyły się same chłopy, spragnione 
złocistego płynu – nie ważne, tyskiego 
czy zabrzańskiego. I tak wszystko mia-
ło ten sam kwaśny smak piwnego cien-
kusza. Przy stoliku, obok haźla, było 
się skazanym na najdotkliwsze uderze-
nia odoru szczyn, zmieszanego z wszę-
dobylskim lizolem. Dzięki sportom 
radomskim i krakowskim, klubowym, 

Centrum Kongresowe, Katowice. Foto Wikipedia

giewontom, wypalanym bez umiaru, w 
całym lokalu śmierdziało haźlem sen-
su largo, co nie przeszkadzało docenić 
szczególności woni dobywającej się z 
haźla sensu stricto. 

Zamówiłem co trzeba i się rozrzew-
niłem. Rozejrzałem się po lokalu szu-
kając obrazów z okresu „wczesnego 
Gierka”. Napis nad bufetem głosił 
wtedy, że piwo tylko do konsump-
cji. Nabywało się je przy kontuarze. 
Bufetowa miała przygotowany dyżur-
ny talerzyk z połówką jajka na twardo, 
pochlapanego majonezem i posypa-
nego czerwonym proszkiem papryki. 
Podając piwo, podsuwała go każdemu 
i odsuwała natychmiast po nabiciu ra-
chunku na kasę. Nikt nie zażyczył so-
bie konsumpcji z talerzyka, choć za nią 
zapłacił. Układ był jasny i akceptowany 
przez obie strony. Brało się tyle bute-
lek piwa, ile dało się unieść; w każdej 
chwili życiodajnego płynu mogło prze-
cież zabraknąć. I często brakowało. A 
płaciło się tylko za jedno pokropione 
jajeczko per zamówienie. Piwosze, w 
kłębach dymu papierosowego, spraw-
dzali pod światło zawartość flaszki na 
okoliczność farforcli. Natrafi się dziś 
na peta? Na zapałkę? A może na mu-
chę? Ludzie lubili wiedzieć co piją, 
chociaż wyboru nie mieli. 

Wszedłem do pachnącej toalety, 
umyłem twarz. Chris Botti, delikatnymi 
dźwiękami  trąbki dochodzącymi z nie-
widocznych głośników, rozmasowywał 
mi uszy. Znakiem czasu transformacji 
w tym kraju jest to, że w toaletach jest 
pięknie, sączy się muzyka i miękkiego 
papieru toaletowego nie brakuje. Kiedy 
wyszedłem, omszały pint litovela już 
czekał na stoliku. Spojrzałem na sto-
lik pod ekranem teleplazmy. Przy nim 
wianuszek niewiast, wszystkie w wieku 
naokołobalzakowskim. Popijają białe 
wino z lodem, poddziobują sałatę przy-
rządzoną na włoską modłę. 

Dlaczego Krystynka wróciła z Wie-
dnia? – spytałem kelnerkę.

No bo wróciła, i już. I ma się do-
brze w nowej scenerii – odpowiedziała 
Uśmiechnięta Buzia. Zamówiłem lob-
kovicza. Wiedziałem, że zaraz polu-
bię ten świat. Spojrzę na swoje miasto 
życzliwie, szczędząc mu utyskiwań do 
których nawykłem. 

Niech żyje wyższość miłościoniena-
wiści nad nienawiściomiłością.

Zygmunt Barczyk
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Pozwolę sobie w związku z tym 
przytoczyć na zakończenie dykteryjkę 
z rodzinnego poznańskiego podwórka. 
Dziadek mianowicie z dumą podkreślał 
zaszczytną „rangę” przyszłego miejsca 
spoczynku: pierwszego z rzędu, zaraz 
przy samym powstańczym pomniku. 
Wierny swojej zawadiackiej naturze 
już odpowiednio wcześniej zamówił 
mosiężne litery i cyfry, jakie z czasem 
miały zostać umieszczone na nagrob-
ku. Zabawiał się często układaniem ich 
w pokoju na stole, nie przejmując się 
wcale żartobliwymi docinkami człon-
ków rodziny i twierdząc, że musi się 
upewnić, aby mu „niczego potem nie 
pozmieniano!” My, jego wnuki, przy-
glądaliśmy się z rozbawieniem tej tro-
chę makabrycznej układance, ale kiedy 
zmarł, z pietyzmem umieściliśmy na 
nagrobku dokładnie taki napis, jakiego 
sobie zażyczył:
  Ś P
  TADEUSZ BUDZISZEWSKI
  *1901 + 1996
  MAJOR REZ. POWSTANIA WLKP.
  AVE MARIA

Żegnaliśmy Dziadka w mroźny 
zimowy dzień, w lutym 1996 roku, 
wypełniwszy co do joty jego ostat-
nią wolę: aby zostać pochowanym w 
pełnym umundurowaniu powstańca 
wielkopolskiego. Mundur ów Dziadek 
całe życie troskliwie przechowywał, 
przywdziewając go z godnością przy 
okazji różnych uroczystych obcho-
dów powstania. Powstańcza szara ro-
gatywka spoczęła, też wedle życzenia 
Dziadka, na wieku trumny. Patrząc z 
bólem serca na spadające na nią grudy 
zlodowaciałej ziemi myślałam, że tak 
jak wcześniej Dziadek był jednym z 
najmłodszych bojowników Powstania 
Wielkopolskiego, tak teraz odchodził 
najprawdopodobniej jeden z najstar-
szych i ostatnich jego uczestników …

Autorka tekstu przy grobie Dziadków. © MAP

M. Anna Packalén Parkman

Ścigany: 
Stefan 
Michnik

Wojskowy Sąd Garnizonowy wy-
dał kolejny Europejski Nakaz Aresz-
towania wobec mieszkającego w Göte-
borgu Stefana Michnika. W najnow-
szym wniosku Michnik podejrzany 
jest o popełnienie 30 przestępstw, w 
tym wydawanie bezprawnych wyro-
ków śmierci wobec żołnierzy polskiego 
podziemia. Nie zmieni to prawdopo-
dobnie stanowiska władz szwedzkich, 
które już w 2010 roku stwierdziły, że 
zgodnie z prawem szwedzkim, zarzuty 
uległy przedawnieniu, a poszukiwany 
jest obywatelem szwedzkim. 

Informację o wydaniu ENA wo-
bec Stefana Michnika przedsta-
wił na początku listopada minister 

sprawiedliwości i prokurator generalny 
Zbigniew Ziobro oraz dyrektor Głównej 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu, zastępca 
Prokuratora Generalnego prok. Andrzej 
Pozorski. Stefan Michnik podejrzany 
jest o popełnienie w 1952 i 1953 roku 
w Warszawie trzydziestu przestępstw 
stanowiących zbrodnie komunistycz-
ne, wyczerpujących znamiona zbrodni 
przeciwko ludzkości. W ocenie pro-
wadzącej śledztwo prokuratury IPN w 
Warszawie, przestępstwa te polegały 
m.in. na wydaniu bezprawnych wyro-
ków orzekających kary śmierci wobec 
osób działających na rzecz niepodległe-
go bytu Państwa Polskiego; m.in. ku-
riera 2. Korpusu Polskiego dowodzo-
nego przez gen. Władysława Andersa 
oraz jednego z żołnierzy ZWZ, Armii 
Krajowej i Zrzeszenia “Wolność i 
Niezawisłość”. W toku postępowania 
zgromadzono materiał dowodowy da-
jący podstawy do przyjęcia, że sędzia 
S. Michnik “sprzeniewierzył się zasa-
dzie obiektywizmu, określonej w art. 
5 ówcześnie obowiązującego kodeksu 
wojskowego postępowania karnego, a 

orzekając w sprawach karnych kiero-
wał się przede wszystkim przesłanka-
mi natury ideologicznej, dążąc do fi-
zycznej eliminacji osób postrzeganych 
przez ówczesne władze jako przeciwni-
ków politycznych”.

Stefan Michnik (ur. 1929) od 1969 
roku mieszka w Szwecji. Od ponad 10 
lat unika jakichkolwiek kontaktów z 
przedstawicielami polskiego wymiaru 
sprawiedliwości, nie odbiera również 
korespondencji kierowanej do niego 
w śledztwie. Jest przyrodnim bratem 
Adama Michnika – redaktora naczel-
nego „Gazety Wyborczej’’. Prawicowe 
media w Polsce nie ukrywają, że spra-
wa Stefana Michnika ma także na celu 
zdyskredytowanie redaktora naczelne-
go Gazety Wyborczej. 

Postawienie nowych zarzutów Stefa-
nowi Michnikowi prawdopodobnie nie 
zmieni stanowiska szwedzkiego i ści-
gany nie będzie deportowany do Polski. 
Tym bardziej, że przy dzisiejszej sytu-
acji politycznej w Polsce, Szwedzi bę-
dę ją traktować jako sprawę nie tyle o 
charakterze karnym, co politycznym. 
(ngp)
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