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Komunistów nie znosił, choć 
bynajmniej nie ze względów 
ideologicznych. Słabo się w 
tym orientował. Chodziło 
mu głównie o to, że to są 
Zagłębioki, czyli lumpy, albo 
żydy, czyli ubeki. A wszyscy 
oni szuje i darmozjady. 
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Tadeusz Nowakowski

Mądralińscy 
na wojnie 
z wirusem
”Człowiek jest młody tylko raz w życiu. Ci, co 
chcą siedzieć w domu, niech siedzą. Skończcie 
z moralizowaniem!” To wpis Polki ze Szwecji 
w komentarzach do artykułu w szwedzkiej 
popołudniówce ”Expressen” opisującej niefra-
sobliwe zachowanie turystów, którzy mimo 
pandemii i apelów o zachowanie dystansu 
i pozostanie w domu ze względu na ryzyko 
rozprzestrzeniania się wirusa, tłumnie zjechali 
w czasie zimowych ferii do górskiego Åre.

Niestety, to głos typowy dla sporej części Polaków w Szwecji (bez 
względu na wiek), którzy ignorują zalecenia, bawią się na festach w du-
żym gronie, uznając, że wiedzą wszystko lepiej, a tym samym narażając 
innych, z którymi się spotykają, na możliwość zarażenia ich. Wszystkich, 
którzy ich krytykują, oskarżają, że chcą ingerować w ich życie prywatne, 
co ”przypomina im PRL”.

Nie ma wątpliwości, że sytuacja pandemii jest dla wielu męcząca i 
może prowadzić do frustracji. Ale skąd bierze się w Polakach ta bezmyśl-
na postawa ignorująca zagrożenie i podważająca istnienie wirusa? Skąd 
biorą się idioci, którzy na każdy temat mają swoje zdanie, mimo że nie są 
fachowcami w tej dziedzinie? W innym komentarzu na Facebooku, innej 
mądralińskiej, można przeczytać:

”To, co widzimy dzisiaj – absurdalną, rozdętą, ogólnoświatową para-
noję, związana z pandemią, spowodowaną normalnym i raczej łagodnym 
koronawirusem – świadczy o walce o władzę gdzieś za kulisami”.

Zwolenników teorii spiskowych i durniów wciąż nie brakuje.
Nic więc dziwnego, że w tak zwanym Marszu Tysiąca (”Tusen-

mannamarschen”), który przeszedł parę tygodni temu przez Sztokholm – 
chodzi o demonstrację przeciwko obostrzeniom związanym z wirusem – 
wzięło udział wielu Polaków. W tym przedstawiciele ultraprawicowego 
Semper Fidelis Stowarzyszenia Polskich Patriotów (organizacji współ-
pracującej z Kongresem Polaków w Szwecji), która na swoim profilu 
Facebooka zachęcała do udziału w manifestacji, a za swojego guru ma w 
Polsce politycznego oszołoma, Grzegorza Brauna z Konfederacji.

W demonstracji w Sztokholmie wzięło udział kilkaset osób, doszło do 
przepychanek z policją, która nakazała rozwiązanie marszu. Wiele osób 
zostało zatrzymanych (w tym Polacy), poszkodowanych zostało 6 poli-
cjantów. Jak informowały media szwedzkie

”był to pstrokaty tłum, który zebrał się w centrum Sztokholmu na de-
monstracji przeciwko koronie. W marszu wzięli udział przeciwnicy 5G, 
ludzie opowiadający się za migracją powrotną dla imigrantów, prze-
ciwnicy polityki klimatycznej. Wspólnym mianownikiem dla wielu była 
nieufność do podawanych faktów i nauki, pogarda dla polityków i brak 
zaufania do mediów”.

Wypisz wymaluj doskonały klimat dla wielu Polaków w Szwecji i róż-
nej maści ”mądralińskich”.

Co jest z tą Polską? – pytał kiedyś w książce dziennikarz Tomasz Lis. 
Co jest z tymi Polakami w Szwecji? – warto się też zapytać. Co jest z 
ludźmi, którzy negują fakty, ignorują zalecenia dla doraźnych „przyjem-
ności”, nie zważając na innych, na dobro ogółu? Co się stało ze zwykłą 
ludzką solidarnością? Czemu Polak musi wiedzieć WSZYSTKO lepiej 
niż „głupi Szwed”? Zwłaszcza, że chyba już nie ma nikogo, kto by nie 
miał kogoś znajomego, który z powodu COVID19 zmarł…? Mimo 
wszystko, nie jest to „normalny” i „łagodny” wirus typu przeziębienia…

Skąd bierze się też ten sceptycyzm (żeby nie napisać wrogość) do 
szczepień? W innym komentarzu Polaka ze Szwecji na Facebooku moż-
na przeczytać:

Według niektórych to koniec rasy ludzkiej, bo głównym skutkiem 
ubocznym ma być bezpłodność, jeżeli nie szczepionego, to jego potom-
stwa. Ale ludzie zawsze lubią strach. Osobiście nie wierzę ani w wirusa, 
ani w szczepionkę, jak jak było z poprzednimi świńskimi, krowimi, pta-
simi itp.

Gałczyński napisał kiedyś w wierszu:
Ja jestem Polak, a Polak jest wariat, a wariat to lepszy gość (…).
A już blisko 500 lat temu Stefan Batory tak pisał:
Polacy mimo męstwa naród płochy, wytrwałości nie ma, zabawę woli 

niż pracę, życie sobie niewiele ceni. Dać je w chwili zapału, poświęcić 
majątek – to u nich łatwo. Fantazji dużo, ale gdy się na słowa wyczerpią, 
do czynu ochoty i sił brak. Sekretu nie zachowa; mówić dużo lubi, czynić 
mało.

Wciąż aktualne…

29. Finał 
WOŚP w 
Sztokholmie

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy był chyba jednym z 
najbardziej nietypowych w jego historii 
ze względu na pandemię. A jak było w 
Szwecji?
Pandemia nie ominęła również  Szwecji. 
Pod tym względem, tak jak w Polsce, 
mieliśmy problem z organizacja zbiórki 
dla WOŚP przez wolontariuszy, czy 
zorganizowanie dnia finałowego. Muszę 
jednak przyznać, że sytuacja u nas była 
znacznie lepsza niż w Polsce czy innych 
krajach, np w Anglii czy Niemczech. W 
Szwecji nie było aż takich restrykcyjnych 
obostrzeń, które nie pozwoliłyby nam 
zorganizować zbiórek w polskich 
placówkach szkolnych – bo te były 
częściowo otwarte – i tam mogli pojawić 
się nasi wolontariusze z puszkami. 
W tym roku zdecydowanie większą rolę, 
niż w latach poprzednich, odegrała zbiórka 
w Internecie czyli licytacje online na plat-
formach: społecznościowych, komunika-
torach, Allegro czy YouTube. Nowością w 
tym roku była też możliwość zbierania dat-
ków przez wolontariuszy do e-Skarbonki 
niezależnie od tego, czy dany wolontariusz 
kwestował z tradycyjną papierową puszką, 
czy nie. 
Brak takich restrykcyjnych obostrzeń jak 
w Polsce pozwolił nam także na zorgan-
izowanie w tym roku biegu “Policz się 
z cukrzycą” i morsowania dla WOŚP 
podczas naszego finału 31 stycznia na 
terenie Kanaanbadet w gminie Bromma. 
Jednocześnie brak jasnych przepisów/
zakazów – tylko niedoprecyzowane 
rekomendacje – spowodowały, że na 
polecenie policji musieliśmy zakończyć 
naszą imprezę przed czasem. Ilość osób, 
która się tam pojawiła, przerosła nasze 
oczekiwania, i mimo tego iż rozdawaliśmy 
wszystkim chętnym rękawiczki, masec-
zki, a przybyli nie skupiali się w grupach 
większych niż 6 osób, to jednak nie 
przekonało policji, która zadecydowała, 
że musimy zakończyć imprezę, aby nie 
stwarzać zagrożenia epidemiologicznego. 
Zgodnie z tym zaleceniami w ciągu 15 
minut zakończyliśmy nasz Finał. 
Udało nam się jednak przeprowadzić bieg i 
kąpiel, a część uczestników zdążyła posilić 
się smakołykami, które rozdawaliśmy za 

drobną opłata - dzięki hojności 5 sklepów 
i piekarni, które zasponsorowały produkty 
na grilla, coś do wypicia (kawa, herbata i 
soczki dla dzieci) i słodkości. 

Ale sprawa miała ciąg dalszy...
Po zakończeniu imprezy okazało się, że ktoś 
w komendzie miejskiej policji zadecydował, 
że samo zakończenie imprezy to jednak zbyt 
mało i .... przedstawiono mi – jako przedsta-
wicielowi organizatora – zarzuty stworzenia 
zagrożenia epidemiologicznego. Zostałem 
przesłuchany i na chwilę obecną czekam 
na decyzję prokuratora odnośnie tego, jaką 
podejmie decyzję. Zgodnie z przepisami 
kara za takie wykroczenie, to grzywna lub 
pozbawienie wolności do 6 miesięcy. Z nieo-
ficjalnych źródeł otrzymałem informację, 
że sprawa najprawdopodobniej zostanie 
umorzona. Pozytywnym efektem tej sytu-
acji jest to, iż o WOŚP wie już większość 
Sztokholmu - informacja o tych perturbac-
jach z policją opisywała gazeta “Mitt i”, 
w jej licznych lokalnych, dzielnicowych 
wydaniach. Moi znajomi śmieją się, że będę 
pierwszym skazanym za organizacje finału 
WOŚP. I to nie w Polsce, gdzie rządzący nie 
są przychylni Fundacji...

Jak oceniasz zaangażowanie tutejszego 
środowiska polonijnego w zbiórkę?
W tym roku zaangażowanie środowisk 
polonijnych przekroczyło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się aż 
takiego odzewu na nasz apel zachęcający do 
grania z nami dla WOŚP. Przypomnę, że w 
poprzednich latach nie grało z nami więcej 
niż 7 firm, w których ustawione były puszki 
stacjonarne. Podczas 29. Finału było takich 
puszek 17!!! Grały z nami: salony kos-
metyczne, przychodnie lekarskie i polskie 
sklepy ze Sztokholmu i Södertälje... W tym 
roku tylko jeden polski sprzedawca (sklep 
spożywczy) nie grał z nami. 
W tegoroczny finał zaangażowało się też 
wiele innych placówek czy firm, jak również 
osoby prywatne, bez których ten final nie 
byłby tak udany. Tu należy wspomnieć o 
klubie morsów “Viking” ze Sztokholmu, 
Polskiej Szkole działającej przy Ambasadzie 
RP w Sztokholmie, NHHP LS “Kaszuby”, 
wolontariuszkach i wolontariuszach i wielu 
innych osobach, które poświęciły swój 
czas i pieniądze, abyśmy mogli zagrać jak 
najgłośniej i z jak najlepszym wynikiem. 
29. Finał WOSP już za nami, ale my już, 
pomału, szykujemy się do kolejnego - ju-
bileuszowego 30. Finału. Mamy nadzieję, 
że ten przyszłoroczny finał uda nam się 
zorganizować już w normalnych warunkach 
bez Covid-19. Ale, jeśli nawet tak się nie st-
anie, to i tak będziemy grać. Mamy nadzieję, 
że za rok odezwie się do nas jeszcze większa 
ilość firm i instytucji polonijnych, bo warto 
pomagać niezależnie od poglądów poli-
tycznych, czy przekonań, a pamiętajmy, że 
dobro powraca. 

I na koniec, może pytanie najważniejsze: 
jaki jest końcowy wynik zbiórki w 
Szwecji?
Tegoroczna sztokholmska zbiórka 
zakończyła się wynikiem 123.274 koron, co 
jest najlepszym wynikiem, jaki do tej pory 
udało się osiągnąć tutaj.

Rozmawiamy z jednym 
z  organizatorów 
sztokholmskiego Finału 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, 
Mariuszem Staszakiem.
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Paweł z 
Dąbrówki 
Cherlawej

Kiedy wysiadł z taksówki poczuł się 
poczuł ucisk w żołądku. A więc jest 
tu znów. Mała osada górnicza, z dala 
od śródmieścia. Zamknięta w sobie. 
Jest w typowym miejscu Wungiel-
landu, skąd ludzie chętnie czmycha-
li do Wunderlandu. Dworując sobie 
z miejscowych, Paweł z Piotrem czę-
sto cytowali passus: „Jak tylko kto 
przyjedzie kto mercem z F-u, miej-
scowi luzują wentyle w oponach, 
co by trocha tego frischluftu 
z Faterlandu się nawdychać”. 
Uwielbiali ten śloncki witz.

Stanął przed kamienicą przy głównej ulicy, któ-
ra wije się wąską wstęgą pośród familoków. 

Kiedyś można było spotkać facetów w zakurzonych 
kufajkach, przechodzących tędy po szychcie. Każdy 
w kasku z lampką górniczą, z pochłaniaczem gazu na 
piersiach. Spojrzenia uwyraźnione czarnymi obwód-
kami oczu. Taka górnicza henna. Nawet w łaźni nie 
dało się zmyć miału węglowego z twarzy. Dziś ulica 
opustoszała. Główną jest nadal, bo suną po niej auto-
busy. Z jednego miasta dużego do drugiego. A mię-
dzy miastami zrudziała ziemia, kikuty drzew, cherla-
we łąki, ogromne wysypiska. W środku  tego poprze-
mysłowego pustkowia, niczym Las Vegas pośrodku 
pustyni, stoi Pawłowa osada. Dąbrówka Cherlawa. 

– „Śląsk to ziemia, gdzie ptaki latają nisko nad 
błotnistą łąką”. – Pawłowi udało się kiedyś wzbudzić 
zdziwienie w oczach Piotra tym passusem. – Albert 
Camus. Tak, tak, mein lieber schatz!

Spojrzał na nową tabliczkę z nazwą ulicy. Kiedyś 
nazwana była imieniem Wodza Rewolucji. Pikanterii 
nazwie ulicy, w bądź co bądź niewielkiej osadzie 
na skraju metropolii, nadaje fakt, że w śródmieściu  
Miasta Czarnego, będącego czas jakiś Stalinogrodem, 
ulicy imieniem Wodza Rewolucji nie było. Wielkiego 
Włodzimierza zesłano w świat przykurczonych fami-
loków, by oddychał sadzą i kurzem krętej ulicy, prze-
mierzającej robotniczą kolonię. 

Gdy pytano Pawła, skąd pochodzi, odpowiadał 
rebusem: 

– Wzrastałem w Trójkącie Śmierci, tuż przy 
Trójkącie Trzech Cesarzy, a widok z okna miałem 
na Bulwar Wodza Rewolucji. Obok płynęła rzeka, od 
wieków oddzielająca świat cywilizowanego Zachodu 
od dziczy Wschodu. Hmm, jaka ulga, żem po słusznej 
stronie rzeki się urodził! – Mówiąc to, próbował wy-
trzymać, by nie wybuchnąć śmiechem, widząc kon-
sternację na twarzy pytającego.

Wszedł ostrożnie po skrzypiących drewnianych 
schodach. Zalakowanych na czerwono, jak niegdyś. 
Minął ausgus na półpiętrze, zardzewiały jak zawsze. 
Pachniało kapuśniakiem i mdłym zapachem środków 
czyszczących. Jak dawniej. Słychać było płacz dziec-
ka i chrapliwe krzyki kobiety. Z telewizorów docho-
dziły gardłowe głosy prezenterów reklam. Ściśnięcie 
w piersiach. Za chwilę usłyszy szczęk klucza i otwo-
rzy drzwi z mosiężną wizytówką: E.A. Pakulowie.  

Wszedł do kuchni, rzucił na ziemię plecak. Obszedł 
mieszkanie, rozciągnął story, pootwierał okna. Śpiące 
na parapecie gołębie z furkotem wzbiły się w powie-
trze. Szyby solidnie zakurzone. Niegdyś bywało, że 
zmiętą gazetą czyszczono je codziennie, by lśniły. 

Od czasu, kiedy Renatka jest na leczeniu, nikt tu nie 
mieszka i nie bywa. 

Waha się, czy otworzyć drzwi do pokoju przy kuch-
ni. Czuje tę samą co zawsze niechęć przed naciśnię-
ciem przeklętej klamki. A kiedy już zdoła się prze-
móc i wejdzie do środka, czuje ten sam odór. Odór 
ojca. Tak to nazywa. Po śmierci ojca nigdy niczego 
tu nie urządzał, starał się nie wchodzić. Teraz też nie 
wejdzie.

Wszedł do stołowego. Postał chwilę, wpatrzony w 
ścienny zegar, który od dawna nie poruszał wahadłem. 
Usiadł za stołem. Bardzo nie chciał przywoływać ob-
razów z przeszłości. Same zaczynały napływać. 

Matka krzyknęła: „Ewald!” – i ojciec zasiadał w 
milczeniu do obiadu. Po powrocie z roboty brał do 
ręki „Sport” („Przeglądu Sportowego” nie dotykał, bo 
warszawski), rzucał się na kaucz w swoim pokoju i 
tak tkwił aż do posiłku. Żyli w mieszkaniu we czwór-
kę, we czwórkę zasiadali do stołu. Stary nikogo nie 
witał, tylko siadał za stołem, w siatkowym podkoszul-
ku, z neclikiem na głowie. Kiedyś jeszcze krytykował 
to co Adela mu nawarzyła, potem i z tego zrezygno-
wał. Kiedy nie pił, milczał. Czasem coś do Renatki 
zagadał. Była jedyną osobą w domu, którą zauważał. 
Syna od dawna miał za nieudacznika. Ściślej – od cza-
su, kiedy ten zaczął się interesować poezją i sztuką. 
Budził tym jego obrzydzenie. „Dewiant pieprzony!” – 
mawiał. Tego zwrotu i matka później zaczęła używać. 
Paweł do dziś zachodzi w głowę, skąd Stary znał to 
słowo. Wiedział o świecie serdecznie mało, szanował 
tylko to, co ślonckie. Zaś z rzeczy użytkowych cenił 
tylko to, co wytworzone w F-ie. Był kiedyś w Reichu, 
u siostry, więc wiedział, co dobre. Nie to co tu, u czer-
wonych, gdzie wszystko było kupą gnoju i barachłem. 

Komunistów nie znosił, choć bynajmniej nie 
ze względów ideologicznych. Słabo się w 

tym orientował. Chodziło mu głównie o to, że to są 
Zagłębioki, czyli lumpy, albo żydy, czyli ubeki. A 
wszyscy oni szuje i darmozjady. Był liczykrupą. Lubił 
co wieczór liczyć zarobione pieniądze. Szelest bank-
notów wprawiał go w radosne uniesienie. Chodził na 
fuchy. To tam nauczył się pić. Chociaż pracował na 
kolei, dorabiał jako malarz pokojowy. Nieźle płaco-
no, częstowano obiadem i wódką. Z początku sam 
na gorzołę grosza nie tracił. To przyszło później. 
Wieść gminna niosła, że fachowcem był dobrym. 
Niezawodnym i punktualnym. A więc i do roboty 
chętnie proszonym. Bardzo dumny był z opinii o nim. 
Pawłowi zaś kołki na głowie ciosał: 

– My, Ślonzoki, som takie! Robotne i akuratne. A 
z ciebie co bydzie?! Na jakiego miglanca się rychtu-
jesz? Ludzie patrzą na ciebie jak na pedała jakiego. 
Może jeszcze na jakie balety pójdziesz? 

Mówił to, z odrazą spoglądając na tomiki poezji 
Bursy, Stachury, Wojaczka, leżące w pokoju syna. 
Chyba kiedyś, pod nieobecność Pawła, do nich za-
glądnął. Na ścianie (kanciapa 2x3, bez okna, posta-
wiono bowiem ściankę tekturową, by powiększyć 
jadalnię) jego niesmak budził wielki afisz przedsta-
wiający Buddę (było to zdjęcie Buddy Daibutsu w 
Kamakura). 

Starego irytowało chyba to, że syn nigdy mu nie od-
pyskował. Patrzał tylko na niego tymi swoimi mnisimi 
oczyma skurczony (długo ćwiczył to przed lustrem, 
by wzbudzić swoim wyglądem furię u Starego). 

Wreszcie doszło do rękoczynów. Najpierw obe-
rwało się Adeli, żonie. Potem Pawłowi (który na-
tychmiast nastawił drugi policzek i bezzwłocznie weń 
oberwał). Ojciec nigdy nie ruszył Renatki (ta zaś przy 
każdym ataku agresji ojca chlipała w swoim pokoju, 
który zajmowała wraz z matką). Kiedy zaczął pić za 
własne, zaczął i bić regularnie. Matkę napastował nie-
mal codziennie. Kiedyś uderzył ją tylko dlatego, że 
ulało jej się z talerza, który mu pod nos podstawiła. 
Wtedy Paweł nie wytrzymał. Wstał, podszedł do oj-
ca i kopnął go w podbrzusze. Ten padł na podłogę. 
Krzycząc z przerażenia, matka uklękła przy nim, go-
towa do reanimacji. Paweł chwycił pędzel, zanurzył 
go w wiadrze z czerwoną farbą i na ścianie w stoło-
wym napisał: BUC ĆWOK GNÓJ. 

Wyszedł i już nie wrócił. Zamieszkał u siostry 
matki, w mieszkaniu, z którego widać było okna do-
mu Piotra. W śródmieściu Miasta Czarnego, na uli-
cy Królowej Kwiatów. Znaczy – w innym świecie. 
Kiedyś mieszkali u siostry matki całą rodziną. Było 
ciasno. Przenieśli się do Dąbrówki, kiedy zwolniło 
się mieszkanie po zmarłych rodzicach ojca Pawła. 
Ostatnią licealną Paweł i Piotr mogli zaliczyć razem, 
znów, jak dawniej, siedząc w jednej ławce. Wtedy 
odżył. 

Paweł uśmiechnął się do swoich myśli. Przypomniał 
sobie, że Piotr lansował inną wersję atmosfery domu 
w Dąbrówce. Chętnie przywoływał obrazy sielanki. 
Odpusty huczne, biesiady przy akordeonie i gita-
rze. Odjazdowe hekele, przedni galert, wyborna cy-
trynówka na spirytusie. A te kołocze... I to rzewne 

Renatki śpiewanie. Niby oazowe, niby harcerskie, a 
takie rzewnie greckie. Piotr mógł jej śpiewu słuchać 
bez końca. Paweł tłumaczył mu nadaremno: 

– Jedyny miły okres w tym domu to ten, kiedy Stary 
wreszcie odszedł. W zaświaty.

– Dla mnie to tam u ciebie, w tym górniczym graj-
dole, był prawdziwy Śląsk, nie na Królowej Kwiatów. 

– No boś taki inteligencki Ślonzok był od zawsze 
– tłumaczył mu Paweł. – U nas zawsze było po ple-
bejsku. Matka się mnie wstydziła, nie lubiła pytań 
sąsiadek: „A co to takiego pani syn studiuje?”. Przez 
gardło by jej nie przeszła polonistyka. Mówiła tylko, 
że syn na Uniwersytecie.

Paweł machinalnie spojrzał na ekran telefonu. 
Żadnej wieści. Westchnął, oparł się rękoma 

o stół. Nie bardzo wiedział, czego tu szuka. Wstał. 
Zaczął chodzić po pokoju. Wyglądnął na zasnutą 
przedwieczornym letargiem ulicę. Przywoływał ob-
raz matki. Była zaryglowana w sobie, nieprzystępna. 
Nawet dla samej siebie. Liczyła się tylko dyscypli-
na i porządek. Paweł nieraz pytał siostrę Renatkę: 
„Zauważyłaś, by matka kiedykolwiek śmiała się do 
rozpuku? Albo żeby się upiła?”. Liczył się tylko obo-
wiązek. Obowiązek był antidotum na całą niezrozu-
miałość świata. Był też schronieniem przed zasranym 
życiem, które miała z tym palantem. Do głowy jej nie 
przyszło, żeby go rzucić. Bo miejsce żony jest przy 
ślubnym. 

Nie lubiła siebie w tym wszystkim, Paweł był o 
tym przekonany. Nie wiedział, jak się do niej zbliżyć. 
Nie chciała tego. Szorstka była dla dzieci. Byli tyl-
ko częścią jej Obowiązku. A Rodzina, wiadomo, to 
Święty Obowiązek. Co rano latała za róg do kościoła 
świętego Antoniego z Padwy. Żeby się utwierdzić, że 
jej poświęcenie ma sens. I jest doceniane. Wracała 
upewniona. To były jedyne chwile, kiedy widzieli jej 
pogodny wyraz twarzy. Świat dla niej istniał tylko w 
dwóch wymiarach. Rzeczy były słuszne i niesłuszne, 
zacne i niecne. I wiedziała, że należy się urobić. Bo 
tylko człowiek urobiony jest Bogu miły. I Bóg na ta-
kiego wejrzy dobrym okiem. A leń patentowy zawsze 
szatanowi powolny będzie. Renatka mówiła Pawłowi 
nieraz: „Matka bała się rozpaczy. Bała się, że się roz-
padnie. A jak się rozpadnie, to Bóg, zawiedziony nią, 
machnie ręką, i ona pójdzie do piekła. Czy ty wiesz, że 
ona wodę z Lourdes, którą dostała od ciotki Gertrudy, 
kropelkami Staremu do piwa wlewała? Żeby stał się 
cud!”.

Paweł usiadł ponownie za stołem, ukrył twarz w 
dłoniach. Zawsze źle na niego działają wspomnienia. 
Wyrzuca sobie tę skłonność do samobiczowania. A 
biczuje się, bo wie, że opuścił matkę, zostawił ją z 
krzyżem Pańskim. Stary ją przeżył. Wciąż nieznane 
są okoliczności jej śmierci. Paweł nie przyjechał na 
pogrzeb. Był już wtedy w Szwecji. Jako emigrant po-
lityczny, nie dostał wizy wjazdowej do Polski. Było 
to zaraz po stanie wojennym. Na pogrzeb ojca zaś nie 
przyjechał, bo nie chciał. Mógł bez przeszkód przy-
być, w Polsce akurat zaczęło się zmieniać. Świeczki 
zapala tylko na matczynej części rodzinnego grobow-
ca. To też ma sobie za złe, ale nic na to nie poradzi.

ZYGMUNT BARCZYK
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Zaskakująca decyzja 
Marty Obmińskiej
“Nie będę kandydować w wybo-
rach do parlamentu w 2022 roku” 
- poinformowała na Facebooku 
Marta Obmińska, od 2010 roku 
reprezentująca Partię Moderatów 
w szwedzkim Riksdagu.

Marta Obmińska urodziła się w Polsce w 1979 
roku. Jej rodzice byli działaczami Solidarności na 
Wybrzeżu. Z wykształcenia jest prawnikiem. W la-
tach 2010-2014 była parlamentarzystką reprezenującą 
Moderatów z Uppsali, działała wówczas w komisji 
do spraw unii europejskiej. Ale w politykę zaanga-
żowała się już w wieku 14 lat. Doświadczenie poli-
tyczne zdobywała działając w samorządzie lokalnym 
w Uppsali oraz pracując w kancelarii premiera. Do 
Szwecji przyjechała jako kilkuletnie dziecko, i - jak 
często podkreśla - sprawy Polski i Polaków są jej 
bardzo bliskie.W obecnej kadencji  była członkiem 
Konstitutionsutskottet (Komisji Konstytucyjnej).

W 2015 roku redakcja Nowej Gazety Polskiej przy-
znała jej nagrodę Polki Roku - POLONIKI 2015.

Marta Obmińska nie rezygnuje jednak z polityki, 
chce nadal działać w polityce lokalnej w Uppsali. 
Jak tłumaczyła na Facebooku: “Po wyborach czas na 
kolejny krok. Cała wiedza, doświadczenia, kontakty i 
wiele dobrych wspomnień, zabieram ze sobą w dalszą 
“podróży”. Nie wiem jeszcze dokładnie co będę robić 
dalej, ale myślę, że nadal będę pracował w Uppsali-
Sztokholmie. /.../ W najbliższym czasie zamierzam da-
lej pomagać by Moderaci i blok opotycyjny zwyciężyli 
w wyborach w 2022 roku”.

Rezygnacja Marty Obmińskiej z polityki krajo-
wej to duża strata dla polskich interesów w polityce 
szwedzkiej. Jej kariera zawodowa i polityczna była 
inspirująca dla wielu Polaków w Szwecji i świadczyła 
o tym, że młode pokolenie Polaków świetnie daje so-
bie radę w tutejszym życiu.

Jej decyzja świadczy również o tym, jak wielka 
różnica dzieli szwedzki i polski świat polityki. Tutaj 
większość poliotyków nie czuje się “przyspawana” na 
zawsze do zasiadania w parlamencie, często słyszy 
się o zaskakujących rezygnacjach — i to polityków z 
“najwyższej półki”. 

Nie tak dawno z mandatu posłanki zrezygnowała 
inna posłanka polskiego pochodzenia, Paula Bieler 
(ur. 1988), reprezentująca Szwedzkich Demokratów 
(sd). (ngp)
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Polak z siekierą sieje 
strach w Malmö
Zaledwie parę dni po tym, jak uchodźca z 
Afganistanu dostał amoku w szwedzkim 
mieście Vetlanda, raniąc ciężko nożem 7 
przypadkowych osób, Polak uzbrojony w 
siekierę zachowywał się agresywnie 
w autobusie jadącym w Malmö i krzyczał, 
że urządzi “polski dżihad”.

Do zdarzenia z udziałem obywatela Polski doszło 
w piątek 5 marca. Agresywny mężczyzna w wieku 
ok. 50 lat, wsiadł do autobusu i zaczął wymachiwać 
w kierunku pasażerów siekierą i wykrzykiwał groźby 
pod adresem wyznawców islamu, których – jak dekla-
rował – chciał “zabijać”. Mężczyzna miał zawiązany 
na ramieniu kawałek materiału w barwach polskiej 
flagi oraz zasłoniętą twarz. Dopiero gdy wysiadł, je-
den z pasażerów odważył się zadzwonić po policję. 
Został on zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym 
przebywało kilku innych Polaków. 

Być może sprawa nie wzbudziłaby takiego zain-
teresowania, gdyby nie wydarzenia w Vetlanda i ich 
tragiczny finał. Dodatkowo do zdarzenia doszło w 
Malmö, gdzie od wielu lat dochodzi do niebezpiecz-
nych sytuacji, w które zamieszani są imigranci, głów-
nie z krajów arabskich i afrykańskich. 

Całe szczęście w Malmö nie doszło do tragedii 
podobnej jak w Vetlanda, ale porażają komentarze 
(głównie Polaków) na stronach internetowych, od-
noszące się do zdarzenia. Najczęściej ubolewające, 
że agresywny i niezrównoważony Polak “nie zabił 
kilku islamistów”. Pojawiły się także głosy oburze-
nia, że prasa szwedzka podała narodowość agreso-
ra, a przemilcza narodowość napastnika z Vetlanda. 
Co oczywiście dowodzi, że nikt z Polaków prasy 
szwedzkiej nie czyta, nie słucha radia szwedzkiego, 
które informowały, że napastnikiem był uchodźca z 
Afganistanu, który już wcześniej znany był policji i 
karany na handel narkotykami. (ngp)
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Ewa Teodorowicz Hellman

Tadeusz Nowakowski

Renata Werner, W cieniu jabłoni czyli ja jako córka, 
Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa 2020, ss. 700.

Kamieniarz 
Emil Armata
Teddy Trela, pisarz i poeta miesz- 
kający w Sztokholmie, opublikował 
ostatnio nową książkę pod tytułem 
Kamieniarz Emil Armata (2020). 
Jest to powieść sensacyjna i w 
pewnym stopniu także obyczajowa, 
której fabuła rozgrywa się pod 
koniec lat sześćdziesiątych i na 
początku lat siedemdziesiątych. 
Miejsce akcji usytuowane jest 
zarówno Polsce  – w PRL-u, 
jak i za granicą – we Włoszech.

Książka posiada ciekawą strukturę: rozdziały odno-
śnie wydarzeń w Polsce noszą tytuł Zapis, natomiast 
te opowiadające o włoskiej Lombardii najczęściej 
zwane są – Willa Sirocco. Zapisy traktują o życiu i 
pracy kamieniarza Emila, człowieka prawego i praco-
witego, mieszkającego w Świebodzicach na Dolnym 
Śląsku, zaś fragmenty o Włoszech mówią o spadko-
biercach starego rodu producentów broni. 

Emil jest solidnym i cenionym kamieniarzem. 
Dorobił się nawet niewielkiej firmy, w której zatrud-
nia kilku robotników. Razem pracują przy układaniu 
kostki na ulicach, placach, trotuarach, drogach. Emil 
raz zarabia lepiej, innym razem gorzej, a wszyst-
ko w zależności od składanych u niego zamówień. 
Szczególnie korzystne jest dla Emila zawarcie umo-
wy na wybrukowanie drogi do majętności Austriaka, 
który uzyskał prawo do majątku swojej rodziny, za-
mieszkującej przed II wojną światową na Śląsku. 
Nowy właściciel od wielu lat mieszka za granicą i 
posiada sporo gotówki na przeprowadzenie prac re-
montowych i drogowych. 

W czasie przygotowywania pod bruk drogi do ma-
jętności Austriaka, Emil odkrywa coś, co może przy-
pominać swym okrągłym i podłużnym kształtem starą 
armatę. Spoczywa ona pod korzeniami pięknej wiśni. 
Przesadzając drzewo, kamieniarz pod osłoną nocy 

wydobywa z ziemi to dziwne znalezisko i załadowuje 
je na samochód. Ukrywa ów obiekt z przeszłości przed 
milicją i przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa. 
Armata, nie armata, to jakby nie było broń, a za jej 
posiadanie idzie się do więzienia. 

Znaleziona armata okazuje się być produktem fa-
brycznym bogatej rodziny osiadłej w Lombardii. 
Bardzo zależy jej na odzyskaniu tego bezcennego 
obiektu. Kamieniarz Emil, oczywiście za wynagro-
dzeniem, podejmuje się ryzykownej akcji transportu. 
Stara armata ma ogromną wartość, jest niemal unikal-
na, a jej wywóz za granicę, nielegalny. Wyjeżdżając z 
Polski kamieniarz Emil nie jest wcale pewien, czy ust-
na umowa z nieznanym Włochem zostanie ze strony 
cudzoziemca dotrzymana.  W swojej rozterce – wyje-
chać z żoną, czy nie – tak bije się z myślami:

Tak naprawdę opuszczaliśmy kraj w iluzji, że ktoś 
coś może nam dać, wypłacić za rzecz należącą do nas. 
Ale co innego w domu na własnych śmieciach, a co 
innego za granicą. Tam nie będziemy mieli najmniej-
szego oparcia, żadnej pomocy. (...) Całe nasze zabez-
pieczenie to tylko słowa, słowa, słowa!

I po chwil dodaje:
Zawód mam, na chleb i na powrót zarobię. Ryzyko 

jest wszędzie. Ale myśli się wciskają, czy my chcemy, 
czy nie! (...) negatywne myśli obezwładniały mnie. 

(181-182)
Z narażeniem życia udaje się Emilowi dostarczyć 

armatę bogatemu Włochowi. W ciężkiej lufie armat-
niej, o czym nie wie bohater, spoczywa poza tym 
niezwykły skarb – jego przyszła własność. Wyjazd z 
Polski i niezwykła transakcja kończą się szczęśliwie: 
Emil dostaje większą zapłatę niżby się spodziewał, 
jego własnością pozostaje też skarb ukryty w lufie 
starego działa. Wszystko to pozwala Emilowi i jego 
żonie na rozpoczęcie za granicą życia bez jakichkol-
wiek trosk ekonomicznych. Emil staje się nagle czło-
wiekiem bogatym, zmienia się jego status społeczny i 
... jego tożsamość: odtąd znany jest jako Kamieniarz 
Emil Armata.

Chociaż powieść Treli kończy się pomyślnie dla 
Emila, jego przyjaciół i tajemniczej armaty, pierwsza 
część książki nie napawa zbytnim optymizmem. Na 
stronach swojej powieści autor opisuje życie kamie-
niarza Emila w PRL-u, w czasach, kiedy wielu ma-
rzyło się opuszczenie Kraju, kiedy trudno było wy-
żyć rodzinie z niskiej pensji, kiedy często brakowało 
zamówień na pracę. Ludzie starali się zapomnieć o 
problemach dnia codziennego i pokrzepiali się wód-
ką, kiszonym ogórkiem i salcesonem. Powoli w Kraju 
zachodziły zmiany na lepsze, ale w miasteczku na 
Dolnym Śląsku niewiele się działo, a wszystko, co 
w jakiś sposób zdawało się zakłócać stagnację, sta-
wało się od razu przedmiotem zainteresowania Służb 
Bezpieczeństwa lub milicji. Tak też było ze znalezi-
skiem Emila.

Kamieniarz Emil Armata to powieść z szybkim 
przebiegiem zdarzeń i z interesująco ukształtowaną 
fabułą. Książka utrzymuje czytelnika w napięciu i do-
piero na końcu pozwala mu odkryć, czym właściwie 
była wykopana spod wiśni lufa armatnia i jaką kryła w 
sobie tajemnicę. Najnowsza powieść Treli jest łatwą 
lekturą, dużo w niej dialogów i niesamowitych wręcz, 
czasem humorystycznych sytuacji, które budzą cieka-
wość czytelnika i nie pozwalają mu odłożyć książkę 
na bok. Szkoda tylko, że interpunkcja pozostawia tro-
chę do życzenia.

Na koniec warto jeszcze spojrzeć na przygotowany 
przez autora kolaż, zamieszczony na okładce książ-
ki. Ilustracja nawiązuje do fresku Michała Archanioła 
Stworzenia Adama, jaki znajduje się w Kaplicy 
Sykstyńskiej w Watykanie. Palce dłoni Boga i palce 
Adama niemal stykają się ze sobą, a między nimi zło-
tym blaskiem połyskuje... armata. 

Czy znalezienie tego cennego obiektu przeszłości 
było rezultatem przypadku, dziwnym zbiegiem oko-
liczności, a może zrządzeniem losu, czy też – jak po-
wiada głęboko wierząca żona Emila – nagrodą za jej 
modlitwę i za ślubną obrączkę, jaką ofiarowała w ko-
ściele przed wyjazdem za granicę? Na to pytanie próż-
no jednak w książce szukać ostatecznej odpowiedzi. 

Życie pełne emocji
W którymś momencie życia zawsze 
przychodzi chęć rozliczenia się bądź 
podsumowania tego co doświadczy-
liśmy. Ktoś napisał, że każdy z nas 
obrasta w zdarzenia, których wspo-
mnienie hamuje radość życia. Ale 
nie zawsze. Bywa też odwrotnie 
– nadają one sens naszemu życiu.

Wspomnienia to coś, na co patrzymy z perspektywy 
czasu. Ale z reguły liczy się to, co wydarza się dzisiaj, 
w konkretnym momencie naszego życia. Choć i to bę-
dzie jutro wspomnieniem. Ale nie ma wspomnień zbyt 
małych do zapamiętania. 

Dowodzi tego Renata Werner (a właściwie Teresa 
Urban, mieszkająca w Sztokholmie) w wydanej 
niedawno książce “W cieniu jabłoni, czyli Ja jako 
Córka”. W opasłej książce (700 stron) pisze o swoim 
życiu w Polsce i później w Szwecji, wszystko w cie-
niu – czasami niełatwej – relacji z matką. Poruszająca 
historia, ale bynajmniej nie traumatyczna. Jest w tej 
książce radość i żal; spełnienie i poczucie utraty cze-
goś; optymizm i zwątpienie. 

To książka o codzienności – czasami skomplikowa-
nej, jak to bywało w czasach komunizmu, gdy mło-
da Renata/Teresa dojrzewała – ale (jak ktoś napisał) 
celebrowanie codzienności sprawia, że nasze życie 
nabiera kolorów, uczymy się doceniać drobne przy-
jemności i zaczynamy zauważać więcej pozytywów 
dookoła. Nie jest więc to lektura smutna – łatwo w 
niej odnaleźć własne rozterki, własne doświadczenia 
życiowe. Istotną rolę odgrywa tu decyzja autorki o 
emigracji do Szwecji, pełna dobrej energii i szczęśli-
wych zbiegów okoliczności.

Jak twierdzą psychologowie, relacja matka-córka 
to jeden z najczęstszych tematów w gabinetach tera-
peutycznych. Kobiety w terapii starają się osiągnąć 
stan, w którym albo staną się takie jak matki, albo bę-
dą zupełnie od nich inne. Nie ma stanów pośrednich. 
Wpływ matek na córki zdaje się być szczególnie głę-
boki, inny niż na synów. Jest fundamentem, na którym 
kobieta opiera swoje przyszłe relacje, samoocenę, wy-
obrażenie o kobiecości. Tym trudniej jest kobietom, 
które nie doświadczyły dobrej opieki macierzyńskiej.

Czasami książka Renaty Werner szczera jest aż do 
bólu. Jak chociażby w części poświęconej świadomej 
rezygnacji z macierzyństwa. Gdyż, odwołując się 
znowu do psychologii (zaznaczmy: co oczywiście nie 
musi być doświadczeniem autorki książki) z powodu 
tych czasami trudnych relacji matka-córka, kobiety 
podobnie myślą o wychowaniu swoich dzieci – al-
bo mają przekonanie, że dostały od matek najlepszy 

Teddy Trela, Kamieniarz Emil Armata. Sztokholm 2020.
Druk w Polsce

wzór, albo też za wszelką cenę nie chcą wychowywać 
dzieci tak, jak same zostały wychowane. 

Czasami tak bardzo źle wspominają swoje dzieciń-
stwo lub cierpią z powodu tak głębokich deficytów, że 
mają poważne trudności w zajmowaniu się córkami. 
Córka uczy się od matki z jej słów i czynów. Córka 
buduje obraz samej siebie również na podstawie tego, 
co matka myśli o sobie samej. Na tej zapamiętanej re-
lacji konstruuje obraz świata i swojej w nim roli. Na 
dobre i na złe.

Pod tym względem książka Renaty Werner/Teresy 
Urban nie jest niczym unikalnym. Motyw relacji mat-
ki i córki jest dość popularny w literaturze. 

Ale “W cieniu jabłoni” to książka tylko w części 
o charakterze syntezy autopsychologicznej. Więcej tu 
po prostu wspomnień, spisanych chronologicznie, nie-
mal w formie dziennika. Zdumienie budzi ten szcze-
gółowy zapis. Autorka potrafi dokładnie opisać swój 
strój, potrawy na stole, czasami jakieś drobne detale, 
mimo że zdarzenie miało miejsce niemal 40 lat temu. 
To chyba specjalna umiejętność dana kobietom... 

Autorka przyznaje, że z trudem zabierała się do pi-
sania tej książki i trwało to wiele lat. Czy napisanie jej 
uwolniło ją od przeszłości komplikującej naszą teraź-
niejszość? Czy lepiej rozumie dzisiaj swoje działania, 
motywacje i potrzeby? 

To pytania jednak nie do czytelników... Ale pewnie 
każdy z nas coś w tej książce znajdzie, co będzie pa-
sowało do jego historii.
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Analfabeta
W Kopenhadze przesiadłem się ze 

sztokholmskiego pociągu na nocny do 
Rotterdamu. W sypialnym przedziale 
zastałem już innego pasażera. 

Jens był Duńczykiem, w tym samym 
wieku co ja, trochę więcej niż dwadzie-
ścia lat. Okazało się, że mustrowaliśmy 
w Rotterdamie na ten sam statek. 

Zaraz po przywitaniu się i kilku 
zdawkowych słowach, zakasał Jens rę-
kaw prawej ręki i z dumą pokazał mi ta-
tuaż, który właśnie kilka dni wcześniej 
dał sobie zrobić w kopenhaskiej dziel-
nicy Nyhavn, słynnej z marynarskich 
spelun. Rysunek symbolizował „Grób 
marynarza”. Na tle kotwicy umiesz-
czone było koło ratunkowe z napisem 
„Sailor’s Grave”, a w nim tonący ża-
glowiec na wzburzonym morzu. 

Jens miał ze sobą mały przenośny 
gramofon i nastawiał płyty. Kilka razy 
puścił tę samą płytę, która widocznie 
była jego faworytem. Po pewnym cza-
sie zwrócił się do mnie z zapytaniem. 
czy podoba mi się melodia, którą wła-
śnie grał. „Wiesz”, odparłem, „nie mo-
gę ci odpowiedzieć, bo jeżeli chodzi o 
muzykę, to jestem kompletnym anal-
fabetą”. „Analfabeta, co to znaczy?” - 
zapytał mi się. „Analfabeta to jest taki 
człowiek, który nie potrafi ani czytać 
ani pisać”. Zdawałoby się, że Jens za-
dowolił się odpowiedzią. Położyłem 

Słów jest ogrom. Nawet 
we własnym ojczystym 
języku, nigdy nie opanu-
jemy wszystkich słów. Na 
co dzień używamy tylko 
garstkę z nich. Czasami 
potkniemy się o słowo, 
które nie rozumiemy. Są 
też słowa które znamy, ale 
nie zawsze potrafimy 
właściwie użyć. O takich 
właśnie dwóch podstęp-
nych, zagmatwanych 
słowach, są dwie poniższe 
historie. 

Zagmatwane 
słowa

się do łóżka i zacząłem czytać gazetę. 
Jens patrzył długo i uważnie na mnie, 
po pewnym czasie zapytał: „Aha, to ty 
jesteś takim analfabetą, który potrafi 
czytać, ale nie pisać?” 

Logiczne!  
 
Wojtek
Świętej pamięci Wojtka znałem od 

bardzo dawna. W pewnym sensie na-
wet go lubiłem, ale nigdy nie powstała 
między nami jakaś większa zażyłość. 
Dawniej, gdy byliśmy młodzi, spotyka-
liśmy się dosyć często, potem utrzymy-
waliśmy tylko luźny kontakt ze sobą. 
W późniejszych latach spotykaliśmy 
się jedynie przez przypadek. Wojtek, to 
był „brat łata”, potrafił żyć ze wszyst-
kimi. Lubił dyskutować- I my, co zna-
liśmy go lepiej, wiedzieliśmy, że łatwo 
było mu zmienić jeden pogląd na dru-
gi, nawet w ciągu tej samej dyskusji. 

Kiedyś, ktoś mi powiedział, że Wojtek 
chodzi do konsulatu – tak się to wtedy, 
z pogardą, mówiło o ludziach którzy 
brali udział w PRL-owskich imprezach, 
(może teraz, w obecnej, w pewnym 
sensie podobnej sytuacji politycznej, 
znowu będzie się tak mówiło?). Zrobiło 
mi się żal, byłem rozczarowany, bo da-
rzyłem go przecież pewną sympatią. 
No, ale właściwie, znając go jakim był, 
nie było się co dziwić! 

Pewnego razu, w najbardziej mrocz-
nych latach osiemdziesiątych, gdy wa-
żyły się losy Solidarności, spotkałem 
Wojtka na przyjęciu u znajomych. 
Był to typowy wieczór w tamtych cza-
sach – jałowe „nocne Polaków rozmo-
wy” –  dużo słów i żadnej konkretnej 
działalności, gdzie głosy pesymistów 
i optymistów ważyły losy Polski. 
„Należałoby coś zrobić!”, „To i tak 
nic nie zmieni!”,  „Ech,  nie opłaca się, 
Moskwa nie pozwoli!”, „Powinniśmy 
stawić opór!” ...

Wtedy to właśnie Wojtek wstał, ude-
rzył się pięścią w pierś i z emfazą  po-
wiedział: „Ja zawsze byłem oportuni-
stą!”. Wybuchnęliśmy śmiechem. Nie 
wiem, czy ktoś miał serce wyjaśnić mu, 
że opór i oportunista to dwa odrębne 
pojęcia i że nie mają one nic ze sobą 
wspólnego. A... oportunistą to on był. 
Do kwadratu.

Chcesz się 
ogłosić? 

Zadzwoń
073 98 53 615
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Ciągle ważne jest spotykanie tylko  
tych samych ludzi co zawsze.

Odpowiedzialność jest obowiązkiem wszystkich. 
Czytaj więcej na krisinformation.se  

lub zadzwoń pod 113 13.
Dziękujemy, że robisz co możesz.

OD SZWEDZKICH WŁADZ

Wiosną jest dużo świąt.  
Obchodź je tylko z dobrze  

Ci znanymi osobami. 


