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Palacz Karl Edvin 
Ekelin wyłania się 
z cienia…

Pamiętnik 
Emmy Lindeblum

Czy Dominika 
uratuje 
Liberałów?
Będzie albo spektakularna porażka, albo cud 
wyborczy. Do tonącej szalupy szwedzkich 
Liberałów wsiadła nieoczekiwanie Dominika 
Peczyńska – znana przede wszystkim jako piosen-
karka, celebrytka, dziennikarka i sprawna busines-
women.  STRONA 2

W Gdyni,  która w ciągu kilku lat z małej rybackiej osady 
przeistoczyła się w największy port bałtycki, roi się od 
zasadzek: wódka, dziwki, cwaniacy, różne typy spod 
ciemnej gwiazdy – wszystko to tylko czyha, by pochwycić 
biednych marynarzy w swe szpony... 

ARTYKUŁ ANDRZEJA OLKIEWICZA.  STRONA 3

Warto przeczytać pamiętnik Emmy i książkę Anny Winner 
Na rasę. Pisarka przybliża w niej mało znane do niedawna 
problemy dzieci programu Lebensborn, a skomplikowane 
losy bohaterki nie tylko potrafią zaciekawić i wzruszyć 
Czytelnika, ale potwierdzą także istotną prawdę życia, 
że nie jest tak, że wszystko jest białe albo czarne, gdyż 
między nimi istnieje wiele odmian szarości, a stereotypy są 
jedynie stereotypami i należy się ich wystrzegać.

RECENZJA EWY TEODOROWICZ HELLMAN. 6
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Ludomir Garczyński-Gąssowski
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Ciepły człowiek, zimny las
Były Marszałek Senatu z ramienia PIS, nie wspominajmy Jego imienia, gdy wykonywał swoją funkcję 
odbył wizytę parlamentarną do Białorusi, gdzie miał miłe spotkanie z Aleksandrem Łukaszenką, 
uznał prezydenta Białorusi za człowieka ciepłego i sympatycznego. Sprawa gustu. Więc nic dziwnego, 
że pan Marszałek nie zdobył się na protest, gdy ten ciepły człowiek przepędza przez zimne lasy kobie-
ty i dzieci. A my, tzn. Polacy, robimy to samo. Taki niehumanitarny pingpong.

Łukaszenka to taki Lepper, któremu się udało. 
Andrzej Lepper, postać tragiczna, przegrał swoją wal-
kę o władze i życie. Łukaszenka wygrał. Zaczynali 
podobnie. Lepper był kierownikiem jednego z nie-
wielu dochodowych pegeerów (PGR) w PRL, a 
Łukaszenka prowadził wzorowo kołchoz na Białej 
Rusi.  Łukaszenka jest dzisiaj uważany, poza Putinem, 
za wroga Polski numer jeden. Czy rzeczywiście? 

W skandalicznej – i w bardzo złym świetle przed-
stawiającej Polaków – sytuacji na granicy białoru-
skiej,  oficjalna (państwowa? narodowa?) telewizja 
– w tym przede wszystkim TVP Info – informuje o 
atakach TV Białorusi na Polskę. Tak się złożyło, że 
moja antena satelitarna obejmuje m.in. Belarus 24. 
Więc włączałem tam się parokrotnie. Nic takiego nie 
znalazłem. Natomiast trafiłem na rzecz bardzo cie-
kawą, choć trochę kontrowersyjną. Był to reportaż o 
„Wielikim, znanym w całym mirze białoruskim wol-
nościowcu, Tadeuszu Kościuszce”. Mam nadzieje, że 
dobrze zacytowałem z białoruskiego. 

Rzecz odbywała się w muzeum poświęconemu 
Tadeuszowi Kościuszce. Założone zostało w jego 
domu rodzinnym, który się świetnie uchował przez 
ponad trzysta lat. Był to dawny dwór Kościuszków 
nazywający się Kościuszek. Dwie sympatyczne Panie 
oprowadzały po komnatach i opowiadały o Bohaterze 
i jego rodzinie. Pokazywano portrety dziadków i 
naturalnie rodziców Tadeusza oraz różne pamiątki, 
które udało się w tym miejscu zgromadzić. Mnie naj-
bardziej wzruszyła gablota z banknotami polskimi z 
wizerunkiem Kościuszki. Zabawne – były to walory 
wysokie, we wszystkich trzech wypadkach było to 
500 marek polskich z roku 1916, gdy dwaj niemiec-
cy cesarze powołali III Królestwo Polskie. Następne 
banknoty opiewały już na 500 złotych polskich, o róż-
nej wartości, w zależności od kursu waluty. 

Ale wracając do miłych Pań i ich narracji. Panie 
poinformowały, że Białoruś była częścią Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. To księstwo było w sojuszu 
z Rzeczpospolitą Polską. Językiem nadrzędnym był 
język polski i dlatego rodzice Tadeusza Kościuszki 
go znali. Tadeusz, jako pełny obywatel tego sojuszu 
(staram się, jak najwierniej przekazać co usłyszałem), 
udał się do Warszawy, która była stolicą sojuszu, i 
wstąpił tam do Szkoły Rycerskiej, gdzie z wyróżnie-
niem ukończył wydział inżynierii wojskowej w zakre-
sie fortyfikacji. Gdy wybuchło w Ameryce Północnej 
powstanie ludności przeciw okupantom angielskim, to 
Kościuszko pośpieszył im na pomoc. (Ja ciągle tylko 
relacjonuje wypowiedzi wspomnianych miłych Pań. 
Panie, które były naprawdę dobrze ostukane w tema-
cie, mówiły dalej): Zdolności Kościuszki przyczyniły 
się walnie do zwycięstwa Waszyngtona (one mówi-
ły Łoszingtona). Otóż Waszyngton docenił wkład 
Kościuszki i go wynagrodził oddając mu we władanie 
parę plantacji bawełny razem z niewolnikami, którzy 
tam pracowali. Białoruski wyzwoliciel obdarzył wol-
nością tych Murzynów. A plantacje sprzedał, bo śpie-
szył się z powrotem do Europy. 

W tym czasie Katarina Wielika, która gnębiła 
Białoruś i Polskę, doprowadziła do rozbioru Polski 
i wolnościowiec Kościuszko na to się nie godził. 
Wrócił do Polski i zorganizował ludowe powstanie. 
Po pierwszych sukcesach w bitwie pod Racławicami 
do tego chłopskiego powstania dołączyła też polska 
szlachta i z powodu jej nieporadności powstanie 

upadło. Kościuszko dostał się do niewoli. Katarina 
okazała się wspaniałomyślna i tylko uwięziła go w 
twierdzy. (Ja ciągle tylko cytuję wspomnianą wyżej 
audycję.) 

Następca Katariny po jej śmierci, car Paweł zwolnił 
Kościuszkę i obdarował go włościami. Tu panie pro-
wadzące nie popisały się wiedzą. To co powiedziały 
to prawda, ale ciekawsze były okoliczności, o których 
nie wspomniały. Otóż car Paweł nienawidził, z róż-
nych powodów swojej Mamusi. Podejrzewał, że za 
zabójstwem jego narzeczonej stał rozkaz Mamusi. I 
dlatego, gdy wstąpił na tron to kazał odkopać zwłoki 
swojej narzeczonej i po przeniesieniu ich do Cerkwi 
wziął z nimi ślub. Posłuszny hierarcha naturalnie mu 
się podporządkował. Imperator Paweł tak do końca 
normalny nie był. Stąd i jego zachowanie w stosunku 
do Kościuszki.

Obdarzył go wolnością, wycałował (sic!) i zapro-
ponował mu stanowisko feldmarszałka w jego armii. 
Kościuszko grzecznie odmówił. Wtedy Imperator po-
prosił tylko o to, by Kościuszko złożył przysięgę, że 
„Więcej szabli na Rosję nie podniesie”. Kościuszko 
odmówił. Wtedy doradcy Kościuszki, również uwol-
nieni z twierdzy Petropawłowskiej, jego towarzysze 
zaczęli na niego naciskać. Najbardziej aktywny był 
przyjaciel i nieformalny jego sekretarz  Julian Ursyn 
Niemcewicz. Argumentowano, że jak Kościuszko 
podpisze „lojalkę” to wtedy wspaniałomyślny 
Imperator zwolni wszystkich zesłanych na Sybir 
uczestników powstania z roku 1794. Tak się częścio-
wo i stało. Co nie znaczny, że Imperator Paweł, by ich 
bez tego nie zwolnił. 

Jak już wspomniałem, Paweł z premedytacją 
niszczył dzieło swej wielkiej Matki. Obdarował 
Kościuszkę pieniędzmi, kosztownościami i jakimiś 
dobrami ziemskimi (pod Petersburgiem). Dobra te 
zaradny Niemcewicz zaraz spieniężył. I korzystając 
z życzliwości Najjaśniejszego Pana, który udzielił 
Kościuszce specjalnej karocy – w której w zależności 
od warunków atmosferycznych koła wymieniano na 
płozy – przez Finlandię i Haparandę panowie doje-
chali do Szwecji. 

Kościuszko czuł duży niesmak. Ze Sztokholmu ode-
słał złote ruble i kosztowności. Zaradny Niemcewicz 
nie wspomniał Kościuszce o sprzedanych dobrach, 
tak że ten ostatni dziwił się skąd jego sekretarz czer-
pie środki na dalszą podróż. Szwecja wówczas była w 
stałym konflikcie z Cesarstwem Rosyjskim i dlatego 
przyjęto Kościuszkę bardzo dobrze. Zaproszono go na 
Dwór Królewski, ale Kościuszko się uchylił. I uciekł 
do Göteborga skąd najbliższym statkiem popłynął do 
Londynu, gdzie przesiadł się na statek do Ameryki.

Następnie powrócił do Europy. Po krótkim poby-
cie w Paryżu osiadł w Szwajcarii w Berville. Janusz 
Teodor Dybowski pisarz – dramaturg napisał sztukę 
„Kościuszko w Berville”. Było to dzieło napisane na 
zamówienie, chodziło o jubileusz wielkiego aktora, 
Ludwika Solskiego, który właśnie wtedy dożył 99 
lat. Miano nadzieję, że stulecie Solskiego będzie ob-
chodzone na scenie w tej sztuce, szczęśliwie wysta-
wiono ją wcześniej, bo Solski zmarł w wieku 99 lat. 
Sztuka, jak sztuka. Napisana była w apogeum czasów 
stalinowski. Autor sztuki, prywatnie brat ówczesne-
go ministra Kultury i Sztuki, wykonał zamówienie. 
Przedstawił Kościuszkę trochę tak, jak wspomniane 
Panie z muzeum. Główną sceną tego dramatu, jest 
spotkanie Napoleona z Kościuszką. Napoleon nama-
wia Kościuszkę do wyprawy na Rosję. Kościuszko 
odmawia Cesarzowi Francuzów. Bo... Napoleon nie 
liczy się z wolą prostego Ludu. 

Kościuszko zakłada sukmanę i bierze do ręki racła-
wicką kosę. Skąd on miał te rekwizyty w Szwajcarii? 
To wiedział tylko autor sztuki. W rzeczywistości 
Kościuszko, jako człowiek honoru, nie mógł złamać 
przysięgi. Co nie znaczy, że swoim ludziom radził 
przyłączyć się do Napoleona i nawet współdziałał w 
organizowaniu Legionów Polskich.    

Ale o tym wszystkim wspomniane sympatycz-
ne Panie nie wiedziały, więc i nie wspomniały. 
Wspomniały za to, że w Szwajcarii w Berville, jest 
też Muzeum naszego (czyli białoruskiego) wielkiego 
obywatela, ale nasze na Białorusi jest lepiej wyposa-
żone i dużo wiarygodniejsze.

Będzie albo spektakularna porażka, 
albo cud wyborczy. Do tonącej 
szalupy szwedzkich Liberałów 
wsiadła nieoczekiwanie Dominika 
Peczyńska - znana przede wszystkim 
jako piosenkarka, celebrytka, dzien-
nikarka i sprawna busineswomen. 
Właśnie zapowiedziała, że zamierza 
kandydować do szwedzkiego Riks-
dagu w wyborach, które odbędę się 
w przyszłym roku, reprezentując 
właśnie tę partię.

Liberałowie już od dłuższego czasu są na równi 
pochyłej w kolejnych badaniach sympatii politycz-
nych. Partia, która miała kiedyś dwucyfrowe poparcie 
wyborców, w ostatnich wyborach prześliznęła się do 
Riksdagu zdobywając w 2018 roku 5,49% głosów, ale 
w ciągu ostatnich lat w kolejnych badaniach poparcie 
spadło poniżej wymaganego progu wyborczego do 
2,3% (próg wyborczy = 4%). Wszyscy komentatorzy 
polityczni są zgodni, że w najbliższych wyborach, po 
ponad 100 latach, partia znajdzie się bez reprezentacji 
parlamentarnej.

Dwa lata temu na stanowisko szefa partii (był nim 
wówczas Jan Björklund) wybrano Nyamko Sabuni, 
której jednak nie udało się powstrzymać spadku po-
parcia dla partii. Wręcz przeciwnie. Nie pomogły tak-
że wewnętrzne tarcia programowe, a partię opuściło 
wielu członków. 

Czy zatem pomysł, by prestiż partii uratowały zna-
ne postacie ze szwedzkiego świata celebrytów, ma ja-
kąś szansę na powodzenie? Wątpliwe. Obok Dominiki 
Peczyńskiej swój start do parlamentu z list Liberałów 
zapowiedzieli także Martin Melin (były policjant, 
pisarz, postać znany z programów telewizyjnych) i 
Johanne Hildebrandt (dziennikarka i pisarka). 

Z polskiego punktu widzenia 
najciekawsza jest kandydatura 
Dominiki Peczyńskiej. Urodziła 
się we wrześniu 1970 roku w 
Warszawie, jest córką zmarłe-
go już wiele lat temu Bogdana 
Peczyńskiego, znanego działacza 
organizacji emigracyjnych, któ-
ry był przez pewien czas preze-
sem rady Uchodźstwa Polskiego 
w Szwecji. Dominika znana jest w 

Szwecji i świecie jako szwedzka piosenkarka i foto-
modelka polskiego pochodzenia. Karierę rozpoczęła, 
pozując topless w Los Angeles. W 1998 pozowała do 
szwedzkiego „Playboya”. W latach 1992–2009 była 
wokalistką zespołu Army of Lovers. W latach 2005–
2006 była także wokalistką zespołu Nouveau Riche. 
Później była prezenterką TV3 i Kanal 5 w kilku róż-
nych programach telewizyjnych, a także w telewizji 
zagranicznej, w tym w „The Keyhole”, „Tutti frutti”, 
„Harem” i programach „Dominika’s Planet” i „The 
Big E”, które były emitowane w Wielkiej Brytanii. 
W 1998 roku Dominika Peczynski założyła pierw-
szą szwedzką witrynę matchmakingową Lovesearch.
com, która stała się największą w Skandynawii, a 
później została sprzedana Match.com. Jest autor-
ką książki kucharskiej Culinary Secrets „Eastern 
Europe”, która została nagrodzona przez Szwedzką 
Akademię Posiłków za „Najlepszą Etniczną Książkę 
Roku 2009”.

W zeszłym roku ukazała się jej autobiograficzna 
książka “Jag gör som jag vill”. 

Z programów telewizyjnych znana jest także ja-
ko jurorka przesłuchań w szwedzkiej wersji progra-
mu “Idol”, w 2017 roku była jedną z zawodniczek 
Let’s Dance. Jej partnerem tanecznym był Martin 
Drakenberg, z którym odpadła w czwartym odcinku, 
zajmując 8. miejsce.

Ma dwoje dzieci urodzonych w 2000 i 2011 roku. w 
2018 roku wyszła za mąż za byłego ministra finansów 
Andersa Borga, gdy premierem był Fredrik Reinfeldt.

Czy Dominika 
uratuje Liberałów?

NGP

PRACA
Polskojęzyczna, sztokholmska, 

firma księgowo-podatkowa 
poszukuje współpracownicy. 

Wymagane warunki:  
znajomość szwedzkich przepisów, 

umiejętność składania deklaracji do SKV.
Podania z wysokością oczekiwanego 

wynagrodzenia oraz krótkie CV 
proszę przesyłać na adres:

gazeta.ngp@gmail.com
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Andrzej Olkiewicz

Podróż 
bardzo 
osobista
To był trudny rok. A nawet trudne 
dwa lata. Przynajmniej dla sporej 
części ludzi. Okazało się bowiem, że 
trzeba wiele rzeczy przedefiniować, 
oswoić się z nową rzeczywistością, 
odnaleźć w izolacji. Ale w książce 
Andrzeja Szmilichowskiego „Trudny 
rok” nie tylko o to chodzi. Nie tylko 
o próbę zdefiniowania własnego 
świata w konfrontacji z globalną 
pandemią.

„Trudny rok” to w dużej mierze osobisty dziennik 
pisany w nawiązaniu do śmierci, po długiej chorobie, 
żony autora książki. Przejmujący, szczery, metafi-
zyczny, refleksyjny. Niewątpliwie najbardziej osobi-
sta książka Szmilichowskiego. W tle mamy pandemię, 
rozważania o sensie życia, jest też sporo polityki. Ten 
dziennik pisany w Sztokholmie, ma bowiem swoje 
odbicie w tym co dzieje się po drugiej stronie Bałtyku. 
W Polsce rozrywanej polityczną degrengoladą, gdzie 
podstawowe i elementarne zasady demokracji niszczy 
autorytarna władza. 

„Nie byłem całe życie, ale jestem – i mam nadzie-
ję pozostać – liberalnym demokratą. Demokracja nie 
jest tym, co na piśmie. Jest w obyczajach, w radości, w 
przyjaźni, w przekonaniu, że jak się postaramy i doga-
damy, to mamy duże szanse zrobić coś sensownego. Ci, 
którzy lekceważą i obrażają współobywateli myśląc, 
że posiadanie władzy im na to pozwala i usprawiedli-
wia każdy czyn, nie tylko do liberalnej, ale do żadnej 
demokracji się nie nadają” – pisze Szmilichowski. 
To kontestacja z pewnością nie odkrywcza, ale coraz 
bardziej bolesna, zwłaszcza gdy patrzy się na Polskę 
z pewnego oddalenia. Zwłaszcza, gdy przybywa nam 
lat i doświadczeń życiowych. I, jakby tego było ma-
ło, musimy równocześnie odnaleźć się w codziennym 
życiu zaatakowanym przez zabójczego wirusa, a na 
dodatek – w przypadku autora książki – także oswoić 
swoją przyszłość po stracie kogoś bliskiego. 

Ma więc ta książka-dziennik wiele warstw. Nie jest 
jednak rachunkiem sumienia – raczej filozoficznym 
rozmyślaniem, jak skomplikowane potrafi być życie. 
To z kolei jest wartością uniwersalną tej książki. Tak 
jak uniwersalne jest cierpienie. 

„Trudny rok” jest więc zarówno bardzo osobistą 
podróżą Szmilichowskiego po świecie eterycznym, 
jak i pewnym drogowskazem dla czytelników: masz 
tyle duchowej energii, ile sam wytworzysz.

Tadeusz Nowakowski
Andrzej Szmilichowski: Trudny rok. Wydawnictwo Polonica, 
Stockholm 2021, s.122

Palacz Karl Edvin Ekelin 
wyłania się z cienia…

Zaduszki. Odwiedzam cmentarz 
w Orłowie, pięć kilometrów na 
południe od Gdyni. Tysiące świateł  
migocze w ciemności. Podchodzę do 
wysokiego kamienia nagrobnego, 
przystaję i dumam, jak niegdyś w 
dzieciństwie, kiedy to pragnąłem 
odgadnąć, co się kryje pod egzo-
tycznymi nazwiskami wyrytymi na 
kamieniu. Obecnie już wiem, że pod 
nagrobkiem spoczywają marynarze 
ze szwedzkich statków. Większość 
z nich pochowano tutaj w latach 
trzydziestych ubiegłego wieku.

Również na grobie szwedzkich marynarzy palą się 
znicze. Może ci, co zapalili obcym świeczki, dobrze 
wiedzą, co znaczy osamotnienie? Być może ich bli-
skich także pochowano gdzieś daleko? 

Przez kilka lat szukałem śladów po ludziach, któ-
rych nazwiska wykuto w kamieniu, chcąc wiedzieć, 
kim byli i jak żyli. Podczas moich poszukiwań w 
różnych archiwach natrafiłem na marynarza, którego 
poznałem, częściowo również dzięki rozmowom z 
potomkami zmarłych, bliżej niż innych. 

Spoza faktów i wytworów wyobraźni, spośród 
tańczących płomieni i cieni, wyłania się palacz Karl 
Edvin Ekelin – tak jak mógłby on wyglądać dziewięć-
dziesiąt lat temu. Cóż szkodzi puścić wodze fantazji? 
Przecież wszystko mogło wyglądać na przykład tak 
oto:

Nie, nie ma co dłużej tu sterczeć, stwierdza w 
myślach Edvin, po czym wstaje i kieruje sie do 

drzwi knajpy. Wychodzi, nucąc pod nosem melodię 
popularnego przeboju, rozbrzmiewającego w porto-
wej spelunie.

“Don´t know what´s coming  tomorrow
Maybe it´s trouble and sorrow
But we´ll travel the road
Sharing our load
Side by side”. 
Zamyka za sobą drzwi zadymionego lokalu. Deszcz 

siecze go ostro w twarz. Muzyka i schrypnięty głos 
śpiewaka cichną, porwane wiatrem. Żar papierosa roz-
błyska i gaśnie. Edvin wciska silniej cyklistówkę na 
głowę i kieruje kroki błotnistą drogą w stronę portu i 
statku. Gdzie do diabła podział się Dick? Opuszczając 
statek obiecali sobie przecież trzymać się razem. Ale, 
co tam obietnice, skoro Dick jest właśnie taki, jaki 
jest. W Antwerpii, gdzie byli ostatnio, o mały włos 
zadźgano by go nożem, gdyby on, Edvin, nie przy-
szedł mu z pomocą! Teraz też ulotnił się niepostrze-
żenie z knajpy – najpewniej z tą piersiastą blondyną. 
Oby tylko wrócił cały i zdrowy z tej wyprawy. W 
Gdyni,  która w ciągu kilku lat z małej rybackiej osa-
dy przeistoczyła się w największy port bałtycki, roi 
się od zasadzek: wódka, dziwki, cwaniacy, różne typy 
spod ciemnej gwiazdy – wszystko to tylko czyha, by 
pochwycić biednych marynarzy w swe szpony... 

Edvin już po raz tysięczny roztrząsa problem ewen-
tualnego ożenku i porzucenia marynarskiego żywota. 
Ale cóż on będzie robił na lądzie? W Szwecji straszy 

przecież bezrobo-
cie! I tak może się 
uważać za szczę-
śliwca, że w ogóle 
trafiła mu się robo-
ta na tej starej łaj-
bie z Landskrony. 
A już tym bardziej 
po tym, co prze-
cierpiał w zeszłym 
roku w Brazylii, 
kiedy to dopadła go 
jakaś choroba i mu-
siano zostawić go 
tam na łasce losu. 
Ależ on się wtedy 

nachorował! Tydzień przeleżał w szpitalu w Santos, a 
potem pętał się bez grosza przy duszy, nie mogąc zna-
leźć żadnego statku, na który mógłby się zaciągnać. 
Zrozpaczony i zdesperowany zwrócił się w końcu do 
konsulatu, gdzie wybłagał pożyczkę na bilet do kra-
ju. Dobrze, że chociaż księżeczkę żeglarską miał w 
porządku, na dowód, że jest sumiennym marynarzem.

Podróż w roli pasażera na m/s Kronprinsessan 
Margareta sporo go kosztowała, najważniejsze jed-
nak, że wrócił wreszcie do domu. Teraz boryka się 
ze spłatą długu. Ciekawe, jak długo jeszcze potrwa 
spłacanie państwu 177 koron i 44 öre? Zwrócił już 
45 koron. Niełatwo jednak odciągać dług z tych mar-
nych groszy, które zarabia. A przecież starej matce 
w Gammelstorp też trzeba jakoś pomóc. Nie miała 
biedaczka w życiu łatwo, oj, nie miała! Pozostawiona 
sama sobie, z trójką dzieci, nieźle się musiała natyrać, 
by związać koniec z końcem. Dzień w dzień, w słocie 
i spiekocie, wędrowała o świcie sześć kilometrów do 
pracy w fabryce cygar w Sölvesborg. Swego ojca, cie-
śli, prawie już nie pamięta. Wyruszył na morze, gdy 

Edvin miał 11 lat, zszedł ze statku w Ameryce i tyle 
go widziano, słuch po nim zaginął. Kiedyś, będąc w 
Ameryce, próbował znaleźć ojca – ale jak odnaleźć 
igłę w stogu siana? 

Brr, co za ziąb! Parszywa bałtycka pogoda! Przy-
dałaby mu się cieplejsza kurtka niż ta, wiatrem pod-
szyta, która okrywa mu grzbiet. Szczęście, że jest pa-
laczem. Tym na pokładzie jest dziesięć razy gorzej, a 
i tak lepszych ubrań nie mają, biedacy. Choć żywot 
palacza też nie zawsze godny jest pozazdroszczenia. 
Jak choćby w tropikach, gdy temperatura w kotłowni 
przekracza 60 stopni, a tu wrzucaj człowieku węgiel 
– łopatę za łopatą – do ciągle nienasyconego, rozża-
rzonego paleniska, bo inaczej spadnie ciśnienie pary! 
Albo gdy się wykrusza rozpalony żużel z rusztu i wy-
garnia na podłogę,  a od palących wyziewów mało ci  
płuc nie rozedmie – szlag by trafił takie psie życie! 
Edvin klnie siarczyście i głośno. Nie dziw, że coraz 
częściej męczą go duszności. To wcale nie takie rzad-
kie w jego zawodzie. Prędzej czy później dno morskie 
zostanie pewnie jego grobem, myśli rozgoryczony.

Czarne myśli nie chcą go opuścić; ma już 28 lat, a 
miał ledwie 15, gdy się zaciągnął na swój pierwszy 
statek. Było to w Karlskronie, a on sam świeżo po 
konfirmacji, bo wcześniej nie byłoby mu wolno. Całe 
życie pracował – już jako mały chłopiec. Trzeba było 
pomóc w domu,  więc brał każdą robotę, jaka mu się 
nawinęła. Niejeden raz zasnął w szkole ze zmęczenia.

No, wreszcie widać statek! Wachtowy przy tra-
pie na pewno ma w kambuzie goracą herbatę 

– myśli z zadowoleniem Edvin, rad, że zaraz będzie 
się mógł ogrzać.

Drogę na statek zagradzają mu nagle wagony z 
węglem, schodzi więc z torów, którymi szedł dotych-
czas i zaczyna iść krawędzią nadbrzeża. Stąd widać 
już czarną sylwetkę statku i jego przyćmione mgłą 
światła. Łajba jest już głęboko zanurzona, mruczy 
pod nosem, jeszcze jeden dzień ładowania i powinno 
starczyć. Zbliża się do rufy Excelsiora, nie zauważa 
rozsypany na nadbrzeżu węgiel, poślizguje się, poty-
ka, traci równowagę i – sam nie wiedząć, jak to się 
stało – wpada do wody. Wiatr porywa jego krzyk i 
już po krótkiej chwili czarna woda gdyńskiego portu 
bierze go w swe objęcia.

28 listopada 1932 roku kapitan s/s Excelsiora, E. A. 
Ingvarsson, przesłał raport szwedzkiemu konsulato-
wi oraz władzom polskim informując, że palacz Karl 
Edvin Ekelin zaginął bez wieści – niewykluczone, że 
utonął – w nocy z 27 na 28 listopada. 

Tegoż samego popołudnia kapitan wydał rozkaz 
odcumowania statku i parowiec Excelsior wypłynął 
z gdyńskiego portu na wzburzone sine wody Zatoki 
Gdańskiej.   

W końcu marca 1933 roku znaleziono w gdyńskim 
porcie ciało Edvina Ekelina, a pierwszego kwietnia 
szwedzki kapelan morski, Daniel Cederberg, pocho-
wał zmarłego na ówczesnym protestanckim cmenta-
rzu przy kościele Świętej Barbary w Małym Kacku 
– obecnie Matki Boskiej Bolesnej w Orłowie. Karl 
Edwin Ekelin był siódmym marynarzem, który zna-
lazł swój wieczny spoczynek w tym oto miejscu. 
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Gdy w roku 1999 redakcja polskie-
go dwutygodnika “Nowa Gazeta 
Polska” ukazującego się w Sztok-
holmie ogłosiła plebiscyt na Polaka 
w Szwecji ostatniego stulecia, spo-
śród 58 zgłoszonych kandydatur, 
zwyciężył Czesław Słania. Wybór 
nie był łatwy, ale większość czytel-
ników gazety zrozumiała, że cho-
dziło o wybór osoby, której zasługi 
będę tak samo oceniane “dzisiaj” 
jak i na przykład za 20 lat.

100. rocznica urodzin 
Czesława Słani

Pierwsza “piątka” na liście zwycięzców plebiscytu to osoby, które nie tylko 
zrobiły wiele dla Polski, ale również zyskały uznanie wśród Szwedów. Na kolej-
nych miejscach po Słani znaleźli się: Adam Heymowski, Norbert Żaba, Henryk 
Bukowski, Andrzej Nils Uggla i Jacek Kubistky.

Być może ponadczasowo bardziej znany jest Bukowski, ale niewątpliwie wybór 
Czesława Słani był wówczas trafny. Od plebiscytu minęło ponad 20 lat, a sława 
„króla grawerów”, „obywatela świata” i „czarodzieja rylca” – jak był nazywany 
często – wcale nie zmalała, chociaż zmarł w 2005 roku. 

Minęła 100 rocznica urodzin Czesław Słania. Urodził się 22 października 1921 
roku w Czeladzi, w rodzinie górniczej. Rodzinne miasto nigdy nie zapomniało o 
nim: w 1999 roku przyznało mu tytuł honorowego obywatela miasta. Relacje o 
„cudownym dziecku” powtarzają się niemal w każdym opracowaniu poświęconym 
Słani. Gdy miał sześć lat jego rodzice przenieśli się do Osmolic na Lubelszczyznę, 
w rodzinne strony jego matki. Tam też po raz pierwszy ujawnił swoje zdolności 
manualne. Jego przyjaciele z lat dzieciństwa wspominają, że nigdy nie rozstawał 
się z brulionem, w którym rysował dosłownie wszystko. Sam Słania mówił zaś 
w wywiadach, że jego talent do rysowania objawił się zanim nauczył się czytać i 
pisać. „Rysunki chłopca były miniaturowe, oddawały rzeczywistość z dokładno-
ścią fotografii. Kiedy poszedł do szkoły sprzedawał swoje rysunki kolegom. Oni 
otrzymywali za nie piątki, a ich autor – dwóje, bo nie nadążał z oddawaniem prac 
nauczycielowi.

Podobnie o życiu Słani pisał w „Tygodniku Powszechnym” (nr 13/2003) Michał 
Kuźmiński: „Marzył nie o byciu artystą, lecz leśnikiem. Tymczasem gdy kończył 
18 lat, wybuchła wojna. Pracował jako księgowy, grywał na wiejskich weselach – i 
walczył: był oficerem Armii Ludowej. W czasie okupacji złapał ciężkie przeziębie-
nie, które rozwinęło się w gruźlicę. Choroba miała wpłynąć na jego dalsze losy”.

Jego umiejętności przydawały się w partyzantce do podrabiania niemieckich do-
kumentów. Z oddziałami polskimi dotarł do Zagłębia i tam zastał go koniec wojny. 
Opuścił armię w randze porucznika. W 1945 roku zdał egzaminy na Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie rozpoczął studia pod okiem prof. Witolda 
Chomicza, który szybko potwierdził jego niezwykły talent. Profesor zaproponował 
nawet Słani by ten zilustrował  podręcznik anatomii (siedem tomów) dla Akademii 
Medycznej. Wywiązał się z tego zadania znakomicie. Wykonał większość plansz, 
wykresów i rysunków, wiernie oddających budowę człowieka.

Mimo ujawnionego talentu po pierwszym roku na ASP, Słania postanowił 
przenieść się na leśnictwo. Całe szczęście nie pozwolił mu na to prof. Chomicz. 
Kontynuował więc studia. Na II roku wybrał wydział graficzny. Praktykował w 
Drukarni Narodowej w Krakowie, gdzie zapoznał się z zaawansowaną techniką 
grawerską. To zadecydowało, że następne dwa lata studiów na Akademii Słania 
poświęcił tajnikom sztuki grawerskiej.

„Jako pracę dyplomową wykonywał staloryt według “Bitwy pod Grunwaldem” 
Matejki; pracował nad tym dwa lata. Studia skończył jako jeden z trzech wyróżnio-
nych, razem z Danielem Mrozem, ilustratorem “Przekroju”, i scenografem Józefem 
Szajną” – pisze Michał Kuźmiński.

Zaraz po studiach w 1950 rozpoczął współpracę z Pocztą Polską. Najpierw 
pracował w krakowskiej filii Wytwórni Papierów Wartościowych, później w 
Warszawie, gdzie szlifował talent pod okiem znanego grawera Mariana Polaka. 
Tam właśnie, na początek otrzymał zadanie wykonania na próbę znaczka z portre-
tem Józefa Stalina.

„Ponieważ Słania nie był zadowolony z projektu, według którego miał zrobić 
znaczek, skorzystał z dużego afisza przyklejonego na murze, potajemnie przez 
siebie zerwanego. To właśnie widniejąca na plakacie postać wodza posłużyła mu 
za wzór projektu, a następnie do grawerowania znaczka – próby. Ku zdumieniu 
wszystkich znaczek został wykonany w ciągu miesiąca, latem 1950 r. Niestety, 
próba pracy grawerskiej Słani, w postaci znaczka, nie ujrzała światła dziennego.

W marcu 1951 wykonał swój pierwszy znaczek, który został wydany. Był to 
okolicznościowy znaczek na 80-lecie Komuny Paryskiej. W sierpniu 1956 roku 
Czesław Słania był na statku „Mazowsze” w drodze do Sztokholmu. Było regułą, 
że z każdego rejsu co najmniej kilku pasażerów zostawała w Szwecji…

Gdy przybył do Szwecji był postacią zupełnie nieznaną. Jego los nie różnił się od 
losu wielu innych artystów, którzy w roku 1956 opuścili Polskę i osiedlili się w róż-
nych częściach świata. Pierwsze lata w Szwecji były dla niego trudne, nie pomogły 
także rekomendacje jakie uzyskał od swego mistrza – M. R. Polaka do słynnym 
szwedzkiego grawera Svena Everta. Poczta szwedzka grawerów miała pod dostat-
kiem… Przez pierwsze trzy lata mimo wielokrotnych starań Poczta Szwedzka nie 
chciała go zatrudnić bojąc się… szpiegów. A przybysz zza żelaznej kurtyny nie 
mógł w tamtych czasach budzić zaufania.

Dopiero po paru latach, w 1960 roku został zatrudniony na stałe przez Pocztę 
Szwedzką. Posypały się zamówienia. Wkrótce też nawiązał kontakty z innymi 
państwami, m.in. z księstwem Monako. Z biegiem lat prasa szwedzka zaczęła o 
nim pisać „najbardziej popularny artysta szwedzki”. On sam na pytanie, czy uważa 
się za artystę szwedzkiego czy polskiego, odpowiadał: „Cały świat wie, że jestem 
Polakiem ze Szwecji”. (ngp)
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Pamiętnik Emmy Lindeblum 

Anna Winner (Anna Wiśniewska) – pisarka 
sztokholmska, mieszkająca ostatnio także w 
Lublinie – wydała właśnie w Polsce najnowszą 
swoją książkę Na rasę (2021). Podejmuje w niej 
stosunkowo mało znany temat dzieci polskich 
uprowadzonych w czasie okupacji niemieckiej 
do III Rzeszy i publikuje tam nieznany dotąd 
pamiętnik dziewczynki – Emmy Lindeblum, 
dziecka programu Lebensborn.

Winner jest twórcą niezwykle płodnym. Chociaż 
debiutowała późno, w roku 2011 powieścią autobio-
graficzną Czarno-białe życie, do dzisiaj ukazało się 
już jej piętnaście kolejnych książek, w tym Piętno – 
ślad renifera; Trudne Miłości; Nici szczęścia – moje 
furosiki; Tamara; Nieprzewidziane skutki złamania 
nogi, czyli Stockholm’s Taxi Drivers; Wracam z niepa-
mięci; Jak ziarnka piasku. Jest też autorką sag rodzin-
nych Patrzę na mój czas i Miód mi w serce lejesz oraz 
opowieści o swoim rodzinnym mieście Refleksje po 
powrocie – Lublina się nie zapomina. Swoje utwory 
wydaje pisarka głównie w Polsce. W Wydawnictwie 
Polonica w Sztokholmie ukazał się ostatnio zbiór jej 
wierszy W cieniu jarzębiny oraz drugi tom opowiadań 
Jak ziarnka piasku.

W kilku ostatnich dziesięcioleciach w centrum 
uwagi historyków i pisarzy znalazły się pamiętniki i 
dzienniki dziecięce, w których młodzi autorzy opisy-
wali swoje doświadczenia z lat wojny. Okazuje się, 
że jest wiele świadectw przeżyć wojennych zarówno 
dzieci żydowskich jak i polskich, tych które spędziły 
wojnę w okupowanej przez III Rzeszę Polsce, i tych, 
które wywiezione zostały w głąb Niemiec lub znala-
zły się w gettach i obozach koncentracyjnych. Są też 
wspomnienia dzieci przesiedlonych z całymi rodzina-
mi na Wschód, gdzie trafiały nawet do Kazachstanu, 
by tam pracować przy uprawach bawełny. Wiele 
dzieci z Kresów uciekło przed Armią Czerwoną ze 
swoimi rodzinami na Zachód, inne zaś spędziły dzie-
ciństwo i młodość na północy Sowietów, w odleglej i 
zimnej Syberii, gdzie ich rodzice jako zesłańcy ciężko 
pracowali przy wyrąbie lasów, w cegielniach i w in-
nych karnych zakładach pracy.

W Szwecji istnieje kilka utworów, powstałych 
pod piórem polskich pisarzy migrantów, opowia-
dających o przeżyciach wojennych dzieci: powieść 
wspomnieniowa Teresy Järnström-Kurowskiej 
Kartki mrocznych kalendarzy (2011), czy też spisa-
ne przez Zygmunta Barczyka wspomnienia Adolfa 
Szutkiewicza Dojrzewać na polu bawełny (2011). 
Tematem losu dzieci polskich w czasie wojny zaję-
ła się również Ewa Sandin, pisząc oryginalną w swej 
treści i formie książkę Satans barn (1999, Dzieci 
szatana). Przeżycia wojenne dziewcząt w czasach 
Holokaustu ukazuje również książka Kazimiery 
Ingdahl Rywka och Janina. Två polskjudiska flickors 
vittnesbörd om Förintelsen (2019) (Rywka i Janina. 
Świadectwo o Zagładzie dwóch polsko-żydowskich 
dziewcząt). Autorka analizuje w niej sposoby reak-
cji dzieci na przetrwanie koszmaru wojny: walkę lub 
ucieczkę w modlitwę. 

Tutaj jednak poświęcę moją uwagę nieznanemu do-
tąd dziennikowi dziesięcioletniej dziewczynki, obję-
tej nazistowskim programem Lebensborn (Źródło ży-
cia). Świat jej wojennych przeżyć ukazuje Pamiętnik 
Emmy Lindeblum, opublikowany niedawno po raz 
pierwszy w książce Anny Winner Na rasę (2021). 
Udostępniła mi go pisarka, kiedy jeszcze pracowała 
nad tą książką. Winner poznała w Szwecji Marzenę 
Zarzycką, czyli Emmę Lindeblum, i otrzymała od niej 
pamiętnik z lat pobytu w III Rzeszy wraz ze zgodą na 
jego dalsze, ewentualne wykorzystanie w twórczości 
literackiej autorki sag rodzinnych. Zanim spojrzymy 
na sam pamiętnik, warto tutaj przypomnieć cele i za-
sady działalności programu Lebensborn. 

Program Lebensborn
Instytucja Lebensborn powołana została przez 

Reichsführera SS Heinricha Himmlera jeszcze przed 
wojną, w roku 1936. Organizacja ta na początku 
udzielała wsparcia niezamężnym niemieckim kobie-
tom w ciąży, które w jej ośrodkach mogły w spokoju 
urodzić swoje nieślubne dzieci i przekazać je na wy-
chowanie państwu. Po wybuchu II wojny światowej 
program Lebensborn został znacznie poszerzony i 
miał odtąd na celu stworzenie sieci instytucji, których 
zadaniem było zadbanie o odnowienie krwi niemiec-
kiej, powiększenie liczby obywateli w wyniku przy-
musowej adopcji dzieci zrabowanych z innych krajów 

oraz ich germanizację w rodzinach niemieckich. 
Program Lebensborn obejmował dzieci, które speł-
niały pod względem wyglądu pewne kryteria i jeśli 
było to możliwie, miały w rodzinie niemieckich, na-
wet bardzo dalekich krewnych. Wybierano je przede 
wszystkim z uwagi na aryjski wygląd – jasne włosy, 
niebieskie oczy – oraz niebudzący najmniejszych za-
strzeżeń rozwój fizyczny, psychiczny i intelektualny. 
W podbitych przez III Rzeszę państwach istniało wie-
le ośrodków Lebensborn, w Polsce znajdowały się 
one m.in. w Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy.

W czasie okupacji niemieckiej około 200 000 dzie-
ci objęto akcją Lebensborn. Działalność ta uznana zo-
stała przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w 
Norymberdze za zbrodnię ludobójstwa. Rabunkom i 
eksterminacji dzieci z okupowanych przez III Rzeszę 
krajów Konferencja UNESCO z 1948 w Szwajcarii 
nadała miano zbrodni przeciwko ludzkości. Po latach 
polskim rodzicom udało się odnaleźć zaledwie 30 000 
dzieci wywiezionych w głąb hitlerowskich Niemiec. 
Część z nich po wojnie wróciła do kraju, inne, zwłasz-
cza młodsze, pozostały na zawsze za granicą. Wiele z 
nich nigdy nie dowiedziało się o swoim prawdziwym 
pochodzeniu, inne po latach, najczęściej przed śmier-
cią niemieckich rodziców, informowano, że poddano 
je w czasie wojny przymusowej adopcji. 

Narracje dzieci o życiu w niemieckich rodzinach, 
są bardzo różne i zależne od tego, do jakich rodzin je 
przydzielono, jaki był ich wiek i związana z nim moż-
liwość obserwowania świata w czasie przymusowego 
pobytu w III Rzeszy, jaka też była ich umiejętność 
porozumiewania się w języku niemieckim, wynie-
siony z domu stosunek do okupantów, emocjonalne 
przywiązanie do matki, ojca i rodzeństwa, osobista 
wrażliwość na całkowitą zmianę otoczenia i języka 
itd. Nierzadko, przekazywane po latach informacje 
o rabunku już osobom dorosłym wywoływały w nich 
szok, rozdarcie wewnętrzne, głęboki kryzys tożsamo-
ściowy i wiele problemów psychicznych. Niekiedy 
wiadomość o polskim pochodzeniu doprowadzała do 
wewnętrznego buntu, całkowitego zanegowania swo-
jego pochodzenia, dawnego imienia i nazwiska, śla-
dów własnej przeszłości związanej z Polską i polską 
rodziną. Często już po latach, zrabowani odczuwali 
ogromną potrzebę określenia na nowo swojej zburzo-
nej nagle tożsamości. Wybierali nierzadko identyfika-
cję z niemiecką rodziną, jaką znały i w jakiej się wy-
chowały, oraz język niemiecki, który stał się z czasem 
ich jedynym językiem ojczystym.

Na temat doświadczeń wojennych polskich dzieci 
objętych programem Lebensborn, istnieje obecnie 
parę obszernych opracowań, trochę miejsca poświę-
cają też ich przeżyciom pisarze, wplatając fragmenty 
dzienników i pamiętników dziecięcych w swoje utwo-
ry literackie. Wśród tych narracji wojennych szcze-
gólne miejsce zajmuje do niedawna niepublikowany, 
stąd też nieznany Pamiętnik Emmy Lindeblum, zawar-
ty w książce Anny Winner Na rasę.

Pamiętnik Emmy 
Emma rozpoczyna pisanie pamiętnika w sierpniu 

1941 roku, kiedy ma niecałe dziesięć lat i kończy swe 
zapiski w lipcu 1945 roku. Jest już wtedy dorastającą 
panienką i ma 15 lat. Pamiętnik pisany jest najpierw 
ręką dziecka, potem zaś już dorastającej dziewczyny. 
Tekst nosi ślady daleko idącej redakcji językowej: 
pewne wyrazy i zdania zostały przekreślone, niektó-
re słowa zmienione lub wymazane przez Marzenę, 
kiedy po latach czytała swój pamiętnik. Pozostały 
natomiast błędy ortograficzne i gramatyczne, co do-
daje dziennikowi cech autentyczności. W pierwszej 
części pamiętnika zachował się język niemal wolny 
od zapożyczeń z języka niemieckiego. Z czasem wi-
dać, że wzrasta słownictwo Emmy, ale też przybywa 
wyrazów niemieckich, głównie tych, które oznaczają 
realia kulturowe. Czasem Emma opisowo tłumaczy 
je na język polski. Dziewczynce najprawdopodobniej 
udało się zachować język ojczysty dzięki kontaktom 
z osobami mówiącymi po polsku, np. z księdzem 
w Dortmundzie. Nawet jeśli szata językowa orygi-
nału uległa pewnemu retuszowi, jakiego dokonała 
Marzena Zarzycka, opisy wydarzeń i przeżyć Emmy 
świadczą dobitnie o jej wojennym losie w III Rzeszy.

Pamiętnik Emmy Lindeblum to właściwie dzien-
niczek Marzeny Zarzyckiej, która wraz z młodszym 
bratem Adasiem została podstępnie zrabowana w cza-
sie okupacji polskim rodzicom. Po krótkim pobycie w 
obozie przejściowym, gdzie dzieci uczyły się podstaw 
niemieckiego i były poddawane dokładnym badaniom 
lekarskim, dziesięcioletnia Marzena zakwalifikowana 
została do adopcji. Zmieniono jej imię i nazwisko, a 

następnie jako Emma Lindeblum wywieziona została 
do Niemiec. Skierowano ją do bezdzietnej, niezbyt 
zamożnej rodziny mieszkającej w Dortmundzie. 

Emma otrzymała pamiętnik w prezencie od mutti, 
która nie mogła mieć dzieci i wraz z mężem Peterem 
zaadoptowała dziewczynkę, pokochała ją i obiecała 
nawet, że po wojnie wraz z nią odwiedzi matkę w 
Polsce. Zgodnie z zaleceniami mutti Emma pisze o 
własnych przeżyciach po polsku: o nowej niemiec-
kiej rodzinie, w której czuje się z czasem dobrze, ale 

nadal tęskni za bratem i matką (ojciec Marzeny zginął 
podczas działań wojennych w 1939 roku), o szkole, o 
śmierci „niemieckich rodziców”, o postępującej bie-
dzie mieszkańców III Rzeszy, o brakach żywności, 
o trudnym pobycie u dalekiej krewnej, o strasznym 
bombardowaniu Drezna i niezwykle trudnym dla 
niej pobycie u dalekiej krewnej – frau Holm. Jest to 
wstrząsająca historia dziecka przeżywającego kosz-
mar wojny z dala od swoich własnych rodziców, od 
mutti i Petera.

Dziesięcioletnia Emma rozpoczyna pamiętnik sło-
wami: Dortmund August 1941. Kochany pamiętniczku

Nazywam się Marzena Zarzycka, urodziłam się w 
Łodzi 21 czerwca 1931 roku. Mój Tatuś ma na imię 
Andrzej (ale on chyba nie żyje, mama mówiła, że zgi-
nął na wojnie i nawet nie wiemy, gdzie jest pocho-
wany), moja prawdziwa mama ma na imię Gizela 
z domu Sobieszczańska, jest pianistką i mieszka w 
Łodzi. Chcę Ci powiedzieć mój pamiętniczku, że w 
Polsce miałam braciszka. Nazywa się Adaś i jest o 8 
lat młodszy ode mnie. Urodził się 26 stycznia 1939 ro-
ku w Łodzi.  Nie wiem gdzie teraz jest. Zabrali nas od 
mamy 20 grudnia 1940 roku. Mieszkaliśmy w Łodzi 
przy ulicy Piotrkowskiej numer 128. Mieliśmy telefon 
numer 14–59. Teraz nazywam się Emma Lindeblum 
mieszkam w ładnym domu u mutti i Petera oraz psa 
Dicka, którego kocham. Mutti jest dla mnie bardzo 
dobra kocham ją jak mamę [To zdanie zostało skre-
ślone przez Marzenę]. (PEL w: A.Winner, Na rasę, 
2021, s. 82).

Czas spędzony przez Emmę w Dortmundzie jest 
spokojny i nawet w pewnym stopniu szczęśliwy, ale 
wkrótce dziewczynka traci całe swe oparcie w do-
rosłych i w samotności przeżywa naloty samolotów 
alianckich nad Dreznem. Raniona i w ciężkim stanie 
zostaje przewieziona do szpitala, odzyskuje tam zdro-
wie, po czym skierowana jest najpierw do sierocińca, 
a z czasem do placówki przesiedleńczej dla Polaków 
w Ebersbergu. Po wojnie wraca Polski – do domu 
dziecka w Łodzi, gdzie spotyka matkę. Jednak spo-
tkanie, na które czekała kilka długich lat i o którym 
marzyła, nie jest takim, za jakim tęskniła. Matka do-
pytuje jedynie o małego Adasia i zdaje się nie widzieć 
przed swoimi oczyma córki, która z dala od rodziny 
doświadczyła wielu cierpień rozłąki oraz grozy woj-
ny. Zimne przyjęcie rodzi w Emmie głębokie rozgo-
ryczenie i budzi równocześnie  jej dystans wobec mat-
ki.  

Pamiętnik ukazuje wewnętrzne przeżycia Emmy 
i jej osobistą rozterkę po czterech latach życia w III 
Rzeszy. Z opisanych wydarzeń i przeżyć można od-
czytać poglądy dziewczynki na wojnę, na rolę rodziny 
w tak trudnym czasie, na znaczenie przychylnych lu-
dzi pomagających jej w życiu. Kiedy wojna się koń-
czy Emma jest starsza i lepiej rozumie siebie samą, 
swoje dwie matki – polską i niemiecką – oraz sytu-
acje, w jakich znalazły się dzieci, które podobnie jak 
ona zrabowano rodzicom i wywieziono do Rzeszy. 
Emma miała szczęście, że trafiła do rodziny, która 
traktowała ją jak własne dziecko. Dlatego pokochała 
mutti i pod koniec w swoim pamiętniku napisała:

Wojna jest okrutna. Wyobrażam sobie, co musiały 
przeżywać te niemieckie matki, które zdążyły poko-
chać adoptowane dzieci i traktowały je jak własne. 
Z drugiej strony rozumiem, że wobec całego ogromu 
krzywd, jakiego Polacy doznali od Niemców, nie do 
pomyślenia była sytuacja, że polskie dziecko mogłoby 
pozostać w niemieckiej rodzinie.  

Gdyby tak mnie zabrano od mutti, gdy jeszcze żyła? 
Byłaby to dla niej życiowa katastrofa. Dla mnie chy-
ba też. Wybacz, mój pamiętniczku, że tak piszę. Może 
grzeszę, ale bardzo pokochałam mutti, co nie oznacza, 
że przestałam kochać mojej polskiej mamy!  Bo można 
mieć dwie matki! Mutti nie żyje, a ja chcę wrócić do 
mojej polskiej mamy. I to jak najprędzej. Już widzę, 
jak się cieszy i przytula mnie. To cudowne odzyskać 
dziecko po czterech latach. Opowiem jej o wszystkim, 
co tu przeszłam. (PEL, w: A. Winner, Na rasę, 2021, 
s.122-123).
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Emma rzadko komentuje w pamiętniku wydarze-
nia wielkiej historii, zwycięstwa i klęski niemieckich 
żołnierzy. Krąg jej obserwacji zamyka się najpierw 
w najbliższej przestrzeni – na życiu codziennym i ro-
dzinnym, by w miarę dorastania dziewczynki coraz 
bardziej poszerzać się o informacje na temat wojny. 
Dużo miejsca w pamiętniku zajmują własne przeżycia 
Emmy i jej wewnętrzne rozterki. Dziewczynka zapy-
tuje samą siebie – Kim ja właściwie jestem? A jest to 
pytanie niebagatelne w sytuacji, kiedy zamazuje się 
jej przed oczami obraz matki, bledną wspomnienia 
życia w Polsce i sama coraz bardziej przywyka do no-
wego środowiska i języka niemieckiego. 

Historia Emmy to opowieść prosto z życia wyjęta. 
Emma – dziecko Lebensborn – spotyka w czasie po-
bytu w Rzeszy różnych ludzi. Bez względu na naro-
dowość, pochodzenie etniczne, czy wyznanie są oni 
albo dobrzy albo źli. Nie ma w jej pamiętniku stereo-
typowego podziału na czarne i białe charaktery, na 
okrutnych Niemców i dobrych Polaków, nie ma tam 
również wspaniałych Amerykanów... ani – „dobrych” 
wyzwolicieli – Rosjan.

Pamiętnik Emmy – jak już wspomniałam wcześniej 
– opublikowany przez Annę Wiśniewską w nowo wy-
danej powieści Na rasę – jest ważną i integralną czę-
ścią książki. Pisarka opowiedziała także w niej dalsze 
losy Marzeny Zarzyckiej, jej skomplikowane relacje z 

matką, problemy miłosne, emigrację do Szwecji i po-
szukiwania brata Adasia, które m.in. dzięki wsparciu 
Szwedzkiej Telewizji zostały pomyślnie zakończone.  
Spotkanie rodzeństwa po wielu latach rozłąki pokaza-
ła Telewizja Szwedzka w niezwykle popularnym pro-
gramie Spårlöst  försvunnen (Zaginiony bez śladu).

Utwór Na rasę ma charakter pamiętnikarsko-doku-
mentalny. Winner przytacza wiele faktów historycz-
nych i realiów kulturowych. Jak zwykle, i w tej książ-
ce lekkość pióra autorki przyczynia się do łatwości 
lektury, a sam przebieg zdarzeń budzi zainteresowa-
nie czytelnika. Pisarka przyjmuje w opowieści pozy-
cję osoby relacjonującej swoje rozmowy z Marzeną 
Zarzycką, co  wpływa wyraźnie na strukturę całości. Z 
wyjątkiem pamiętnika Emmy, prawie każdy rozdział 
rozpoczyna się jej spotkaniem z Marzeną i jest relacją 
pisarki z ich wzajemnej rozmowy. 

Kiedy poprosiłam Annę Winner o opowiedzenie 
mi dalszych losów Pamiętnika Emmy Lindeblum, 
okazało się, że jego autorka – Marzena Zarzycka, 
już nie żyje. Syn jej najlepszej przyjaciółki, Maciej, 
opowiedział pisarce o jej chorobie i pobycie w sztok-
holmskim hospicjum. Przytaczam fragment listu A. 
Winner do mnie:

Jedyną rzeczą, którą (Marzena, przypis ETH) za-
brała ze sobą, był pamiętnik. Maciej, który na jej zle-
cenie, likwidował jej mieszkanie, widział, jak leżąca na 

Anna Winner, Na rasę, Lublin 2021: Wydawnictwo Polihymnia. 

Ewa Teodorowicz Hellman

noszach Marzena trzymając skrzyżowane ręce chro-
niła na piersi pamiętnik – swój skarb. Odwiedzał 
ją kilka razy w hospicjum. Prosiła, żeby czytał jej 
fragmenty pamiętnika. Nie śmiał poprosić, by mu go 
przekazała. Powiedziała mu, że ja przepisałam jego 
treść. Nie było go w kraju, gdy Marzena zakończyła 
życie. Po powrocie dowiadywał się w hospicjum, co 
stało się z pamiętnikiem Marzeny. Odpowiedziano 
mu, że wszystkie jej rzeczy zostały spalone w kotłow-
ni.  Szwedzi nie mają szacunku dla rzeczy, które ich 
nie interesują. A pamiętnik napisany był po polsku… 
(Anna Winner, dnia 12. 05. 2021 roku).

Warto przeczytać pamiętnik Emmy i książkę Anny 
Winner Na rasę. Pisarka przybliża w niej mało znane 
do niedawna problemy dzieci programu Lebensborn, 
a skomplikowane losy bohaterki nie tylko potrafią za-
ciekawić i wzruszyć Czytelnika, ale potwierdzą także 
istotną prawdę życia, że nie jest tak, że wszystko jest 
białe albo czarne, gdyż między nimi istnieje wiele od-
mian szarości, a stereotypy są jedynie stereotypami i 
należy się ich wystrzegać.
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Trwają szczepienia  
przeciw COVID-19

Nie czekaj ze szczepieniem przeciw COVID-19. Szczepionki są bezpieczne i efektywne. 
Bardziej ryzykowne jest chorowanie na  COVID-19 niż przyjęcie szczepionki. Ciężarnym 
zaleca się zaszczepienie. Po przejściu COVID-19 też powinno się zaszczepić.

Czytaj więcej na folkhalsomyndigheten.se. Dla informacji o tym, gdzie i jak możesz 
się zaszczepić, wejdź na 1177.se.

Razem ku lepszemu


