Szaleniec
z Kremla
Putin pewnie kiedyś usmaży się w
piekle, chociaż to żadna pociecha.
Nad Polską krążą niemal bez przewy
od wielu dni amerykańskie i brytyjskie samoloty wojskowe, które zaopatrują w paliwo samoloty bojowe.
Powiało grozą. KOMENTARZE s. 3
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Tatulek Kochany ma poza piersiami,
Violettą Villas i akordeonem jeszcze
inne upodobania – na przykład lubi
księdza Natanka i narodowców.
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Podążamy za bloggerami, tiktokowymi autorytetami, politykami szemranej proweniencji,
a sądzimy, że sami budujemy swoje przekonania. ARTYKUŁ ZYGMUNTA BARCZKA s.2

ZYGMUNT BARCZYK

Przekleństwo
wolności
Zygmunt Bauman w „Ponowoczesności
jako źródle cierpień”1 mówi o udrękach
i katuszach współczesnego człowieka na
jakie skazuje go wolny wybór. Przynosi on,
obok fascynujących uprawnień, niepewność
nieznaną czasom poprzednim, kiedy „los” i
porządek natury”, a przynajmniej wspólnotowe rygory kulturowe, skazywały na „pewność” wyboru z racji braku szans na inny.
Przekleństwo wolności można wyprzeć ułudą
szczęśliwości serwowanej sobie na różne sposoby,
życiem w poetyce telenoweli, w świecie bez ryzyka, z
zakrytym widokiem na czarną dziurę w tle. Nie zmienia to faktu, że wolność, kiedyś upragniona, zaczęła
ciążyć wielu.
Współcześnie tożsamość staje się „płynna”.
Możesz żyć jak chcesz i nikt Ci złego słowa nie powie. To nowość naszych czasów i fenomen kojarzony przede wszystkim z dużym miastem Zachodu.
Niektórzy dodadzą: toż to abnegacja, permisywizm,
skrajny egoizm a nie tożsamość. Nawet jeśli swobodny wybór tożsamości może wydać się nam działaniem
o mocy egzorcyzmu, we współczesnych miastach
stał się chlebem powszednim. Tożsamość może być
negocjowana na różne sposoby, wolny wybór może
wywindować cię na szczyty powodzenia i poważania,
albo sprowadzić na manowce.
Współczesność prowokuje do nowego rozumienia
swojej wolności, niezależności, a i przynależności,
czyli bycia we wspólnocie. Kiedyś ludzie marzyli o
tym, by wyrwać się ze swojej wsi, ze szponów i rygli przygwożdżających ich do lokalnej wspólnoty,
wyrywali chętnie do miasta, jako obietnicy nowych
perspektyw. Dziś szamoczą się w miejskiej matni nieograniczonych wyborów, które wzmagają tylko frustrację. I to mimo tego, że pole „zabawy w życie” jest
szerokie jak nigdy. Można grać różne role równocześnie, można „zlepiać siebie” na własny użytek, łącząc
fragmenty różnych porządków wartości. Można być
„synkretyczny” w swoich wyborach, co niewątpliwie
dodaje sex appealu w staraniach o właściwy look.
Tak, zrobiło się miło, tyle że banalnie, look dziś ważniejszy od osobowości. A mimo to cierpimy. Biorąc
rzecz po baumanowsku – cierpimy, pływając w oceanie szans na szczęście, puszczeni luzem, pozbawieni
oczywistości ułatwiających trwanie dzięki ustalonemu z góry porządkowi rzeczy.
Norbert Elias2 roztacza wizję homo clausus, czyli –
„ja–bez–my”. Silne więzi wypierane są współcześnie
przez słabe więzi. Związki międzyludzkie osłabiane

są w poczuciu narcystycznego nakierowania się na
samorealizację, cokolwiek miałaby to znaczyć, która, jak podpowiadają studia socjologiczne, dopuszcza
co najwyżej przyjemną incydentalność związków,
najchętniej bez trwałych zobowiązań. Przygodność
relacji staje się preferowanym wyborem i urasta do
rangi sensu bycia razem. Ma to różne konsekwencje,
nie tylko obyczajowe. Potrafimy, w poczuciu swobody wyborów, coraz łatwiej wylewać naszą intymność
na widok postronnych, nie dbając zarazem o głębię
prywatności. ( Dobrze to ilustrują seriale takie jak Sex
in the City, czy filmy Julie Delphy.)
Historycznie rzecz biorąc, więzi związane były
z miejscem. Tymczasem miejsce, jako adres egzystencjalny, rozmazuje się, traci swój dziejowy status.
Umiejscowienie relacji zastępuje ich usieciowienie.
Osoba, szukając relacji, nie jest już skazana na granie roli wymuszonej statusem, kulturą i instytucjami
w „swoim”, rozumianym fizycznie i symbolicznie
miejscu. Może sama kształtować swoje role społeczne, a co za tym idzie, kontakty i więzi, może w tych
wyborach czuć się związana z konkretnym miejscem
lub nie. Zmienia się zatem całe obramowanie tego, co
nazywamy poczuciem bycia wolnym.
Ta nowa egzystencjalnie sytuacja to znak naszych
czasów, zważywszy że swoboda wyboru sposobu życia przestała być przywilejem wąskich elit i bohemy.
Tożsamość osoby nie jest już tylko tożsamością odgrywanej statusowo roli w danym miejscu. Od czasu
kiedy jest konfrontowana z całą masą potencjalnych
ról do odegrania, następuje rozdzielenie roli i Ja.
Tożsamość staje sie wyłącznie prywatna i poniekąd
bardzo cielesna. Jak powiada Zygmunt Bauman3, istnieje tylko „przygodna egzystencja”, żyjemy życiem
bez zewnętrznego powodu.
Ważna uwaga: samorealizacja dzisiaj, w obliczu
potencjalnie nieograniczonych wyborów sposobu życia, skłania do autorefleksji. Po raz pierwszy każdy z
nas może zapytać samego siebie – kim jestem i kim
chcę być, nie będąc w klinczu wymuszeń etnicznych,
kulturowych, czy rodzinnych. Nowość sytuacji polega
na tym, że w pytaniu tym nie potrzebujemy już wsparcia rodziny, tradycji, religii. Nie jest wymuszana na
nas lojalność wobec ludzi, wartości ani instytucji, do
której predestynowało nas dotąd nasze dziedzictwo.
Skutek? Ludzie żyją w różnych miejscach naraz (jak i
w różnych bańkach internetowych), stykają się ze sobą, mają wspólne sprawy, interesy i uczuciowe związki, zarówno w realu jak i w virtualu, lecz, de facto, jak
kapitalnie ujął to Zygmunt Bauman: „żyją jak na kempingu”. W każdej chwili można założyć obóz, zwinąć
obóz, bez żadnych zobowiązań. Otoczyć się nowymi
znajomymi. Żadnych zarzuconych cum i powściągających klamer. Niczego, co przygważdża do jednego
określonego miejsca. Oczywiście, na przywilej negocjowania swojej tożsamości i pozycji społecznej pozwolić mogą sobie nadal tylko „statusowo wygrani”
w społeczeństwie. Tyle, że liczebnie jest ich o wiele
więcej niż kiedyś, a i pasmo samookreślenia się – kim
jestem – nigdy dotąd nie było tak szerokie.
Metafora kempingu jest obrazem „spersonalizowanego społeczeństwa”. Michel Maffesoli mówi o tym
jako o zjawisku „neotrybializmu”4. Skoro nie ma potrzeby budowania silnych więzi ani chęci budowania
wspólnoty w tradycyjnym rozumieniu, a istnieje nadal potrzeba pospólności, jaką daje bycie w grupie,

W Polsce, czyli wszędzie
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Złożone okupacyjne losy Piotra Zettingera, chemika, emigranta pomarcowego, zasłużonego w dziele przybliżenia publiczności szwedzkiej
w ogóle, a dziatwie szkolnej w szczególności, dziejów polskich Zydów
w latach Zagłady, posłużyły jako źródło spektaklu “Ani jednego dźwięku”, wystawionego w sztokholmskim Teatrze Tribunalen.
Jednoaktowe, nieco tylko ponad godzinne, przedstawienie oglądamy na
płaskiej scenie, pozbawionej kurtyny, zapełnionej przypadkowymi, jak się
zdaje przedmiotami, meblami (jak pianino), dowolnie przemieszczanymi w
zależności od wymogów danej sceny, bez wyraźnych odsłon, akcentowanych tylko ściemnieniami i rozjaśnieniami. Na scenie troje aktorów: dojrzały, starszy mężczyzna, młodsza kobieta i młodzieniec. Każdy z nich kolejno
wciela się w różne postacie, co akcentuje prosta zmiana części kostiumu.
Główne to Piotr, jako małe dziecko, później starsze, jego rodzice, ale także komendant obozu zagłady w Treblince Franz Stangl, indagowany przez
dziennikarkę Gitę Serenyi czy działaczka “Żegoty” Irena Sendlerowa. W
jednym z dialogów przywołany jest również bezimienny kuzyn Piotra, czyli, jak się zdaje, późniejszy literaturoznawca Michał Głowiński.
W niektórych, dramatycznych scenach, postacie akcentują wymiar tragedii, własną bezsilność i rozpacz wyraźną grą ciałem, szerokimi gestami.
Reakcja publiczności 12 lutego i opinie po spektaklu dowodzą, że to
przypomnienie czasów pogardy nadal oddziaływuje niezmiernie silnie, mimo uproszczonej interpretacji aktorskiej i umownej scenografii. A może
właśnie dzięki tym ograniczeniom.
Aleksander Kwiatkowski

powstają neoplemiona, rozumiane jako grupy szukające sposobności do bycia razem. Ma to niewiele
wspólnego z tradycyjnymi plemionami, zworniki są
bowiem inne. Przypomina to raczej swoiste happeningi, masowe akcje, festiwale, emocjonalnie scalające
grupę na jakiś czas. Chodzi o wspólne przeżywanie
czegoś w istocie swej incydentalnego, bez zobowiązań wynikających z faktu bycia razem. Akcent trzeba
postawić na wspólne przeżywanie dlatego, że oznacza ono dziś co innego niż niegdyś. W warunkach
„rozpuszczania się” i „montowania” tożsamości, smaganej niezliczoną ilością bodźców i napędów do życia na różnorakie sposoby, wspólne może oznaczać:
stłoczone, spędzone, zbite w tłum (również w e-tłum).
Grupa reaguje na siebie, jako wspólnota zbiorowo
przeżywanej przyjemności, bądź tego co chwilowo
uważa za ważne, i się rozpierzcha, ze wzrokiem wbitym… w ekrany smartfonów. Bez dłużej trwających
dokuczliwych zobowiązań, za to z świadomością łatwości skrzyknięcia się do następnych zbiorowych
akcji.
Wspólnotowość oznacza dziś zatem przede wszystkim masowość i przygodność. Nawet jeśli żyjemy
zamknięci w swoich internetowych bańkach, to i
tak decydujące dla wyborów społecznych są reakcje
tłumne. To one odpowiadają za sukcesy współczesnego populizmu. Pamiętajmy jednak, że ich architekt jest ukryty. Zatem jest groźnie, choć pozornie
niewinnie. Podążamy za bloggerami, tiktokowymi
autorytetami, politykami szemranej proweniencji,
a sądzimy, że sami budujemy swoje przekonania.
W warunkach kruszejącej demokratycznej kontroli o
wiele łatwiej przychodzi zatem tworzyć zręby nowej
dyktatury, „brać za mordę”, i to przy aplauzie większości. Nie chodzi przecież o zamordyzm jaki znamy
z przeszłości. Łatwiej też o aranżowane medialnie
spektakle adoracji i nienawiści. Nienawiść nie jest
wyłącznym atrybutem ksenofobicznie usposobionych
tradycyjnych wspólnot, muszących odtwarzać poczucie zewnętrznego zagrożenia, by chronić zachowanie
wewnętrznej spoistości. Jest również dziełem nowych
wspólnot, opartych o słabe więzi. Które chętnie kreują „tłumne reakcje”. Najchętniej przeciw: komuś, czemuś. Zatem obcy jest w cenie. A wrogów realnych
czy wymyślonych nie brakuje. I nie zabraknie nigdy, kiedy trzeba będzie skierować swój gniew i poznać swoją moc.
Mamy zatem pozorny paradoks: rozchwianie tożsamości działa jak zaproszenie do spersonalizowanego
życia w egzystencjalnej płynności. Jest też zaproszeniem do nowej wspólnotowości budowanej w oparciu o słabe więzi. Atrakcyjność nowych wspólnot, z
łatwością budujących reakcje tłumne, polega na tym,
że zapewnia przyjemność bycia razem i adoracji własnych idoli, nie wymagając wykazania się osobistą
odpowiedzialnością za skierowanie nienawiści przeciw innemu, nieznanemu, a zatem i obcemu.
A demony, jak to demony, czyhają za węgłem.
Co gorsza, są i w nas, czekając tylko na właściwy
moment.
Zygmunt Barczyk
1. Zygmunt Bauman. Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!,
2013, s.335 i dalsze
2. Norbert Elias , Pochodzenie homo Clausus . W: Heiner Keupp (red.), Przyjemność
z wiedzy. Człowiek jako istota społeczna. Czytelnia . Wydanie drugie, Piper, Monachium/Zurych 1998, s. 173-181.
3. Zygmunt Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa 2011, s. 18 i dalsze
4. Michel Maffesoli, (1996). The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in
Mass Society., 1996, London: Sage.
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Szaleniec z Kremla
Covid 19, Putin 22

ytuacja zmienia się tak dynamicznie, że komentarz pisany na 7 dni przed ukazaniem się gazety, może okazać się nieaktualny. Putin wypowiedział wojnę
nie tylko Ukrainie, ale także całemu demokratycznemu światu. To rosyjskie (czy
raczej sowieckie) imperialne myślenie zagraża nam wszystkim. Tym razem Europę
w szachu trzyma szaleniec z Kremla.
Ukraina walczy, chociaż nie bardzo wiadomo, kto ponosi większe straty. Agresor
czy napadnięty? Zachodni świat jest bezradny. Na razie pełno gestów, słów, a na
granicy z Polską tłumy uchodźców. W chwili gdy to piszę, kilkanaście/kilkadziesiąt tysięcy, więc na razie – w poczuciu solidarności – przyjmowani są z sercem.
Ale co będzie, gdy schronienia zacznie szukać milion uchodźców?
Media informują o wprowadzanych sankcjach wobec Rosji Putina. Na razie ich
zasięg wydaje się zupełnie nieadekwatny do sytuacji. Zamrożenie aktywów Putina
i jego najbliższego otoczenia raczej mało efektywne, zapewne to, co mogli, już
jakiś czas temu zabezpieczyli w Rosji. A poza tym gesty: nie będzie meczów w
Petersburgu, rosyjski reprezentant nie zaśpiewa w Eurowizji, Olbrychski nie wystąpi w rosyjskich filmach... Szlachetne, ale to nie przywróci pokoju w Kijowie.
o zatem robić, gdy szaleniec z palcem na guziku uruchamiającym broń nuklearną, stawia nas pod ścianą? Udobruchać go jakimś kompromisem (który
będzie poniżający dla Ukrainy), czy zareagować brutalnie? Czy rozprawić się z
Putinem jak z Bin Ladenem i Hussainem, czy cierpliwie czekać aż znajdą się tacy,
którzy gotowi są w Rosji stawić mu czoła? Może, gdy bomby zaczną wybuchać w
Moskwie, Petersburgu i Władywostoku, to Rosja się obudzi?
Wojna na Ukrainie (jak wszystkie w ostatnich latach) dzieją się pod okiem kamer
w telefonach, i są “bezpośrednio” transmitowane w telewizji. Żyjemy w surrealistycznych czasach. Ta wojna to wciąż nie frontalny atak, to nie okupacja, to tylko
“kilka” rakiet trafiających w budynki mieszkalne, to płonący czołg, zestrzelony
samolot i helikopter, to butelki z benzyną lecące na głowy rosyjskich żołdaków.
“Tylko”? – można sarkastycznie zapytać...
Putin pewnie kiedyś usmaży się w piekle, chociaż to żadna pociecha. Nad Polską
krążą niemal bez przewy od wielu dni amerykańskie i brytyjskie samoloty wojskowe, które zaopatrują w paliwo samoloty bojowe. Powiało grozą. Nikt nie wie,
gdzie zatrzyma się szaleństwo Putina, już nawet groził Szwecji i Finlandii. Pojęcie
“wojna” nabrało konkretnego znaczenia. To nie Irak, to nie Afryka, to nie Bałkany.
To znacznie bliżej. (TN)

C

Poić konie w Renie, czy Sekwanie?
Czy nowe Monachium?
Pisane na kilka dni przed napaścią Rosji na Ukrainę. Niestety Putin był szybszy.
Uporczywe wysiłki Zachodu zmierzające do uniknięcia wojny i rozwiązania
ukraińsko-rosyjskiego kryzysu poprzez dyplomację na wysokim szczeblu. przypominają – mam nadzieję w niewielkim stopniu – rok 1938, kiedy po zajęciu Nadrenii
i przyłączeniu Austrii Hitler domagał się Sudetenland, rejonu Czechosłowacji zamieszkałego przez niemiecką większość.
Wówczas hańba Zachodu – bez udziału izolacjonistycznych Stanów Zjednoczonych – miała właśnie miejsce w Monachium, stolicy Bawarii, gdzie narodził się
w latach 1920. ruch nazistowski. Premierzy Wielkiej Brytanii i Francji, Neville
Chamberlain i Pierre Daladier, podpisali wówczas haniebną umowę, oddając
Sudetenland Hitlerowi, który z kolei obiecał, że będzie to jego ostatnie żądanie terytorialne. Chamberlain wrócił “w triumfie” do Londynu i na lotnisku wymachiwał
świstkiem papieru z uroczystymi obietnicami Hitlera, mówiąc, że jest to pokój w
naszych czasach.
Przebudzenie nastąpiło już w marcu 1939 roku, gdy Hitler zajął resztę Czech, a
na Słowacji powstało faszystowskie państwo pod rządami reakcyjnych księży Tiso
i Hlinki. Sojusz Polski z Francją i Anglią “rósł w siłę”, ale we wrześniu, wbrew
sojuszniczym umowom żadne z tych państw nie kiwnęlo palcem w bucie ograniczając się do nieśmiałych potyczek na granicy i zrzucaniem antyfaszystowskich
ulotek z samolotów.
Czy tak będzie i teraz? Stanowcza pozycja USA, NATO i UE do tej pory wyrażała się tylko w słowach. Słowami posługiwał się również Putin, udając, że jest
otoczony przez wraże siły i domagając się zobowiązań nieposzerzania NATO (o
Ukrainę. A później może o Gruzję i Armenię?).
Przypomina to jeden z modnych w Polsce dowcipów milicyjnych. Dwóch milicjantów próbujących bez powodzenia zaaresztować groźnego bandytę, tłumaczyli:
On nas otoczył.
Tak właśnie miał Zachód otaczać niegdyś ZSRS, np. poprzez tworzenie t.zw.
kordonu sanitarnego, z udziałem Polski, Rumunii i innych państw na pograniczu
ZSRS, któremu w czasie zimnej wojny zagrażała z kolei zachodnia reakcja i agresywny imperializm, za pomocą szpiegów, dywersantów oraz żuka z Colorado.
Co jednak może z tego wyniknąć? Gdyby Putin otrzymał jakiekolwiek obietnice
i zobowiązania, podziękowałby grzecznie, a następnie – w sprzyjającym momencie, dokonałby jednak inwazji Ukrainy, może również krajów bałtyckich, Finlandii,
północnej Szwecji?
Jego ambicją jest bowiem odbudowanie państwa na skalę dawnego Związku, a
później zsatelizowanie dalszych sąsiadów, jak niegdyś demoludów. Poić konie w
Renie, czy Sekwanie?
Jak na razie reakcja Zachodu jest jednak zbyt ślamazarna. Dużo potępienia w
słowach, niezgoda na formalne ustępstwa, ale sankcje można było wprowadzić nieco wcześniej, nieco szybciej i bardziej totalnie. A uznanie przez Putina i Dumę tych
marionetek w Donbasie i Ługańsku, napewno stanowi wystarczający pretekst. Nie
zawadziło by też wprowadzenie przez Dardanele (Turcja należy do NATO) części
6-ej floty na Morze Czarne, by odciążyć ukraińską obronę wybrzeży.
Tyle myślenia życzeniowego.
Aleksander Kwiatkowski

Tatulek i jego fetysze
Leonarda K. poznałem wiele lat temu. Nie była to znajomość
bliższa, raczej przelotna. Nie wiem czym się w Szwecji zajmował, ani jak długo tutaj mieszka. Gdy nasze drogi się przecięły
(jeszcze wówczas prowadziłem w Sztokholmie polską księgarnię) miał małą firmę pośredniczącą w zamawianiu prenumerat prasy polskiej z PRL. Było to jeszcze przed upadkiem
komuny w PL, więc wszystkie kontakty handlowe z PRL
budziły wówczas pewne podejrzenia. Takie były czasy.
Już na początku wyczułem, że K. to postać
mało przyjemna – był wyniosły, pewny siebie
i nieco arogancki. Zdecydowanie nie budził
sympatii. Raczej śmieszność, gdyż na wszystkich wizytówkach, które rozdawał, miał napisane: “President” (niby “prezydent/prezes
firmy”). Jak nic K. leczył tym tytułem swoje
kompleksy.
Prezydent K. biegał co niedzielę na msze
do kościoła. Ten religijny duch – zdaje się –
pozostał mu do dzisiaj. Chociaż nie wiem dokładnie, bo nie widziałem go już kilkanaście
lat. Ale według jego wpisów na Facebooku,
religijne zaczadzenie ma się dobrze.
Mniej więcej od momentu, gdy rozpadł
się jego (kolejny?) związek, a kobieta z którą był uciekła z ich wspólnym dzieckiem, prezydent K. zamienił się w “Tatulka
Kochanego” – tak zaistniał na Internecie i Facebooku walcząc o prawa do kontaktu
z córką. Można zawsze ubolewać, gdy rodzina się rozpada i dochodzi do tak dramatycznych sytuacji. Trudno mi wnikać w powody rozstania i prawne argumenty
sądu – gdyż ich nie znam. Bez względu na “winę” i powody jest to sytuacja traumatyczna, gdy dziecko nie może mieć normalnego kontaktu z dwojgiem rodziców.
Ale to, co później Tatulek Kochany zaczął wyprawiać na Internecie i FB, raczej
sugeruje, że coś z nim nie jest w porządku. Tęsknota za dzieckiem, czy nawet
poczucie niesprawiedliwości, nie uzasadniają jego wszystkich wpisów, które ekshibicjonistycznie żerowały na prywatności byłej partnerki i dziecka. W dodatku
Tatulek Kochany ujawnił swoje dziwne zamiłowanie do pań z niemal eksplodującymi biustami, zamieszczając na swoim profilu FB zdjęcia nieznanych kobiet
i filmiki wyrażające swoje uwielbienie. Często zatytułowane: “Leonard K. kocha
Misie!”, “Leonard K. dałabym Ci, dała!”, “Podziwiam Twój Piękny Biust”, “Ja
płaczę nocą!”. Również w roli przedmiotu westchnień figurowała jego była partnerka, też obdarzona przez naturę... Psychologowie mówią, że fetysz piersiowy jest
uważany za problem psychiatryczny, ale nie mnie zajmować się stanem Tatulka
Kochanego.
Bardziej niż ten fetysz zastanawia mnie ekshibicjonizm naszego bohatera, tym
bardziej, że we wpisach na FB potrafi najpierw zamieścić adnotację: “Od przedszkola do dziś kocham akordeon i bardzo duży Biust”, a nieco niżej znajdziemy:
“Niech będzie pochwalony i uwielbiony nasz Pan Bóg w Trójcy. Amen”. Bo ten
religijny duch Leonarda K. nie opuszcza, a Matka Boska i Pan Jezus przeplatają się z wielkimi piersiami regularnie. Tatulek Kochany ma zresztą poza
Piersiami, Violettą Villas i akordeonem jeszcze inne upodobania – na przykład
lubi księdza Natanka i narodowców.
Wszystko to nie uszło uwadze obserwatorom na Internecie, tym bardziej, że
Tatulek Kochany swoje ekshibicjonistyczne zainteresowania ujawniał na stronach
przeznaczonych dla religijnych fanatyków. Jeden z nich napisał – jakiś czas temu
– tekst zatytułowany: “Tatulek kochany” boi się prawdy...”:
Pan Leonard wstawia co jakiś czas filmy, gdzie główną rolę grają kobiety z
dużym biustem. Wstawił też ten film. Leonard 1991 Floryda Dziewczyno Moich
Snów! Napisałam pod medium komentarz o mniej więcej takiej treści: “Tatulek,
wstawiasz na Glorię co i rusz filmy z kobietami mającymi duży biust. Wnoszę więc,
że nie miłość, ale zmysłowość Tobą kieruje. Niestety, to nijak się ma do ewangelicznej miłości, nawet do żony”. “Tatulek” skasował mój komentarz. Zapytałam
więc, dlaczego skasował i miast odpowiedzi, również skasował moje zapytanie i
mnie ZABLOKOWAŁ.
PS. Nic Ci tatulku nie da Chrystusowe pozdrowienie, jeśli dla Ciebie ważniejsze
są kobiece biusty od Pana Boga. Nie wykręcisz się, że tak nie jest. Masz ogromny
problem z seksualnością. Ktoś kiedyś napisał o Twoim synu..... Czy nie zastanowiłeś się, że być może to właśnie Ty jesteś tego przyczyną?
Może Twój syn miał tak serdecznie dość bab, Twoich bab, że poszedł w drugą
stronę, grzeszną stronę? Jaki Ty dawałeś mu przykład? Nie piszę tego złośliwie, bo
jest mi Cię naprawdę żal... Zmysłowość to podszepty szatana.... A Ty nie darzysz
kobiet miłością, tylko zmysłowością.... Podniecają Cię duże biusty i za nimi poleciałbyś nawet do Chin.... Widziałam też jeden filmik, który Cię zachwycił, gdzie napisałeś, że zazdrościsz tej kobiecie, a dla mnie to była OBRZYDLIWOŚĆ! (kobieta
z małymi pieskami, które ssały jej sutki) A więc??? O jakim niebie piszesz pod tym
filmem???
Przemyśl i zastanów się nad swoim życiem i swoim zbawieniem.... póki nie jest
za późno. Pozdrawiam.
Nie warto dalej cytować innych wpisów. Zamiłowania i fetysze Leonarda K. to
oczywiście jego prywatna sprawa, ale pomieszanie tego z Panem Bogiem budzi
niesmak.
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, Richard P. Feynman, powiedział
kiedyś: Każdemu człowiekowi jest dany klucz do bram raju. Tym samym kluczem
otwiera się bramy piekła.
Nie wiadomo jednak, do których drzwi najpierw zapuka Tatulek Kochany...
Tadeusz Nowakowski
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Grażyna. (2)
Ja patrzę
w przyszłość
Była końcówka 1975 roku. W Polsce
robiło się coraz biedniej, ale zarazem
otworzyły się możliwości wyjazdów za
granicę. Ludzie zaczęli masowo wyjeżdżać na saksy. Zwykle na dwa, trzy miesiące. Nie było to już traktowane jako
„zdrada ojczyzny”, a raczej jako pomoc
w obniżeniu stopy bezrobocia.
Niektórzy pozostawali na dłużej, przekraczając
ważność wiz. Inni po trzech miesiącach wracali do
Polski i niemal natychmiast występowali o nowy
paszport na miejsce rzekomo skradzionego im podczas podróży. Był to manewr konieczny, by ukryć
pieczątkę wizową pokazującą, że się niedawno wyjeżdżało się z zagranicy i miało się pieczątkę wbitą
w paszporcie.
Sąsiadka zakomunikowała mojej mamie, że znajomi jej znajomych, Polacy mieszkający w Gävle, szukają polskiej opiekunki do dziecka i że to na pewno
jest coś dla mnie. Mama była zachwycona, ja mniej.
Nie znałam szwedzkiego, nie miałam bladego pojęcia o wychowywaniu dzieci. Jedyne, co wiedziałam,
to że trzeba je karmić. Babcia mawiała, że gdy Pan
Bóg chce kogoś ukarać, każe mu wychowywać cudze
dzieci! To była stuprocentowa prawda. Spakowałam
się i poleciałam do Sztokholmu i dalej autobusem dojechałam do Gävle.
Na początku wszystko było wspaniałe. To była
polska rodzina, więc nie miałam kłopotów z językiem. Rozmawialiśmy tylko po polsku. Im zresztą
zależało na tym, by chłopiec nie zapomniał języka, bo
oni w domu coraz częściej rozmawiali już tylko po
szwedzku. Dostałam swój pokój, traktowano mnie jak
członka rodziny. Obiecano, że będę mogła chodzić na
wieczorowy kurs szwedzkiego (nigdy nie było na to
czasu). Dzieciak był miły, choć niejadek. Całą swą
energię skupiałam na tym, by wcisnąć mu jedzenie.
Karmiłam go przy stole, na podłodze, wśród zabawek,
nawet w wannie. Kompletnie sobie z nim nie radziłam. Raz nawet mu zagroziłam, że jak nie zje kaszki
to utopię go w wannie! Poskarżył się rodzicom i mimo moich wyjaśnień, że to był żart, stosunki między
mną, a pracodawcami ochłodziły się. Wiedząc, że nie
rozumiem, gdy mówią po szwedzku, naśmiewali się
ze mnie w tym obcym dla mnie języku. Nie czułam
się tam dobrze.
Pewnego razu na rynku w Gävle spotkałam Stasia
Kulpę. Poznałam go kilka lat wcześniej w Warszawie
w restauracji Kaukaska. Pracował wtedy w szwedzkiej firmie budującej hotel Forum. Mówił, że ma obywatelstwo szwedzkie i mieszka w Gävle – nazwa nic
mi nie mówiła i, prawdę mówiąc, nie zapamiętałam
jej. Był rozwodnikiem. Dużo starszym ode mnie, dokładniej mówiąc o 22 lata. Adorował mnie. Z miejsca chciał się ze mną żenić i zabrać do Szwecji, ale ja
wtedy nie byłam tym zainteresowana. Wpadliśmy na
siebie na targu i byłam zdziwiona, że właśnie tutaj go
spotykam. Rozmawialiśmy chwilę. Opowiedziałam
mu o problemach z moją pracą. Zaprosił mnie do siebie i spędziliśmy miły wieczór, który przeciągnął się
do rana. Gdy wróciłam, mój pracodawca kazał mi się
spakować. Wyrzucił mnie. W tej sytuacji było logiczne, że nie znając tu kogokolwiek, przeprowadziłam
się do Stasia. Zdawało mi się, że proponowane mi
przez niego małżeństwo w mojej obecnej sytuacji to
jedyne rozsądne wyjście, by pozostać w Szwecji. Nie
chciałam wracać do Polski jako osoba, której się nie
powiodło. Dzięki małżeństwu z obywatelem szwedzkim miałam szansę na automatyczne otrzymanie
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prawa pobytu i pracy. Wzięliśmy ślub. On mnie kochał, nawet bardzo, ale ja go nie kochałam. Moja
mądra babcia mawiała, że lepiej być kochanym, niż
kochać bez wzajemności. I to przeważyło.
Nie wiedziałam jednego: że Staś był nałogowym
alkoholikiem, który pił periodycznie, aż do pełnego
zatracenia, a ponadto, że zostałam jego czwartą już
żoną. Wszystkie poprzednie go porzuciły. Spotkałam
Stasia w okresie, gdy nie pił. Skąd miałam wiedzieć,
że wychodzę za alkoholika?
Po ślubie zaczął się „korowód” z władzami socjalnymi, które nachodziły nas o najbardziej niesamowitych porach, sprawdzając, czy nasze małżeństwo jest
prawdziwe. (Bo w tamtych czasach często zdarzały
się „opłacone” śluby). Było! W 9 miesięcy po ślubie
urodziłam wspaniałego chłopca, Wiktora. To był cud,
że za pierwszym razem zaszłam w ciążę, bo Staś nie
był jurnym kochankiem. Na pięć lat naszego małżeństwa kochaliśmy się fizycznie tylko 5 razy! I to jest
prawda, ja nie zmyślam.
Nie wiem, czy wiesz, jak funkcjonuje alkoholik
„periodysta”? Przez kilka miesięcy, nawet do roku (a
to długi period) nie bierze alkoholu do ust. Myślisz,
że najgorsze masz za sobą, wyszedł z nałogu! Ale to
nieprawda. On traktuje alkohol jako swoisty środek
na poprawę humoru – sięga po niego wtedy, gdy tylko
ma zły nastrój, jest przygnębiony lub coś go zdenerwuje. I wtedy może pić codziennie trzy miesiące lub
więcej. Żadne wspólne plany mu nie przeszkadzają.
Obietnice składane sobie lub bliskim nie powstrzymują go od sięgnięcia po kieliszek. Każda próba wyjścia
z ciągu alkoholowego kończy się dotkliwym zespołem abstynencyjnym: drżeniem rąk, bólami głowy,
ogólnym osłabieniem, wymiotami, zaburzeniami snu,
lękami. Często pojawia się przewlekła psychoza alkoholowa, a wraz z nią agresja. I to właśnie było ze
Stasiem. (...)
Przez jakiś czas pracowałam „na dysku” w Grand
Hotelu w Gävle. Później awansowałam na pomoc w
dziale garmażerii, ale byłam zatrudniona tylko dorywczo. Poznałam tam ciekawych ludzi, którym poskarżyłam się na Stasia. Poradzono mi, bym się skontaktowała z kuratorką Stasia (nawet nie wiedziałam, że
taką ma). Wszędzie, gdzie szłam, dostawałam tłumacza. Pani kurator powiedziała mi bez owijania w bawełnę, że walka z alkoholizmem mego męża jest przegrana. Jest od wielu lat zdeklarowanym alkoholikiem
niechcącym się leczyć. Radziła, bym czym prędzej
od niego odeszła, zanim nie stanie się nieszczęście.
Miałam wybrać, jeśli z nim zostanę, to trzy życia będą
stracone: moje, naszego dziecka i Stasia, w wypadku,
kiedy odejdę, uratuję przynajmniej siebie i to maleństwo, które noszę pod sercem. Nie byłam wtedy jeszcze na to przygotowana. Wierzyłam, że moja miłość
go odmieni!
Byłam w końcówce ciąży, gdy nagle znowu zaczął
pić. Sam, do lustra. A później już poszedł na całego.
Codziennie był nietrzeźwy, coraz bardziej się staczał i
był agresywny. Chciałam posłuchać kuratorki i uciec,
tylko gdzie? Nie wiedziałam, że szwedzki system socjalny otacza opieką samotne, maltretowane matki.
Po urodzeniu Wiktora, Staś miał jeszcze jeden
okres abstynencji i… mojej nadziei, że najgorsze minęło. Przysięgał na wszelkie świętości, że więcej nie
weźmie alkoholu do ust. Nareszcie ma pełną, dobrą
rodzinę. Mówił jak bardzo kocha mnie i naszego syna.
Ja, typowa żona alkoholika, uwierzyłam mu. To był
dobry człowiek i gdyby nie alkoholizm moglibyśmy
być może nie kochankami, ale przyjaciółmi. On nas
naprawdę kochał.
Tym razem nie pił więcej niż pół roku. Wiktor
miał już około roczku, gdy zachorował i miał gorączkę. Musiałam pójść do pracy. (Bo przecież to ja
utrzymywałam rodzinę. Tę w Szwecji i tę w Polsce).
Zostawiłam dziecko pod opieką trzeźwego (jeszcze wtedy) męża. Gdy wróciłam do domu zastałam
Wiktora głodnego, obsikanego i leżące twarzą w swoich wymiocinach. Jeszcze chwilę, a byłby się udusił.
Obok leżał rozparty w fotelu „w dupę pijany” mój
mąż. W ręce ściskał szyjkę pustej butelki. Upił się,
nie zważając na niemowlę, które płakało z głodu!
Nie wiem, co wtedy we mnie wstąpiło. Chwyciłam
go z całej siły i postawiłam na nogi. Rąbnęłam w pysk.
Zataczając się, uderzył głową w kant szafy i upadł na
podłogę. Leżał u moich stóp jak zmięta szmata. Nie
oddychał! Przeraziłam się! Zadzwoniłam na policję i
powiedziałam, że zabiłam męża! Przyjechali, lekarz
stwierdził, że żyje, ale jest całkowicie zamroczony alkoholem i trzeba go wziąć do szpitala na odwyk.
To była ostatnia kroplą, która przepełniła czarę. Spakowałam nasze rzeczy i uciekłam z domu do
Kvinnojouren o nazwie Blåklockan. Dostałam bardzo
dużo pomocy od szwedzkich władz w Gävle. Szybko
załatwiono nam trzypokojowe mieszkanie. Jeden z pokoi był sześciokątny. Wszystkie były tak usytuowane,
że Wiktor jeździł w mieszkaniu na swoim rowerku na

około z jednego pokoju do drugiego. Umeblowałam
mieszkanie meblami wyrzuconymi na śmietnik.
Znajome Szwedki dały nam pościel, ręczniki i inne
potrzebne rzeczy. Pracowałam, ale byłam na skraju
wyczerpania psychicznego i fizycznego. Myślałam,
że kolejny raz przegrałam swoje życie. Gdyby nie synek, to nie wiem, co bym zrobiła z sobą. W końcu
sama zwolniłam się z pracy w restauracji. I tak nie
mieliby ze mnie pożytku. Nie mogłam sobie poradzić
z niczym. Sprowadziłam do Szwecji moją matkę, by
zajęła się dzieckiem. Rozwód był tylko formalnością.
Staś podpisał pozew i byłam wolna.
Miałam już dość tego miasta. Chciałam pozostawić
za sobą złe wspomnienia. Jako nieposiadająca stałego zatrudnienia (a mająca dobre świadectwa przetłumaczone na język szwedzki) zaczęłam szukać pracy
gdzieś indziej. Dałam ogłoszenie (finansowane przez
arbetsförmedling). Wymieniłam w nim wszelkie
moje osiągnięcia i dokonania, a nazbierało się tego.
Pierwsza oferta przyszła z Göteborga. Pojechałam
tam z mamą i synkiem (na koszt wyżej wspomnianego „pośredniaka”, oni naprawdę chcieli mi pomóc).
Mogłam od ręki dostać pracę, w niewielkiej restauracji, ale nie miałam gwarancji, że dostanę mieszkanie. Po cichu marzyłam o Sztokholmie! Kolejna
oferta przyszła z małej wsi na wyspie Gotland, musiałam odmówić. Zupełnie nie rozumiałam, co do mnie
mówią. Gotlandzki dialekt często jest niezrozumiały
nawet dla rodowitych Szwedów, a co mówić o mnie.
Inna oferta była z Västerås, gdzie miałabym pracować
w kuchni więziennej i mogłabym dostać mieszkanie w więziennych blokach. Tego też nie przyjęłam.
Miałam 17 ofert ze Sztokholmu. Wybrałam najlepszą.
Sveabanken – mieszczący się przy ulicy Sveavägen
oferował mi pracę szefa kuchni dyrektorskiej. Nie
było mowy o mieszkaniu, ale oczywiście przyjęłam
ją! Przez trzy miesiące „pendlowałam” codziennie z
Gävle do Sztokholmu. Później wynajęłam mieszkanie
i przenieśliśmy się tam na stałe. Mama opiekowała się Wiktorem, a ja pracowałam od rana do nocy!
Właściwie ta praca pozwoliła mi nareszcie rozwinąć
skrzydła. Miałam doskonałe warunki, wszyscy byli
zadowoleni z tego co przygotowywałam. Ale ja chciałam szybko się dorobić i, niestety, zawaliłam sprawę.
Złapano mnie na tym, że poza tym zatrudnieniem
dorywczo pracowałam na czarno w innych restauracjach. Szefostwo zachowało się wobec mnie pięknie.
Nie dostałam wymówienia.
Po prostu rozstaliśmy się przed zakończeniem kontraktu. Wypłacono mi sutą odprawę, dzięki czemu
mogłam sobie pokupować modne i atrakcyjne ciuszki: białe futro, skórzaną kurtkę z czerwonymi rękawami i owczym futerkiem, do tego czarne spodnie.
Doskonale się w tym czułam. Tak ubrana wkroczyłam „na scenę”! (...) Podjęłam naukę w półtorarocznej Szkole Mistrzów Kucharskich – dzięki temu weszłam do elitarnego Europejskiego Związku Mistrzów
Kucharskich. Byłam w nim około 14 lat, z tego 12 lat
w zarządzie.
Mistrz Kucharski to typowo męski zawód. W
Szwecji były tylko trzy kobiety z takim tytułem. W
tym i ja! Uczyłam się od mistrzów z Austrii, Niemiec,
Szwajcarii. Dużo jeździłam po świecie. Dostałam
pracę szefa kuchni w restauracji w galerii NK. To
też było prestiżowe stanowisko. Nadal działałam w
Związku Mistrzów. Chcieliśmy stworzyć Szwedzkie
Stowarzyszenie Mistrzów.
Podczas zebrań zarządu poznałam Jony Johanssona.
Był szefem kuchni w restauracji Stadshuskällaren
znajdującej się w podziemiach ratusza zwanego
Stadshuset. Odpowiadał za całość przygotowania
bankietu z okazji przyznania nagród Nobla. Zaprosił
mnie do współpracy, co było nie lada zaszczytem, a
zarazem uznaniem moich zdolności, bo w przygotowaniu królewskiej uczty bierze zawsze udział elita gastronomiczna Szwecji. Byłam i jestem z tego bardzo
dumna! Tak więc, jako jedna z 30 wybranych kallskänkor, brałam udział w latach 1981 i 1982 w przygotowaniu przystawek i deserów.
(...) Posypały się oferty. Miałam w czym wybierać.
Ale przecież miałam małe dziecko. Nie mogłam pracować w kuchni restauracji, która pracowała do późna
w nocy.
Poza moją regularną pracą w NK organizowałam przyjęcia w ambasadach: polskiej, włoskiej,
brytyjskiej, na zamku królewskim w Sztokholmie i
Drottningholm. Pamiętam światowy kongres lekarzy, który odbywał się na zamku. Przygotowałam nań
maleńkie przekąski typu petit chien, były w kształcie
małych łabędzi. Nadziewane były wątróbkami z gęsi.
To był sukces! W ramach ekstra pracy organizowałam
przyjęcia na lotnisku Bromma, które znajduje się niemal w centrum miasta. Lądowały tam prywatne samoloty z całego świata. Dorywczo pracowałam w niemal
wszystkich restauracjach na Djurgården, w Skansenie
w restauracji Solsidan.

– Dlaczego tak dużo pracowałaś?
– Dziwisz się? Musiałam. Wysyłałam paczki do
Polski stanu wojennego, pieniądze. Poza tym miałam
rodzinę w Szwecji. Wiktor rósł, apetyt miał chyba po
mnie.
Po pewnym czasie tego intensywnego życia byłam
zmęczona. Zapragnęłam pracować w kuchni, którą
stworzę od początku. Z kilku ofert wybrałam restaurację Svärdet znajdującą się w Domu, a właściwie
ośrodku dla osób starszych, który dopiero się budował. Ziściło się moje marzenie. Jak wiesz, mam opinię dobrego organizatora, więc gdy architekci mówili
na przykład, że wyciągów nie można poprowadzić po
mojej myśli, udowadniałam im, że można i zmieniali
projekt. Byłam szefem kuchni – mojej kuchni od A do
Z! Pracowałam tam do końca 1999, gdy moje zdrowie
zaczęło szwankować. Wstąpiłam – jak to się tutaj mówi – w „reparations ålder”. W roku 2000 przeszłam na
rentę chorobową. Chciano mnie zatrzymać, ale zbyt
dużo rzeczy zmieniło się. Po 20 latach sprywatyzowano ośrodek i zaczęły się nowe rządy. Dobrze, że tego
nie musiałam przeżywać.
Mieszkałam już wtedy w Skogås. W 1985 roku
kupiłam mieszkanie w tak zwanym rådhus – szeregowym domu. W 1991 roku po śmierci dziadka
sprowadziłam też moją kochaną babcię. Nie miała
już nikogo w Polsce. Zgodziła się pod jednym warunkiem, że gdy umrze zostanie pochowana przy swoim
mężu na Powązkowskim cmentarzu prawosławnym w
Warszawie. Dotrzymałam słowa. (...)
– Poza Stasiem, byłym mężem, nie miałaś chyba
czasu na ułożenie sobie życia?
– I tak, i nie. Na mojej drodze życia pojawił się Arne
Andersson. To był typowy „Roslagspigg kille” z wyspy Arholma. To rodzaj idiomu określającego chłopaka z regionu Roslagen (za Norrtälje). „Roslagspigg
kille” jest chłopakiem, który zawsze jest na luzie. I to
nie tylko w sposobie ubierania się. To jest luz niegoniący za karierą, pieniędzmi itp. Poznaliśmy się, gdy
przyszedł do Svärdet w sprawie pracy (dałam wtedy anons w gazecie, że poszukuję kucharza). Pracy
nie dostał, ale zaprzyjaźniliśmy się. Był przeciwieństwem tego, czego oczekiwałam od mojego partnera!
Miał ukończoną jedynie szkołę podstawową. Palił
jak smok. Palce miał żółte od papierosów. Miał dużo
zdrowego humoru i nigdy się z nim nie nudziłam. Był
nieskomplikowanym typem. Takim „ryby, grzyby
i las”. Uwielbiał Presleya i kupował wszystkie jego
płyty. Był kawalerem po wielu przejściach. Wysoki,
dobrze zbudowany. Zaiskrzyło między nami, gdy
obronił mnie przed agresywnym typem, którego odtrąciłam. Pewnego razu wybierałam się na randkę z
aktualnym „dobiegaczem” i nie miałam z kim zostawić syna. Napatoczył się Arne. Jak przyszedł, tak i
został. Już się nie wyprowadził. Był pierwszym mężczyzną, z którym poznałam rozkosze łóżka.
W 1981 roku oświadczył mi, że wygrał w lotto
60.000 koron. Nie bardzo mu uwierzyłam, ale zadzwonił i ktoś potwierdził, że wszystko się zgadza.
Powiedzieliśmy sobie, że w takim razie zanim przyjdzie wypłata wygranej weźmiemy pożyczkę (którą
zwrócimy natychmiast po wypłacie) i zaszalejemy.
Pojedziemy na urlop na Majorkę. To były cudowne
dwa tygodnie. Arne kupił pierścionek zaręczynowy
(za moje pieniądze) i na klęczkach oświadczył mi się.
To było bardzo romantyczne. W niczym nie przypominało oświadczyn Stasia Kulpy.
Ja wydałam krocie na obrączki i piękną suknię ślubną. Ślub mieliśmy wziąć w Sztokholmie. Znacznie
przekroczyliśmy limit pieniędzy, ale... co tam. Raz się
żyje. W domu czekał nas przekaz na… 60 koron!
W 1985 roku próbowałam z niego zrobić właściciela firmy budowlanej. Nawet mu się to podobało,
ale nie miał żyłki do interesów. Zbankrutował, a ja
straciłam 200.000 koron włożonych na start firmy.
Ale coś za coś. To Arne wychował mi syna. Woził go
na treningi hokejowe, mecze. Namawiał go, by został
zawodowym graczem hokeja. Wiktor pokochał go jak
ojca. Arne interesował się hokejem do tego stopnia,
że raz zamiast zapłacić czynsz za mieszkanie, wydał 7000 koron na koszulki dla klubu hokejowego.
Wiktor był zachwycony, a ja wściekła.
Chciał, żebym po przejściu na emeryturę zamieszkała z nim na wyspie Årsholme w małym domku rodziców. Nie zgodziłam się. Miałam zupełnie inne plany. On ostatnie lata spędził na wsi i byliśmy tak zwanym särbo, czyli parą niemieszkającą razem. Zmarł
nagle na zawał serca. Do dziś bardzo mi go brak.
Lata 1999-2000 stały pod znakiem moich chorób.
Byłam w depresji i straciłam chęć do życia. Poddałam

się. Żeby mnie zająć czymś innym, Wiktor kupił mi
dwa, superrasowe chińskie psy: Chinese Crested
Power Puff i Powder. To one zwróciły mi chęć do
życia, a poza tym dzięki nim zarabiałam nieco, bo
były reproduktorami. Były ojcami 70 szczeniaków.
Niestety, nawet najwspanialsze psy żyją zbyt krótko…
(...) – W centrum handlowym Skogås znajduje się
galeria mieszczącą między innymi sklepy spożywcze,
restauracje, dużą bibliotekę i placówkę kultury zwaną
Lyktan (czyli latarnia), którą ty prowadzisz...
– To może nie jest najlepsze określenie. Lyktan
to lokal stowarzyszenia kulturalnego, którego ja jestem przewodniczącą. Po przejściu na emeryturę nie
mogłam siedzieć z założonymi rękami. Ja tak nie
umiem. Gdy kupowałam dom w Skogås dowiedziałam się od sprzedawcy, że w centrum handlowym
Stowarzyszenie ma kilka pokoi, gdzie spotykają się
mieszkający tu twórcy. Namówił mnie, bym się tym
zajęła. I tak to Lyktan otworzyła nowy rozdział w moim życiu. W 2005 roku zostałam wybrana przewodniczącą Stowarzyszenia Kulturalnego Lyktan i jestem
nią nadal.
Skogås to wyjątkowe miejsce. Mieszka tu sporo
artystów plastyków – w tym i polskiego pochodzenia, pisarzy, poetów, muzyków i innych zdolnych
ludzi. Powiedziałam sobie, że ośrodek ma funkcjonować tak, jak osiedlowy dom kultury (jakie znałam z
Polski) i to nie tylko dla Skogås, ale i dla pobliskiego
Trångsund i Lännej. Dotychczasowy przewodniczący stowarzyszenia nie wierzył, że uda mi się zdobyć
pieniądze na organizowanie wystaw czy tworzenie
grup zainteresowań. Ale on mnie nie znał! Poszłam
do szefa spółdzielni mieszkaniowej HUGO, która była właścicielem lokali i przedstawiłam mu swój plan.
Znalazły się pieniądze na zorganizowanie pierwszej
wystawy malarstwa twórców zamieszkałych w okolicy. Inicjatorem jej była Nina Bornamger. Kolejne
wystawy poświęcone były twórcom z Litwy, z USA
(Huston), Brazylii, Rosji no i oczywiście z Polski.
Lyktan kilkakrotnie zorganizowało indywidualną wystawę Richarda Antoniszczaka i jego uzdolnionego
syna Marcina. Nie będę tu wyliczać wszystkich, ale
przez naszą galerię przewinęli się artyści z kilkunastu
zamieszkujących Szwecję narodowości.
Przed 12 laty nawiązaliśmy kontakt ze szkołą w
Skogås zwaną Östra Gimnasiet i w jej korytarzach
robimy wystawy plastyczne. Dzięki temu zwiększyła
się nam powierzchnia wystawiennicza. I wiesz, moją
ambicją jest, by to nie były tylko okresowe wystawy.
Ja pragnę, by szkoła i jej młodzież na co dzień żyły
ze sztuką.

Pytasz skąd moje zainteresowanie malarstwem i
sztukami plastycznymi? Zanim się wzięłam za wystawiennictwo miałam o plastyce blade pojęcie. Wiele
nauczyli mnie sami twórcy. Mieszko Tyszkiewicz,
Aleksandra Krasuska, Peter Olsson, Lasse Hansson,
Richard Antoniszczak i inni. Dziękuję im za to, bo
rozszerzyli moje horyzonty.
Dzięki działalności wystawienniczej Lyktan stała
się członkiem Svenska Konst Förening. Poza wystawiennictwem, a w zasadzie równolegle z nim,
prowadzimy: Klub dla dzieci, gdzie maluchy bawią
się, mają zajęcia plastyczne, po których organizujemy wystawy. Prace dzieci przyozdobiły na przykład pomieszczenia ośrodka zdrowia, co spotkało
się z dużym zainteresowaniem. Mamy też kawiarnię
rzemieślniczą, gdzie spotykają się kobiety, które na
przykład szyją czy robią na drutach. Organizujemy
im wystawy rękodzieła, wystaraliśmy się o lokal na
sklepik, w którym mogą sprzedać swoje wyroby.
Lyktan jest organizacją non-profit i nie zarabia na
tej działalności. Jak we wszystkich domach kultury
– bo taką funkcję ma teraz Lyktan – organizujemy
odczyty, spotkania z autorami koncerty. Konferencje
tematyczne, festiwale filmów animowanych – gdzie
między innymi Richard Antoniszczak pokazał swoją
dawną twórczość filmową. Lyktans Poesigrupp skupia poetów zamieszkałych w okolicy. Każdy członek
Lyktan może uczestniczyć w tych spotkaniach. Mamy
też klub fotograficzny, którego członkowie spotykają
się w poniedziałki w nieparzystych tygodniach.
(...) – Kilkakrotnie zostałaś odznaczona za swoją
działalność. Przeczytałam w Nowej Gazecie Polskiej,
że w 2017 roku dostałaś Stypendium Fundacji Christiny Jutterström, przyznawanym „Kreatywnym i przedsiębiorczym liderom świata sztuki”.
– Tak. I z tego też jestem bardzo dumna. Mam duże
grono przyjaciół z Lyktan. Jestem szczęśliwa. Mam
kochanego syna, synową, którą kocham jak córkę i
mam skarb: czwórkę wnuków – dwie dziewczynki i
dwóch chłopców.
Jestem człowiekiem spełnionym, który nie ucieka
w przeszłość i nie przeżywa na nowo dawno temu doznanych niepowodzeń. Ja patrzę w przyszłość.
Anna Winner
Tekst pochodzi z książki Anny Winner
“Jak ziarenka piasku. Tom 2”.
Wydawnictwo Polonica 2021.

Co?
Gdzie?
Kiedy?
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Włóż lekką kurtkę.
Wyjdź na spacer.
Weź szczepionkę.
Chroń siebie i innych.
Szczepienie przeciwko COVID-19
jest nadal ważne.
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