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Teresa
Järnström
Kurowska
1929-2022

Ryszard
Piekut
1950-2022

Potwierdziło się to, o
czym sama pisała: tam
zamknął się beztroski
okres jej życia.
Nie było powrotu.
Wspomnienie na s. 5

Piekut pozostawił po
sobie 6 książek i – zdaje
się – dwie niewydane.
Niezły dorobek jak na
warunki emigracyjne.
Wspomnienie na s. 5
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Polka księdzem
w kościele
szwedzkim
ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Polska boli

Przykro mi, ale nie wierzę, że w Polsce
może szybko coś się zmienić, za przyczyną porażki wyborczej partii władzy
Prawo i Sprawiedliwość. Swoją drogą
szyderstwo nazwy partii w zderzeniu z
rzeczywistością jaką stworzono, coraz
jaskrawiej bije w oczy.
Nie wierzę, ponieważ strasznie dużo podłości,
kłamstw, przekrętów, a co gorsza – wielu ludziom to
pasuje. Spytasz: jak ci nie wstyd? Spotkasz się w najlepszym przypadku z uniesieniem w zdziwieniu brwi,
inaczej szyderczy śmiech i pukanie palcem w czoło.
To co się dziś dzieje w Polsce, widzę jak czarną
beznadziejną chmurę. Zgoda, dookoła w Europie
i nie tylko, także niezbyt dobrze, ale jaka to pociecha? Zaraza covid, błąkający się po lasach i mamieni
perfidną prowokacją Łukaszenki ludzie, bestialska
mordercza wojna Putina z Ukrainą, nabrzmiewający
agresją i nienawiścią balon. Jak tu wierzyć w poprawę, kiedy przed oczami symptomy nieuleczalnej choroby ludzkości – pogarda dla bliźniego, dla
najbliższego sąsiada, dla kuzyna po słowiańskiej
krwi.
Kiedyś, gdy dzieci były małe, miały do Krystyny
i mnie pretensje, że przy stole wigilijnym pusty tależ dla wędrowca, zawsze stoi niewygodnie na rogu. Tłumaczyliśmy, że brak miejsca, bywało że do
stołu wigilijnego siadało u nas i piętnaście osób.
Ale nie przyjmowały tego tłumaczenia. Nie, bo to
niesprawiedliwie.
Wydawało się, że my dorośli potrafimy się porozumieć. Takie piękne słowo „solidarność”, które podobno wiele mówiło o narodzie. Może. Ale niektórzy
mówili, że wszystko stało się, bo zabrakło kiełbasy.
W Gdańsku, Radomiu, Ursusie, robotnicy ruszyli się,
ale iskrą zapoczątkowującą płomień, były braki w zakładowych stołówkach.
Genialny Gogol to wszystko wiedział i przewidział:
„Jeden tam tylko jest porządny człowiek – prokurator,
ale i ten, prawdę mówiąc, świnia”. No, prorok polskiej współczesności, przewidział co się stanie z naszym wymiarem sprawiedliwości! Mało tego, określił
z precyzją godną zegarmistrza cechy psychofizyczne
ścisłego kierownictwa resortu.
Czytałem parę lat temu i zapamiętałem, wywiad z
aktorką Jandą. Opowiadała ciekawe rzeczy. Władze
kultury (czytaj ministerstwo) wezwały ją do zdjęcia
sztuki „Darkroom”. Była to historia przyjaźni dziadka z Radia Maryja z gejem. Janda uparła się i powiedziała, że nie zdejmie. Na to kazali jej oddać trzydzieści tysięcy złotych dotacji do premiery. Oddała.
Poziom ministra kultury w okolicach gogolewskiego
prokuratora?
Niestety nie wierzę, że gdy – co daj boże szybko!
– zmieni się władza, wszystko ulegnie poprawie na
korzyść obywatela. Nie wierzę, bo zbyt dużej ilości
ludzi pasuje przekręt na wydrę, kłamstwo, wydymanie klienta na kilo gruszek albo sto tysięcy respiratorów. Chleb z masłem, a temu, któremu to nie pasuje,
frajer jest i basta!
Co tu kryć – jest dramatycznie. Wszystkie prawne
zabezpieczenia wyłączone, kontrola władzy nie egzystuje, jaczejka TVP specjalizuje się w telegramach
do słuchaczy takimi oto paskami: „Zgniłe, zdesperowane elity III Rzeczpospolitej, popierają Tuska Für
Deutschland”.
Krotochwilny mędrzec Stefan Kisielewski pisał:
„Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem. Z tego wniosek, że
durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych,
że nie są durniami”. Mnie Polska boli.
Andrzej Szmilichowski
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“Dziewczyna z Karkonoszy zostaje
księdzem w Kościele Szwecji”.
Pod takim tytułem rozmowę z ks.
Marcelą Szumisławską-Bengtsson
publikuje witryna Ewangelicy.pl.
12 czerwca pochodząca z Polski Marcela Szumisławska-Bengtsson została księdzem w kościele
ewangelickim w Szwecji. Ma lat 34 i mieszka w Bjuv
niedaleko Helsingborga. Do Szwecji przyjechała po
raz pierwszy w wieku 7 lat w odwiedziny do swojej
cioci. Później zdecydowała się na zamieszkanie w
Szwecji na stałe.
Studiowała na Uniwersytecie w Lund.
Cała rozmowa z Marcelą Szumisławską-Bengtsson
na portalu www.ewangelicy.pl

W uznaniu
za wieloletnią
aktywność
społeczną

© Privat, Mieczysław Nycz

Mieczysława Nycza, 95 lat - w roku
2012 laureata nagrody Polak Roku
w Szwecji - odwiedziła w domu
Ambasador RP w Szwecji, Joanna
Hofman.
Nycz uciekł z Polski do Szwecji w latach 50-tych,
był jednym z założycieli i wieloletnim przewodniczącym Komitetu Solidarności w Södertälje. W stanie
wojennym i później organizował pomoc charytatywną dla Polski, od marca tego roku, mimo zaawansowanego wieku, organizuje pomoc dla Ukrainy.
W spotkaniu udział wzięły także Renata Kosteckia
i Anna Wenstöm.

We wrześniowych wyborach
w Szwecji wystartuje 92 osoby
polskiego pochodzenia.
Najwięcej, bo co czwarty
kandydat, reprezentuje
ultraprawicową partię Sveriedemokraterna (24 nazwiska).
Na drugim miejscu jest partia
Moderatów, na listach której
znajdujemy 21 osób.

Polski
koloryt
szwedzkich
wyborów
Tym razem rekordu nie będzie. W wyborach w 2018
roku na listach wyborczych do parlamentu, władz
wojewódzkich (obecnie “regionalnych”) i władz komunalnych było 110 osób polskiego pochodzenia. W
2014 roku odnotowaliśmy rekordowy udział Polaków
i osób polskiego pochodzenia w szwedzkiej polityce:
na listach wyborczych było 120 osób. 12 osób jest na
listach wyborczych do Riksdagu.
Jak przy każdych wyborach w Szwecji, jeszcze
raz trzeba przypomnieć pewną smutną prawdę: o ile
zainteresowanie polityką szwedzką jest dość duże
wśród osób angażujących się w działalność partyjną,
to nadal niewielu Polaków mieszkających w Szwecji
korzysta ze swojego prawa wyborczego. Statystyki
wciąż się nie zmieniają: Polacy częściej niż inne grupy narodowościowe nie idą do wyborów. Tylko co
piąty oddaje głos w wyborach. Ten brak aktywności
polskiej grupy ma prawdopodobnie wiele wspólnego
z niską frekwencją w wyborach w Polsce: poczucie
braku wpływu na politykę zniechęca do aktywnego
angażowania się.
Chociaż w tym roku nazwisk polskich na listach
wyborczych jest jest nieco mniej, to jednak pozytywne jest to, że ponad połowa z kandydujących osób
startuje w wyborach po raz pierwszy. Wśród “wyborczych weteranów” znajdujemy m.in. nazwiska Ewy
Bolanowskiej, Marii Halkiewicz, Jacka Jurkowskiego,
Luizy Kamińskiej i Stanisława Lewalskiego. W
wyborach komunalnych startuje Marta Obmińska
(m) z Uppsali, w poprzedniej kadencji posłanka do
Riksdagu, która jednak zrezygnowała z mandatu.
Podobnie jak w poprzednich wyborach polityczne sympatie polskich kandydatów rozłożyły się na
wszystkie partie - od skrajnej lewicy po skrajną prawicę. Najwięcej Polaków (24) znajdziemy na listach
skrajnie prawicowej Sverigedemokraterna, co - niestety - odzwierciedla jak Polacy w Szwecji w głosują
w szwedzkich wyborach. A to z kolei może być tematem socjologicznej oceny, jak Polacy odnajdują się
na emigracji. Antyimigracyjne i antyuchodźcze hasła
głoszone przez Sd znajdują wśród Polaków mieszkających w Szwecji coraz więcej zwolenników. Część
Polaków w Szwecji, bez wnikania w złożony problem
wielokulturowości w Szwecji, chce rozwiązań radykalnych i chwyta się populistycznych haseł.
W wyniku poprzednich wyborów aż trzy Polki
znalazły się w parlamencie szwedzkim. Tym razem
jednak - wygląda na to - że nie będzie z Polaków nikogo. Marta Obmińska (m) i Paula Bieler (sd) zrezygnowały z mandatów poselskich i nie kandydują, a
Anny Sibińskiej z Miljöpartiet na listach wyborczych
nie znaleźliśmy.
O ile niewiele zmienił się procentowy podział na
kandydatów polskiego pochodzenia w zależności od
ugrupowań politycznych (w większości przypadków),
to największy spadek odnotować należy w przypadku Centerpartiet - w wyborach w 2018 z list tej partii
starowało 7 osób polskiego pochodzenia - teraz tylko
jedna. Mniej “polskich” kandydatów jest także na listach Liberałów (dawniej Folkpartitet): było 11 jest 7.
Najmłodszą “polską” kandydatką jest Oliwia Kowal
(s) z Ovanåker - 18 lat, najstarszą Anna Maria Myszka
Gustafsson (mp, wcześniej v) z Helsingborga. (ngp)

Kandydaci pochodzenia polskiego w wyborach do parlamentu,
władz regionalnych i komunalnych. Wrzesień 2022
Sverigedemokraterna (Sd):

Kristdemokraterna (kd):

Tomasz Baron (Sd, Sundsvall, Region, 49 lat)
Mirosław Bembinow (Sd, Grödinge, Kommun, 48 lat)
Anita Blikowska Elonen (Sd, Värmdö, Region, Kommun, 44 lata)
Monika Brodzińska (Sd, Sollentuna, Region, Kommun, 22 lata)
Barbara Ciołek (Sd, Enköping, Region, Kommun, 70 lat)
Daniel Czarniecki Kaikkonen (Sd, Hisings Backa, Region, Kommun, 26 lat)
Wojciech Jakobowski (Sd, Surahammar, Kommun, 46 lat)
Mirosław Kędziora (Sd, Ystad, Kommun, 67 lat)
Danuta Knapp (Sd, Nacka, Region, 71 lat)
Jerzy Kucier (Sd, Skövde, Region, Kommun, 56 lat)
Zdzisław Napiórkowski (Sd, Katrineholm, Kommun, 73 lata)
Dariusz Ostrowski (Sd, Hässleholm, Kommun, 53 lata)
Zofia Prokopczuk (Sd, Svedala, Kommun, 69 lat)
Agnieszka Silversjö (Sd, Kungsängen, Kommun, 46 lat)
Mściwoj Swigon (Sd, Solna, Riksdag, Kommun, 42 lata)
Krzsztof Swinarski (Sd, Uddevala, Kommun, 42 lata)
Agnes Szubzda (Sd, Botkyrka, Region, Kommun, 64 lata)
Kristoffer Szubzda (Sd, Botkyrka, Kommun, 66 lat)
Tomas Szymanski (Sd, Enköping, Kommun, 51 lat)
Łukasz Tomaszewski (Sd, Haninge, Kommun, 39 lat)
Zdzisław Tomaszewski (Sd, Trollhättan, Kommun, 75 lat)
Piotr Urbański (Sd, Karlskrona, Kommun, 40 lat)
Roger Urbanski (Sd, Huddinge, Region, Kommun, 65 lat)
Monika Wieczorek (Sd, Täby, Region, Kommun, 52 lata)

Małgorzata Andersson (Kd, Karlskrona, Riksdag, Region, Kommun, 45 lat)
Robert Baranowski (Kd, Malmö, Region, Kommun, 56 lat)
Filip Dumanski (Kd, Uppsala, Region, 29 lat)
Zbigniew Karczewski (Kd, Mora, Kommun, 71 lat)
Anna Lipińska (Kd, Gustavsberg, Riksdag, Region, Kommun, 50 lat)
Andrzej Młynarczyk (Kd, Enskede, Kommun, 67 lat)
Witold Nowak (Kd, Borgholm, Kommun, 73 lata)
Linda Pierzynska (Kd, Värmdö, Kommun, 38 lat)
Danuta Janina Strandberg (Kd, Trosa, Kommun, 58 lat)
Michał Tomczak (Kd, Solna, Kommun, 38 lat)

Magdalena Busk (M)

Kamil Bukowiecki (L)

Marta Obmińska (M)

Mściwoj Swigon (Sd)

Socialdemokraterna (s):
Aneta Chrapkowska (S, Örebro, Kommun, 67 lat)
Daniel Zdzisław Oskar Eriksson (S, Partille, Kommun, 36 lat)
Aneta Glusniewska (S, Örebro, Region, Kommun, 23 lata)
Margareta Grabowska (S, Älvdalen, Kommun, 64 lata)
Oliwia Kowal (S, Ovanåker, Kommun, 18 lat)
Emanuel Książkiewicz Pettersson (S, Tumba, Kommun, 35 lat)
Rafał Młynarczyk (S, Ovanåker, Kommun, 37 lat)
Jessica Paszkowski (S, Karlstad, Kommun, 40 lat)
Alfred Wolniak (S, Landskrona, Kommun, 46 lat)
Daniel Zieliński (S, Svalöv, Kommun, 39 lat)
Jan Zieliński (S, Svalöv, Kommun, 63 lata)

Monika Brodzińska (Sd)

Witold Nowak (Kd)

Maria Halkiewicz (M)

Moderater (m):

Liberalerna (L):

Krystyna Antkiewicz (M, Olofström, Kommun, 44 lata)
Magdalena Busk (M, Vansbro, Kommun, 52 lata)
Anna Dzikowska Zasadowska (M, Sundsvall, Region, Kommun, 42 lata)
Piotr Gabryś (M, Vännerborg, Riksdag, 50 lat)
Grzegorz Gründer (M, Staffanstorp, Region, 56 lat)
Maria Halkiewicz (M, Eckerö, Region, Kommun, 63 lata)
Luiza Kamińska (M, Oxelösund, Kommun, 74 lata)
Alicja Bogumiła Kapica (M, Sundsvall, Kommun, 42 lata)
Bohdan Klimowicz (M, Linköping, Kommun, 67 lat)
Jolanta Kowalkowska (M, Danderyd, Kommun, 66 lat)
Katarzyna Krupa (M, Olofström, Kommun, 40 lat)
Patrik Krupa (M, Olofström, Riksdag, Kommun, 55 lat)
Dorota Kwiatkowska Rangatchew (M, Malmö, Region, Kommun, 66 lat)
Stanisław Lewalski (M, Upplands Bro, Kommun, 75 lat)
Linda Obiedzinski (M, Malmö, Kommun, 23 lata)
Marta Obmińska (M, Uppsala, Kommun, 43 lata)
Bartek Rosiński (M, Göteborg, Region, Kommun, 57 lat)
Marta Dorota Sztuka Karipidou (M, Trosa, Kommun, 44 lata)
Rafał Wiśniewski (M, Eskilstuna, Kommun, 56 lat)
Stefan Wojnicki Hogberg (M, Lomma, kommun, 50 lat)
Jakub Zwolinski (M, Kristianstad, Kommun)

Ewa Bolanowski (L, Svedala, Kommun, 70 lat)
Kamil Bukowiecki (L, Gävle, Kommun, 37 lat)
Lukas Czarnowski (L, Oskarshamn, Region, Kommun, 49 lat)
Halina Gustavsson (L, Tidaholm, Riksdag, 68 lat)
Barbara Kabacinska Hallström (L, Halstahammar, Kommun, 74 lata)
Adrian Kasperczyk (L, Lund, Region, Kommun, 25 lat)
Dominika Peczyński (L, Stockholm, Riksdag, 51 lat)

Miljöpartiet:

Centern (c):
Daniel Dudek (C, Stockholm, Region, 35 lat)
Inne partie:
Robert Bielecki (Rättvisepartiet - Socialisterna, Haninge, Kommun, 36 lat)
Janne Binkowski (Mänskliga rättigheter och demokrati, Stockholm, Riksdag, 68 lat)
Grażyna Björklund (Dalarnas Sjukvårdsparti, Vansbro, Region, 71 lat)
Kristina Alicja Dąbrowska Haugsand (Medborglig Samling, Huddinge, Kommun, 71 lat)
Krystyna Grafström (Alternativ för Sverige, Burlöv, Kommun, 69 lat)
Bartosz Koc (Medborglig samling, Ystad, Region, Kommun, 40 lat)
Grzegorz Krynski (Skånepartiet, Limhamn, Riksdag, Region, Kommun, 61 lat)
Jadwiga Michalewska (Lidingöpartiet, Lidingö, Kommun, 65 lat)
Peter Slawinski (Vaxholms Demokraterna, Vaxholm, Kommun, 53 lata)
Zofia Svensson (Kristna värdepartiet, Region, 69 lat)

Jens Jackowski (Mp, Kalmar, Riksdag, Region, Kommun, 48 lat)
Jacek Jurkowski (Mp, Olofström, Riksdag, Region, 65 lat)
Joanna Kopczyńska (Mp, Ljusdal, Kommun, 46 lat)
Anna Maria Myszka Gustafsson (Mp, Helsingborg, Riksdag, Region, Kommun, 76 lat)
Vänsterpartitet (vp):
Daria Bogdańska (V, Malmö, Kommun, 34 lata)
Irena Tyszko Tähkovouri (V, Eskilstuna, Kommun, 59 lat)
Jakub Tyszko (V, Eskilstuna, Kommun, 37 lat)
Ryszard Wyrwal (V, Kristianstad, Kommun, 62 lata)

Ewa Bolanowski (L, Svedala, Kommun, 70 lat)
Kamil Bukowiecki (L, Gävle, Kommun, 37 lat)
Lukas Czarnowski (L, Oskarshamn, Region, Kommun, 49 lat)
Halina Gustavsson (L, Tidaholm, Riksdag, 68 lat)
Barbara Kabacinska Hallström (L, Halstahammar, Kommun, 74 lata)
Adrian Kasperczyk (L, Lund, Region, Kommun, 25 lat)
Dominika Peczyński (L, Stockholm, Riksdag, 51 lat)
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Liberalerna (L):

© CC BY-SA 3.0
Dominika Peczyńska, piosenkarka “Army of Lovers”, zo najbardziej znana postać
wśród osób polskiego pochodzenia startujących w wyborach do parlamentu we
wrześniu 2022 roku z listy Liberałów.
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Wielka
Pani
Wanda

W dniu pierwszego sierpnia
2022 roku w 78-ósmą rocznicę wybuchu Powstania w
Warszawie, jedna z ostatnich
żyjących z tego wydarzenia
uczestniczek Pani Wanda
Traczyk – Stawska znowu
zaznaczyła swoją obecność.

Kino postsowieckie
Książka omawiana poniżej
zasługuje na recenzję na
łamach NGP nie z racji swego
głównego tematu, skrótowo
sygnalizowanego w podtytule,
lecz dla wyrażonej przez autorkę trzeźwej opinii o polityce wewnętrznej i zagranicznej
reżimu Putina w ciągu minionych dekad XXI wieku.

Foto: Wikipedia

Parę lat temu poznaliśmy Panią Wandę, gdy zwróciła się do bezczelnych młodzieńców próbujących zawładnąć świętami narodowymi, słowami zwróconymi do
ich przywódcy: „Milcz głupi chłopie, milcz chamie skończony”. We wspomnianym 1 sierpnia 2022 roku, Pani Wanda starła się z księciem wojewodą mazowieckim. Czyli z Konstantym Radziwiłłem. Chodziło o Krzyż, który pan Wojewoda
przeniósł z postumentu Powstańców gdzieś indziej. „Gdy krzyż nie wróci na swoje
miejsce, to ja się tam położę” – powiedziała Pani Wanda i dodała: „Jest pan księciem, ale nie przyzwoitym człowiekiem”. To się wiązało z konfliktem prezydenta
Warszawy Rafała Trzaskowskiego z Wojewodą.
Z Radziwiłłami było różnie. Inaczej oceniamy tych z „Potopu” czy tego, który był szefem protokołu dyplomatycznego w kancelarii prezydenta Bolesława
Bieruta, a inaczej pochodzące z tego rodu księżniczki: słynną Barbarę, żonę króla Zygmunta Augusta i Annę związaną z KOR-em, która później była ministerem oświaty w pierwszym po latach rządzie znów niepodległej Polski – w rządzie
Tadeusza Mazowieckiego.
Przy okazji. Byle szlachetka Trzaskowski sprzeciwia się księciu Radziwiłłowi.
Chodzi o banalną sprawę. Czy narodowcy mogą z racji prawa demonstrować cyklicznie w święta państwowe, jak uważa Książę Wojewoda, czy odwrotnie, jak
sądzi prosty szlachcic Prezydent Warszawy. I tu prywata: Miałem zaszczyt poznać
księżniczkę Annę i nie byle gdzie, bo na spotkaniu u Jacka Kuronia, w czasie gdy
mnie po 17 latach wpuszczono do Polski. Natomiast dobrze znałem ojca prezydenta
Warszawy, wielkiego jazzmana Andrzeja Trzaskowskiego. Tyle spraw osobistych.
Ludomir Garczyński-Gąssowski
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Polityka ta, obecnie wybuchająca
agresją wobec Ukrainy, polega na energicznym manipulowaniu społeczeństwem w kierunku wyparcia jakichkolwiek negatywnych stron występujących w 70-letniej historii ZSRS (wymagających ekspiacji) i zastąpienia ich
triumfatorskimi akcentami zwycięstwa
w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 194145. Głównym problemem ma zarazem
być fakt godnego pożałowania rozpadu
ZSRS i stymulowanie nostalgii za życiem w komunizmie, którego nieliczne
pozytywne strony mają zasłonić ogrom
cierpień i zbrodni. W rezultacie widzimy dziś zmasowane poparcie większości społeczeństwa dla nacjonalistycznej
i agresywnej polityki Rosji, zmierzającej, w jakiejś perspektywie, do odzyskania dawnej mocarstwowej pozycji,
co niewątpliwie musi prowadzić do
czołowego zderzenia ze światem zachodnim w postaci UE, NATO i USA.
Unikanie bliższego omówienia wybranych przez Paulinę Gorlewską
filmów wynika też z faktu, że niżej
podpisany, od lat śledzący rozwój kina
rosyjskiego jak niegdyś sowieckiego,
może się “pochwalić”, że z 10-ciu analizowanych filmów widział tylko trzy, a
podobną proporcję można by też ustalić
w odniesieniu do innych, tylko wymienionych czy pobieżnie scharakteryzowanych tytułów. Ich dostępność w
Szwecji czy w ogóle poza Rosją, jest od
pewnego czasu utrudniona i to w każdej formie: pokazów kinowych, emisji
telewizyjnych czy na płytach DVD.
W dodatku, po roku 2000 moja stopa
nie postała w Rosji, na co wpływ miał
oczywiście kierunek rozwoju politycznego w tym kraju, od słabo ugruntowanej demokracji za Jelcyna po coraz bardziej rosnący w siłę autorytarny ustrój
rządów Putina, zmierzający wielkimi
krokami w kierunku dawnego modelu
totalitarnego.

Dokonując selekcji filmów autorka
wybrała, jak należy mniemać, pozycje
najwartościowsze i może najbardziej
typowe, przeciwstawiające się tendencji manipulatorskiej propagandy czy
apolitycznej rozrywki, unikających
akcentów krytycznych zarówno wobec
współczesności, jak i historii Rosji i
ZSRS. Wątpliwości budzi jednak fakt
dość zdawkowego uwzględnienia filmów takich twórców jak Paweł Łungin,
Siergiej Łoznica i Andriej Zwiagincew,
znanych i cenionych na Zachodzie.
Czekista (1992) Aleksandra Rogożkina, Spaleni słońcem (1994) Nikity
Michałkowa, Chrustaljow, samochód!
(1998) Aleksieja Germana st. i Ładunek
200 (2007) Aleksieja Bałabanowa ukazują czarne strony sowieckiej rzeczywistości w różnych okresach, a Sierp
i młot (1994) Siergieja Liwnjewa i
Papierowy żołnierz (2008) Aleksieja
Germana mł. to bezczasowe metafory
ludzkiego losu. Nie dziwi też, że niektóre z tych filmów wywołały negatywną reakcję dużej (odgórnie sterowanej?) części krytyki, nie były zrozumiane przez publiczność i napotkały różne
utrudnienia przy dystrybucji kinowej
czy emisji telewizyjnej.
Aleksander Kwiatkowski
Paulina Gorlewska: Kino postradzieckie.
Trauma doświadczenia sowieckiego w
rosyjskich filmach fabularnych po 1991 roku.
Kraków 2021 Universitas s. 348

Teresa Järnström Kurowska 1929 - 2022

Nie ma
powrotu...
Miała w sobie wyjątkową wrażliwość
i dar obserwacji. Być może wiązało się
to z jej życiowymi doświadczeniami,
czasami niezbyt przyjemnymi. Pisać
zaczęła późno, przygoda z piórem
rozpoczęła się od tomiku wierszy
“Jezioro Skarbelek”, gdy miała lat 65.
Teresa Järnström Kurowska urodziła się w 1929 roku w Warszawie, ale dzieciństwo i młodość spędziła
na Litwie w rodzinnym majątku Mejeryszki niedaleko Wilna. Leżał on przy tytułowym jeziorze debiutanckiego tomiku wierszy. Wracała pamięcią do tego
miejsca wielokrotnie. Ten Skarbelek był jednym z
najjaśniejszych wspomnień jej życia.
Lata wojny okazały się dla Kurowskiej dramatyczne. Musiała opuścić Mejeryszki, Wilno, w
którym mieszkała przez pewien czas, znalazła się
w Warszawie, gdzie po Powstaniu Warszawskim
wywieziona została do Niemiec. Tam była do końca wojny, a po wzywoleniu dostała się do obozu
Polskich Kompanii Wartowniczych w Käfertalu koło
Mannheim. Do Polski wróciła dopiero w 1947 roku. Z
zawodu była chemiczką i nauczycielką. W 1976 wyszła ponownie za mąż za Sune Järnströma i wyjechała
na Wyspy Alandzkie, gdzie pracowała w laboratorium
mikrobiologicznym. W 1981 przeniosła się wraz z
mężem do Szwecji, pracowała dorywczo w laboratorium Pharmacia, następnie przy pracach badawczych
w zakładzie zoologii uniwersytetu w Uppsali.
Po przejściu na emeryturę zaczęła pisać. Najpierw
wiersze pełne nostalgii i smutku – jak pisała o nich
prof. Ewa Teodorowicz Hellman, później prozę , niekiedy bardzo oryginalną. Järnström Kurowska potrafiła zachwycić się rzeczami małymi i – zdawałoby się
codziennymi (np. w książce “Drobne rozprawki w

cieniu mądrości nieożywionych rzeczy” (Sztokholm
2011). Z pasją pisała o Szwecji, a jej książka “Moje
spotkanie ze Skanią” (Sztokholm 2008) jest chyba jedynym, swoistym przewodnikiem po tej części
Szwecji. Z kolei “Kartki mrocznych kalendarzy”
(Sztokholm 2011) to przejmujący zapis historii lat
młodości naznaczonych wojną.
To w tej książce powracają znowu Mejeryszki.
Jak pisała: “Tam zamknął się beztroski okres mojego życia”. Po raz pierwszy po wojnie pojechała na
Litwę, po 60 latach nieobecności, w roku 2006. Była
w tym nieco moja zasługa. Pomagałem mojemu przyjacielowi Andreasowi Franzén przy realizacji filmu
dokumentalnego “Att ha och inte ha” dla Telewizji
Szwedzkiej o problemach związanych z reprywatyzacją majątków zagarniętych przez władze komunistyczne po II wojnie światowej m.in w Polsce, na
Litwie i na Węgrzech. Jedną z “bohaterek” filmu,
dzięki moim namowom, była właśnie pani Teresa.
Pojechaliśmy za nią z kamerą do Wilna, miała poczynić starania o odzyskanie rodzinnych Mejeryszek.
Sprawa była z góry przegrana, na Litwie sprawę zwrotu własności prywatnych (podobnie jak na Węgrzech)
rozwiązano dość sprawnie i szybko (w przeciwieństwie do Polski). Pokrzywdzeni mieli możliwość odzyskania swoich nieruchomości (ewentualnie otrzymania odszkodowania) przez 10 lat od uchwalenia
ustawy. Pani Teresa spóźniła się, proces zakończył się
przed jej przyjazdem na Litwę.
Była to jednak dla niej wyprawa niezwykle emocjonalna. Już jadąc w kierunku Mejeryszek i szukając
drogi (przez 60 lat wszystko się pozmieniało i wyglądało inaczej) zatrzymaliśmy się najpierw w jakimś
Domu Opieki, pytając się od drogę. Pojawienie się
Kurowskiej wywołało niezrozumiałą dla nas konternację. Skierowani we właściwym kierunku znowu zgubliśmy drogę zatrzymując się tym razem w
leśniczówce. Gospodyni, niemal 80-letnia kobieta,
która wyszła z leśniczówki zobaczyć kto przyjechał,
na chwilę zamarła i nagle zawołała: “Tereska!”. Tym
razem zamarła Pani Teresa. Po 60 latach znalazła się
w miejscu, w którym uciekając z Mejeryszek przed
sowieckimi żołdakami, schowała się w piwnicy wraz
ze swoją matką. Nie chciała dosłownie powiedzieć,
co wówczas się tam wydarzyło, ale Sowieci odnaleźli tam jej matkę, wyciągnęli z piwnicy i... Po paru

Teresa Järnström Kurowska w Mejeryszkach. 2006. Foto: NGP

godzinach matka wróciła do córki. Mogliśmy się jedynie domyślić, co się wydarzyło.
Mejeryszki nie były już Mejeryszkami, nadano im
litewską nazwę. Budynek dworu był w połowie zawalony, w części, która stała, mieszkała rodzina, która ze
strachem patrzyła na przyjazd Kurowskiej. Wiedzieli
już, że przyjedziemy. Kobieta, którą pytaliśmy w
Domu Opieki o drogę do Mejeryszek, mieszkała właśnie w dawnym domu Kurowskich. Obszar majątku
podzielony został na działki, które państwo litewskie
za czasów komuny sprzedało na działki rekreacyjne
i mieszkaniowe. Wszystko wyglądało inaczej, jedynie Jezioro Mejeryszki pozostało takie, jakie było we
wspomnieniach Teresy Kurowskiej.
Ten wyjazd był dla niej dość dramatycznym i głębokim przeżyciem. Nie potrafiła zrozumieć, że nie da
się cofnąć historii, czuła gorycz. Potwierdziło się to, o
czym sama pisała: tam zamknął się beztroski okres jej
życia. Nie było powrotu.
Mam wrażenie, że to wszystko uczyniło ją jeszcze
bardziej wrażliwą na ludzką krzywdę, pisała o tym
wielokrotnie w różnych tekstach i listach do mnie.
Lubiła ludzi, odnalazła wewnętrzny spokój mieszkając w Szwecji, a z przeszłością rozliczała się w pisanych tekstach. “Poznawanie siebie w wieku już nazbyt
dojrzyałym nie przynosi wiele pożytku, ale może wyjaśnić wiele zagadek, z którymi borykaliśmy się przed
laty. Może być przydatne dla potomnych albo dla własnego sumienia” – pisała Järnström Kurowska.
Zmarła 13 czerwca 2022 roku w wieku 92 lat w
Klippan na południu Szwecji. Była laureatką Nagrody
Artystycznej POLONIKI 2010 przyznawanej przez
Nową Gazetę Polską.
Tadeusz Nowakowski

Ryszard Piekut 1950 - 2022

“Czy jest
sprawiedliwość
na tym świecie
literatury?”
“Być może nasunąć się mogą państwu
podejrzenia, że ja, nie daj Boże, jestem
dwulicowcem lub człowiekiem o tak
zwanej podwójnej moralności. Wyjaśniam tę palącą kwestię od razu i
na poczekaniu: po cóż, u diabła ciężkiego, dzielić ludzi na piegowatych i
łysych, oprawców i dobrze tańczących,
kochanków i niewolników pewnych
przekonać czy prawd. Mniej osobiście najbardziej odpowiada otwarta
formuła. I diabelnie nie lubię, kiedy
przesuwa się akcent z jednego słowa
na drugie, dla wygody przesuwającego ten akcent oczywiście. /.../ Po co od
razu na szalę rzucać takie górnolotnie
brzmiące słowa: “honor”, “ojczyzna”,
“rodzina” i Bóg jeden, wie co jeszcze”
(z książki Ryszarda Piekuta
“W ciszy spadających gwiazd”).

Tak myślał bohater książki, literat Zdzisław Powsika – można się domyślać – swego rodzaju alter ego
autora powieści, Ryszarda Piekuta. Powieściowy
Powsika był postacią skomplikowaną, z ambicjami, z
autorefleksją i z kompleksami, z poczuciem niedocenienia. Literacki debiut Piekuta – “W ciszy spadających gwiazd” – nie mógł być lepszy. Książka wydana
w Wydawnictwie Polonica w 1998 roku, kilkanaście
lat po upadku komuny w Polsce, traktowała o wciąż
aktualnym wówczas rozrachunku z minionym czasem, a osadzona w środowisku literackim PRL, była
trafnym, pełnym goryczy i ironicznym spojrzeniem w
przeszłość.
Ryszard Piekut znalazł się w Szwecji w 1985 roku. W Polsce studiował polonistykę, pracował jako
korektor. Będąc w Sztokholmie zaangażował się w
życie emigracyjne, był członkiem i działaczem polskich organizacji niepodległościowych. W kręgu znajomych miał ludzi piszących, sam miał ambicje pisarskie, stąd jego udany debiut. “W ciszy spadających
gwiazd” miało w sobie wiele z twórczości Michała
Choromańskiego (o którym Piekut pisał swoją pracę
magisterską na Uniwersytecie Warszawskim), a także – chyba mimo chodem – z książki Włodzimierza
Wojnowicza “Czapka”. (“Czapka” to mikropowieść,
w której w sposób satyryczne-groteskowy zarysowano obraz stosunków społecznych w ZSRR.)
Piekut rywalizując w Sztokholmie, kto wyda więcej książek, zachęcony pozytywnym przyjęciem jego
debiutu, pisał dalej. Postawił przed sobą zadanie, że
każda następna książka będzie innego formatu: wydał
więc i dramat, i wiersze, i powieść science-fiction, pisał powieść sensacyjną. Ukazały się jednak już bez takiego oddźwięku, jak “W ciszy spadających gwiazd”.
Poznałem Ryszarda pod koniec lat 80-tych. Widywaliśmy się często, on – mając jakieś problemy ze
znalezieniem pracy – prowadził “życie kawiarniane”
opisywane tak często przez Michała Moszkowicza.
Później wspólnie działaliśmy w polskich organizacjach. Na Ryszarda zawsze można było liczyć, gdy
trzeba było coś zrobić. Wszystko odmieniło się, gdy
Piekut zafascynował się Jarosławem Kaczyńskim i

Ryszard Piekut (z prawej) z Michałem Moszkowiczem. © NGP

coś wspominał o “zamachu smoleńskim”. Polityka
nas nie skłóciła, ale kontakty się zerwały. Ryszard
zresztą sam zrezygnował z działalności, wycofał się,
stronił od znajomych. Czasami zrażał gruboskórnym
dowcipem, ale jednocześnie był towarzyski i można
było na niego liczyć. Zafascynowany był komputerami, i – jak mówiły osoby, które miały z nim dalej kontakt – spędzał przed komputerem większość czasu.
Był jak powieściowy Powsika. Czy się spełnił? Nie
wiem. Niech mi ktoś z państwa powie, czy jest sprawiedliwość na tym świecie literatury? Weźmy choćby
mnie, na ten przykład, pisarza trzydziestudziewięciu
powieści o różnej, i tuszę, nie najgorszej treści. A jestem dopiero sklasyfikowany jako pisarz II kategorii,
II rzędu. Czy to jest sprawiedliwe? – pytał alter ego
autora w powieści “W ciszy spadających gwiazd”.
Piekut pozostawił po sobie 6 książek i – zdaje się
– dwie niewydane. Niezły dorobek, jak na warunki
emigracyjne.
Zmarł na początku lipca 2022 roku w Sztokholmie
nagle na zawał serca, znaleziony przez syna dopiero
po paru dniach. Miał 72 lata.
Tadeusz Nowakowski
NGP 12/2022 (511)

JESZCZE O SKANDALU WOKóŁ BIBLIOTEKI POLSKIEJ W SZTOKHOLMIE

„Wziąć pod siebie”
Szanowna Redakcjo,
Mieszkałem w Sztokholmie od roku 1987 i pracowałem nie od razu, jako inżynier drogowiec. Nową
Gazetę Polską czytywałem właściwie od jej początku. Dzięki Wam, trochę poznawałem Szwedów (nie
licząc kontaktów zawodowych), ale i Polaków w
Szwecji. Po przeprowadzce związanej z zawodem
(aktualnie emeryt!) mieszkam o 100 km od Sztokholmu i NGP (spóźnioną i niekiedy „zaczytaną”) dostaję
od sąsiadki. Z różnych powodów do miasta nie
jeżdżę, chociaż przed dwunastu laty byłem stałym
gościem wypożyczalni książek w OPONie, niedaleko
Ambasady RP.
O dziejach polskiego księgozbioru dowiedziałem
się z wielokrotnych rozmów z śp. Panią Winiarską,
ówczesną bibliotekarką. Opisany w niedawnej NGP
(nr.7 - 03.04.2022) konflikt z przejęcia Biblioteki
przez Kongres napawa mnie głębokim niesmakiem.
Kongres Polaków w Szwecji „wziął pod siebie” (to
jest niestety wulgarne owiedzenie) Bibliotekę Polską
w Sztokholmie, która jest o co najmniej pół wieku
starszą placówką niż sam Kongres (1982). Fakt, że
Biblioteka nosi teraz nazwę Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej (TPBP) nie ma żadnego
znaczenia, gdyż działa pod tą nazwą według prawa
szwedzkiego jako samodzielna organizacja od roku
bodajże 1985.
Z oddalenia dzisiaj, nie notuję żadnych autorskich
wydarzeń, którymi Kongres Polaków mógły się pochwalić. Jeszcze przykładowo przed laty... Kongres
organizował Światowy Konkurs Rysunków Satyrycznych (Humor Kompaniet) ilustrujących i komentujacych kontakty polsko-szwedzkie, czyli jak narody
widzą się wzajemnie. Jeśli się nie mylę, były trzy
edycje tego konkursu, ale wtedy prezesem Kongresu
był śp. Michał Bieniasz. Kongres brał czynny udział
w tym przedsięwzięciu przy strategicznym wsparciu
Instytutu Polskiego pod kierownictwem śp. Piotra
Cegielskiego, a efekty czyli prace konkursowe były
eksponowane na specjalnej wystawie w Brukseli.
Oczywiście skandalem polsko-podwórkowym był
niedawny sojusz Kongresu ze szwedzkim środowiskiem nacjonalistycznym, co zostało zauważone i
ukarane wstrzymanem dotacji przez władze szwedzkie i dokładnie skomentowane przez NGP.
Ale czy dotowanie antysemickiego filmu przez
sekretarz Kongresu jest prywatnym wybrykiem tej
osoby, czy wyrazem pogladów organizacji, bo film
był rozprowadzany w lokalu OPONu, w którym kiedyś z datków Polonii, wysyłano w stanie wojennym
paczki dla potrzebujących w Polsce i Ośrodek OPON
programowo pomagał opozycji w PRL?
Dzisiaj Rosja zamierza „wziąć pod siebie” Ukrainę, państwo samodzielne i niepodległe, które jest
starsze niż sama Rosja! Czy dla Kongresu Polaków
w Szwecji jest to czytelna analogia? Nie było Rosji
a Ukraina istniała, nie było Kongresu a Biblioteka
Polska w Sztokholmie już działała od lat 40-tych
XX wieku.
Z przykrością to formułuję, że Kongres „bierze pod
siebie” organizację, z którą miał współpracować!
Ktoś zadał pytanie, o co chodzi? Nie, ani o pieniądze czy władzę! Kongres, po zagarnięciu Biblioteki
przejmie kilka podległych organizacji i będzie się
mógł pochwalić ich bogatą, niepapierową działalnością.
Kongres od wielu lat (pandemia trwa niespełna dwa
lata) bez widocznego dorobku i wyraźnej działalności polonijnej, zagarniając Bibliotekę, usiłuje przekuć
osiemdziesięcioletni (początki w latach 40-tych XX
w.) dorobek Polskiej diaspory w tworzeniu cennego
zbioru książek jako swój sukces.
Znany w polskim Sztokholmie lokal OPON (dawniej
Ośrodek Polskich Organizacji Niepodległościowych)
teraz jako siedziba Kongresu, jest już legendarnym
miejscem spotkań Polonii, gdyż nie wszyscy mają
dostęp do lokalu. Oczywiście, w mieście funkcjonuje
jeszcze OGNIWO, o którym wiem niewiele. Ale
działa i fakt, że Kongres nie ma nad tym Stowarzyszeniem władzy jest wartościowe, bo w OGNIWIE
istnieje działalność od dawna.
Wierny Czytelnik
(nazwisko i adres znane Redakcji)
NGP 12/2022 (511)

Kilka, a może kilkanaście lat
temu, byłem obecny na spotkaniu z grupą młodych rosyjskich pisarzy, zorganizowanym
na wydziale slawistyki uniwersytetu w Sztokholmie. Powodem spotkania była publikacja
w języku szwedzkim zbioru
nowych rosyjskich opowiadań
debiutujących autorów.

Dwuwładza istniała przeszło pół roku. Nie wiem
natomiast, czy zaistniała dziś dwuwładza - jeśli chodzi o Bibliotekę Polską w Sztokholmie - będzie trwała
dłużej i jaki zamach stanu jest potrzebny, by ten spór
rozstrzygnąć.
Obie strony roszczą sobie prawo do decydowania
o być czy nie być (i jak być) biblioteki. Towarzystwo
Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie, istniejące i opiekujące się BP od połowy lat 1980. nie
zostało rozwiązane i może wyłącznie rozwiązać się
samo, czego zgoła nie zamierza. Kongres Polaków
w Szwecji jest prawnym właścicielem lokalu przejętego od zlikwidowanej Rady Uchodźstwa Polskiego,
ale mniej prawnie uniemożliwił TPBP dostęp do
Biblioteki. Nowopowstała, samozwańcza (w imieniu
Kongresu Polaków w Szwecji) Rada ds Biblioteki
Polskiej nie podjęła jak dotąd żadnej działalności,

Prezentowali się i pewna dziewczyna, może przed
30-ką, powiedziała , że urodziła się w Symbirsku,
także zwanym Uljanowsk w związku z postacią W.I.
Uljanowa-Lenina (1870-1924). Wtedy zabrałem
głos i zapytałem, czy słyszała o nieco młodszym od
Lenina polityku, ostatnim premierze demokratycznego Rządu Tymczasowego do listopada 1917 roku,
Aleksandrze Kiereńskim (1881-1970), pochodzącym
z tegoż miasta i być może nawet uczęszczającym do
tego samego gimnazjum co wódz rosyjskiego proletariatu. Nie czekając na odpowiedź zapytałem również,
co by zrobiła stając wówczas (w 1917 roku) przed
demokratycznym wyborem: głosować na Lenina czy
Kiereńskiego? Odpowiedzią było długie zakłopotanie, z którego wybawili ją inni członkowie tej grupy,
ale zdecydowanej odpowiedzi nie udzielił nikt.
Dla mnie był to jeszcze jeden dowod, że większość
postsowieckiego społeczeństwa nie dorosła do demokracji, nawet nie bardzo wie co to jest i nie dorośnie
jeszcze przez jakieś 500 lat.
Jak pamiętamy, w Rosji po rewolucji lutowej
1917 i abdykacji cara zaistniała t.zw.dwuwładza,
t.j. Rząd Tymczasowy, ale także zdobywające coraz większe wpływy Rady Delegatów Robotniczych
i Żołnierskich. Dużo do powiedzenia w tych radach
miał właśnie Kiereński, jeden z czołowych działaczy partii socjalistów-rewolucjonistów (s-r), a nieco
mniejszy bolszewicy i inni socjaldemokraci (mieńszewicy). Eserowcy specjalizowali się za caratu w
terrorze indywidualnym, którego ofiarą padali niekiedy wyżsi urzędnicy administracji, książęta, a raz
nawet sam car. Bolszewicy byli bardziej humanitarni,
bowiem szykowali terrror masowy, państwowy, który
wprowadzili niemal natychmiast po zdobyciu władzy.
A z owych rad wzięli tylko nazwę, obecną później
przez 70 lat w skrócie ZSRS.

choć zapoczątkowała dyżury, które ograniczają się do
“obwąchiwania” księgozbioru, by móc później, kłamliwie stwierdząc urbi et orbi, że w BP panuje straszliwy bałagan, oczywiście zawiniony przez TPBP.
Owa Rada nie bardzo jednak wie na czym ów bałagan
polega, co każdy bibliotekarz z prawdziwego zdarzenia czy nawet drugigi asystent bibliotekarza mógłby
snadnie wyjaśnić. Tego sobie Rada nie życzy, bo sama wie wszystko najlepiej, proporcjonalnie do ilości
obecnych tam tytułów naukowych.
Natomiast TPBP ma dostęp do katalogu BP w internecie, w którym może dowolnie działać, katalogując nowe książki, przyjmując zwroty wypożycznych i wypożyczając inne, wszystko na terenie dużego Sztokholmu, gdzie nie sięga władza Kongresu
Polaków.
Rozmowy między stronami przed ponad rokiem,
gdy obie podkreślały chęć współpracy, nie doprowadziły do niczego z racji absolutnej odmowy
Kongresu. Stąd władza TPBP musi się ograniczać do
chmurki w internecie, a także w.w. regionu wielkiego
Sztokholmu.
Istnieją jednak obawy, że ten stan rzeczy może się
przeciągnąć w czasie ze szkodą dla czytelników. I że
przedłuży się w nieskończoność, co oznacza, że imponujący zbiór 11.000 książek nie będzie niczemu służył, stanie się martwym skarbem, nie docierającym do
czytelników ani na drodze wypożyczeń ani poprzez
regularnie organizowane kiermasze taniej książki.
Obie te drogi pozytywnie wpływały na rozwój czytelnictwa sztokholmskiej Polonii.
Sic transit gloria mundi ?
Aleksander Kwiatkowski
przewodniczący TPBP

Pan Bóg czuwał!

polskie msze, stąd dość powszechnie mówiono o nim
“polski kościół”.
Odpływ wiernych z kościoła szwedzkiego spowodował, że zaczęto zastanawiać się nad sprzedażą świątyni. To wówczas rozważano o oddaniu go za symboliczną koronę. W grudniu 2020 roku zdecydowano
się na remont kościoła, przez długi czas wstęp do
kościoła był utrudniony, gdyż remontowano schody
prowadzące do głównego wejścia i piwnice kościelne,
gdzie powstała dodatkowa kaplica i miejsce spotkań
parafian. Gdy po wielu miesiącach prace były ukończone, okazało się podczas kontroli, że również wieża
kościelna nadaje się do remontu. Teren ogrodzono, by
na przechodniów nie spadły cegły. Teraz okazało się,
że stan wieży jest gorszy niż zdawało się początkowo.
Na szczycie zawieszonych 5 dzwonów, konstrukcję
utrzymuje w pionie metalowy balast, który jest całkowicie skorodowany. W każdej chwili wieża może
runąć.
Na początku czerwca tego roku ogrodzono cały teren wokół kościoła. Ewentualna renowacja ma kosztować około 43 milionów koron. W tej chwili zapewniona jest tylko połowa tej sumy. Jeśli szwedzka parafia nie znajdzie pieniędzy, jedynym rozwiązaniem
będzie wyburzenie kościoła.
Już od niemal dwa lata temu polskie msze przeniesiono do leżącego niedaleko Kungsträdgården kościoła św. Jakuba. (ngp)

Dwuwładza

Jeszcze kilka lat temu można było go kupić za
symboliczną jedną koronę szwedzką. Zakup kościoła świętego Jana w Sztokholmie, by spełniał
rolę prawdziwego polskiego kościoła, rozważała
Polska Misja Katolicka w Sztokholmie. Chyba ręka opatrzności czuwała i do transakcji nie doszło.
Okazało się niedawno, że wysoka wieża kościelna
grozi zawaleniem.
Pomysł zakupu wrócił nie tak dawno, chociażby w
liście do redakcji na łamach Nowej Gazety Polskiej.
Dzisiaj już nikt z podobnym pomysłem nie wystąpi.
Nadzór budowlany stwierdził, że wieża kościelna jest
w tak złym stanie, że może w każdej chwili zawalić
się.
Johannes kyrka (kościół św. Jana) to jeden z największych kościołów w Sztokholmie położony w
centrum miasta na lekkim wzniesieniu. Wieża kościelna ma 70 metrów, a sam kościół należący do
szwedzkiej parafii, może pomieścić niemal 900 osób.
Wybudowany został w 1890 roku w stylu neogotyckim. Od kilkudziesięciu już lat wynajmowany
był przez Polską Misję Katolicką w Sztokholmie na

ANIA

Uciekając od ponurej rzeczywistości
przenoszę się myślami do wczesnego
dzieciństwa. W warszawskiej kamienicy gdzie się wychowałam mieszkała tylko jedna dziewczynka w moim
wieku, Ania, i to ona została moją
najbliższa przyjaciółką.
Rodzina jej wprowadziła się nieco później niż my
i zajęła podobne do naszego mieszkanie leżące piętro
wyżej. Było lato 1947 roku, miałam wtedy trochę ponad 3 lata a Ania skończyła już 4. Jej siostra była o kilka lat starsza. W tym wieku różnica wieku jest istotna.
Siostra nie zadawała się z maluchami i Ania, podobnie
jak ja, spragniona była towarzystwa rówieśników. Nie
pamiętam pierwszego momentu naszego poznania ale
Ania twierdzi, że odbyło się na balkonie. Podobno
przedstawiłam się jej dziecinnym zdrobnieniem jako
Dzidzia Pianosia. Ani balkon był wąski i umożliwiał
wgląd na nasz nieco szerszy taras. Później, gdy już
przyjaźń zakwitła na dobre, wykorzystywałyśmy balkony do transportu zabawek i listów w uwiązanym na
sznurku koszyczku. Ania zachowała ten pamiątkowy
koszyczek do dziś.
Rodzina Ani była musiała być przed wojną dużo
zamożniejsza od naszej. Udało się im ocalić wiele
eleganckich, staroświeckich sprzętów, srebra rodzinne i kilka cennych obrazów. Stanowiły ogromny
kontrast z naszym prostym, wręcz spartańskim umeblowaniem. W dużym pokoju konkurowały o miejsce
wielki kredens z ciemnego drewna, pluszowa kanapa
zwana otomaną, sekretarzyk z masą tajemnych szufladek i skrytek, pianino oraz fortepian. A po środku
królował owalny stół jadalny przykryty aksamitnym
obrusem. Znalazło się jeszcze miejsce na postument z
dorodną paprocią i na staromodny patefon na korbkę
z miedzianą tubą. Należące do patefonu bakelitowe
płyty miały klasyczny napis Your master voice. W ruchomym ramieniu patefonu należało co pewien czas
zmieniać tępiące się igły. Kiedy rezerwowe igły z
małego pudełeczka się skończyły patefon zamilkł na
zawsze. Ścianę nad kredensem zdobił zegar z wahadłem wybijający godziny i kwadranse, a nad pianinem
wisiały miniaturowe portrety pięknych dam w owalnych ramkach. W leżącym w głębi pokoju rodzice
Ani mieli sypialnię. Wielka szafa ustawiona w nogach
małżeńskiego łoża, w poprzek pokoju,, zapewniała
im nieco intymności. W tym pokoju spała również
Ania i tam miała swoje zabawki. Spędziłyśmy w nim
wiele godzin. Zabawki Ani były również przedwojenne. Najpiękniejsza z nich to wspaniały domek dla
lalek. Składał się z wielu pokoi umeblowanych miniaturowymi antykami. Na wyściełanych kanapkach
i fotelikach siedziały laleczki w stylowych strojach.
Patrzyłam również z podziwem i lekką zazdrością na
spacerowy wózek dla lalek będący miniaturą prawdziwego wózka, z siedzeniem obitym bordową skórą,
regulowanym oparciem i kołami z gumowymi oponami. Moich rodziców nie stać było wtedy na drogie
zabawki, ale kiedy w końcu doprosiłam się własnego wózka była to drewniana, toporna konstrukcja z
drewnianymi kołami bez opon, które stukotały głośno
podczas jazdy. Kiedy uparłam się żeby wziąć lalkę w
wózku na spacer, mama i jej towarzyszka narzekały
całą drogę na hałas. Był to pierwszy i ostatni wspólny
spacer z wózkiem.
Zabawki nie zawsze były nam z Anią potrzebne.
Często wystarczała wyobraźnia. Zamarznięta rynna
z soplami zamieniała się w pałac Królowej Śniegu.
Ciemny kąt w pokoju przemieniał się w grotę, gdzie
my, mieszkanki lasu, chroniłyśmy się przed atakiem
niedźwiedzi. Godzinami potrafiłyśmy wyobrażać
sobie, że jesteśmy dorosłymi, bardzo bogatymi mężatkami i prześcigałyśmy się w wymyślaniu coraz
to nowych ekskluzywnych ekstrawagancji. Dwa
imiona męskie, Fryderyk i Henryk, podobały się
nam wtedy najbardziej. Konkurowałyśmy ze sobą, która jako pierwsza wybierze na męża faworyta
Fryderyka. Druga musiała zadowolić się Henrykiem.

Teresa z Anią. Foto. Ze zbiorów prywatnych Teresy Urban

Posiadałyśmy eleganckie limuzyny i futra, które
wymieniałyśmy na nowe jeśli wypadł z nich jeden
włosek.
Nie miałyśmy telefonów więc stosowałyśmy z
Anią własny sposób komunikowania się z sobą na
odległość. Stukałyśmy w kaloryfery w rytmie hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”. Słysząc ten sygnał
wybiegałyśmy na balkon, gdzie mogłyśmy swobodnie
rozmawiać. Kiedy chorowałyśmy listy zastępowały
rozmowę. Moja mama dezynfekowała listy Ani żelazkiem. Aby utrzymać ich treść w tajemnicy używałyśmy szyfru opartego na alfabecie fenickim, z którym
zapoznałam się w pewnej popularnonaukowej książce
dla młodzieży.

Czasem byłam zapraszana do Ani na poczęstunek.
Jej mama piekła smakowite bezy, które podawała z
bitą śmietaną i konfiturą wiśniową domowej roboty.
Kiedy już wyjechałam za granicę przysyłała mi bezy
w paczkach.
Przez wiele lat kontakty nasze były sporadyczne;
listy, telefony, rzadziej odwiedziny. Ale Bałtyk, który
nas dzieli nie osłabił naszej więzi i tak jest do dziś.
Dzielimy się radościami i wspieramy się w niedoli.
Ania stała się dla mnie substytutem siostry, której
nigdy nie miałam. Jest mi siostrą nie z więzów krwi
tylko z więzów serca.
Teresa Urban

Kim jesteśmy?
„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę
i uchodź do Egiptu; pozostań tam,
aż ci powiem; bo Herod będzie szukał
Dziecięcia, aby Je zgładzić”. Józef wstał,
wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę
i udał się do Egiptu; tam pozostał
aż do śmierci Heroda.
Ewangelia św. Mateusza 2:13-15
My, imigranci – jesteśmy wszędzie,
zawsze byliśmy i będziemy. Różne jest
nasze pochodzenie, podobnie jak do nowego kraju dotarliśmy różnymi drogami.

Niektórzy przyjechali z bogatych krajów, inni z
biednych, niektórzy pochodzą z zamożnych rodzin,
inni z ubogich. Jedni są wykształceni, drudzy to analfabeci. Do pójścia w świat mogły skłonić nas wojna,
głód, katastrofy żywiołowe, kłopoty finansowe, prześladowania polityczne lub religijne, a także konflikty
rodzinne, chęć dorobienia się, wewnętrzny niepokój
albo tęsknota za przygodą.
W wyprawie do nowego kraju niektórzy z nas gotowi są ryzykować uduszenie w zamkniętych kontenerach, zamarznięcie na zaśnieżonych przełęczach górskich, utonięcie podczas przeprawy wywrotną łódką,
albo śmierć od kuli w chwili przepływania rzeki. Inni
pokonują tę drogę wygodnie, siedząc w przedziale kolejowym lub na na pokładzie samolotu. Część z nas
przekracza granicę z sercem bijącym ze strachu, inni
spokojnie podają paszport do kontroli.
Możemy być przyjęci z wyrozumiałością lub z podejrzliwością. Czasami mogą nas traktować jak pionki w politycznych rozgrywkach. Wielu przybywa do

nowego kraju bez grosza w kieszeni, nie zdając sobie
sprawy, co ich czeka. Inni są gorąco witani, dostają
mieszkanie i wysoką pensję. Jedni nie wiedzą, czy
jeszcze kiedykolwiek ujrzą dom rodzinny, a inni już
w najbliższe święto odwiedzają swoich najbliższych.
Wszyscy mają nadzieję na lepszą przyszłość – i wszyscy stają się obcokrajowcami.
Większość z nas przybywa z pustymi rękami.
Jesteśmy naznaczeni przeszłością i przywozimy ze
sobą zarówno to, co dobre, jak i to, co złe. Człowiek
szlachetny przynosi z soba szlachetność, a niegodziwy niegodziwość i to samo dotyczy uczciwości, obłudy, tolerancji i uprzedzeń. Wyjazd z ojczyzny, podróż
i przybycie do nowego kraju dodały nam doświadczeń
życiowych. Wielu ma nadzieję, że z chwilą emigracji
będą mogli zostawić swą przeszłość za sobą.
Jedyne, co nas wszystkich łączy, to Poczucie
Obcości – poza tym jesteśmy do siebie niepodobni.
A zatem, kim jesteśmy? Co takiego nosimy w sobie? Kim staniemy się w nowym kraju? Powiedzie
nam się, czy nie powiedzie? Zmienimy się na lepsze,
czy na gorsze? Tego nie da się przewidzieć. A co z
naszym osobistym Herodem, czy umrze kiedyś? A
gdy to nastąpi – czy wtedy wrócimy do ojczyzny?
Pewnym jest to, że wtedy nie będziemy już tymi samymi i że nigdy nie wrócimy do tego, co było.
Andrzej Olkiewicz
www.imigrant.nu
Powyższy tekst (w tłumaczeniu Ingi Sawickiej) jest jednym z
rozdziałów mojej książki „Jak żyć szczęśliwie w innym kraju”,
wydawnictwo Czarna Owca. Książkę napisałem po szwedzku
– jej tytuł brzmi „Konsten att vara invandrare”. Książka otrzymała Nagrodę Polonii Szwedzkiej – „Nagrodę Artystyczną”.
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