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POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE

Zmar³
Piotr
Cegielski
Tadeusz Nowakowski:
Bardzo sobie ceni³em przyjaŸñ
Piotra. Jego inteligencjê, zapa³,
jego stosunek do ludzi pe³en
¿yczliwoœci. Straciliœmy nie
tylko przyjaciela, ale i œwietnego wspó³pracownika.
¯egnaj Piotrze.
Ludomir GarczyñskiG¹ssowski:
Nale¿a³ do czo³ówki intelektualnej Polskiego Sztokholmu.
Z jego œmierci¹ bardzo zubo¿eje polskie ¿ycie kulturalne
w Szwecji. 14

Miœ dziœ,
wczoraj i jutro
NGP rozmawia z “cz³owiekiem-instytucj¹” w Sztokholmie:
Michaelem Edelmanem. Strona 3

Mini saga
Ktoœ zapyta³ mnie, czy nie
mia³em wyrzutów sumienia
wystawiaj¹c prace Petera
Diebitscha? Nie, nie mia³em,
przecie¿ trudno go obci¹¿aæ
odpowiedzialnoœci¹ za grzechy
bliskich.
Ostatni tekst
Piotra Cegielskigo
o skomplikowanej historii
rodu Diebitschów. 2

Niæ mojego losu
Od momentu podjêcia decyzji o wyjeŸdzie, nie daliœmy dzieciom ¿adnych sygna³ów do
niepokoju. Po¿egnaliœmy siê z rodzicami i gdy mieliœmy ruszyæ w drogê podbieg³a mama
i kieruj¹c siê swoim matczynym zmys³em, w³o¿y³a mi do rêki ma³y medalik, który
przechowujê do dziœ. Fragment ksi¹¿ki Ireny Desselberger. Strona 10

Jak zauwa¿a polski historyk sztuki Piotr Krakowski, Matka z dzie³a Diebitscha „bardziej ... kojarzy
siê z przedstawieniem >matki ziemi< ni¿ realistycznym
wizerunkiem wieœniaczki. Punktem wyjœciowym dla
tego rodzaju przedstawieñ by³ oczywiœcie temat Madonny z Dzieci¹tkiem”1. Mieœci siê wiêc idealnie w hitlerowskim ideale: „Naznaczona pierwotn¹ œwiêtoœci¹
naturalnego, biologicznego porz¹dku, ka¿da kobieta w
narodzie niemieckim, przepe³nionym nadziej¹ na przysz³oœæ, mia³a pe³niæ rolê stra¿niczki nowego ¿ycia”.

Obersturmbannführer (podpu³kownik) SS Karl Diebitsch prezentuje swoje
projekty z fabryki w Allach.

Karl Diebitsch urodzony w 1899 r. ju¿ w maju
1920 roku wst¹pi³ do NSDAP. Dosta³ legitymacjê z
ekskluzywnym numerem 1436 (dla porównania: w 1937
roku partia liczy³a ju¿ prawie 5 mln cz³onków, w 1944
- 8,5 mln). W roku 1925 ukoñczy³ w Monachium studia
artystyczne. W 1933 r. znów znalaz³ siê w awangardzie
– zasili³ szeregi SS. Trzy lata póŸniej zosta³ szefem
Porzellan Manufaktur Allach, przejêtej przez SS niewielkiej wytwórni ceramiki w pobli¿u Monachium.
Heinrich Himmler chcia³ mieæ w³asn¹ fabrykê porcelany
i porcelanowych gad¿etów w duchu pangermañskim i
z nazistowskimi symbolami. A Karl Diebitsch by³ jego
osobistym doradc¹ do spraw sztuki. A prywatnie –
choæ tylko do czasu – przyjacielem.
Wyroby z Allach mia³y wielkie powodzenie,
dlatego z czasem uruchomiono filiê zak³adów w nieodleg³ym Dachau. Wazy, patery, popielniczki, plakietki
– wszystkie z emblematami SS sprzedawa³y siê jak gor¹ce bu³ki. W czasie procesu norymberskiego mened¿erowie fabryki zaprzeczali jakoby korzystali z niewolniczej pracy wiêŸniów pobliskiego obozu. Faktem jest

MINI SAGA RODU
DYBICZÓW
Peter Diebitsch jest
architektem. Spe³nionym,
nagradzanym. W 1975 r.
budowa³ dla na zlecenie
szwedzkiej firmy BPA
Byggproduktion AB s³ynny
wie¿owiec Intraco I w
Warszawie. Jest Niemcem
od m³odoœci mieszkaj¹cym
w Szwecji. ¯ona, dzieci,
wnuki s¹ Szwedami.
Artyst¹ jest jeszcze niespe³nionym. Debiutowa³
w mojej galerii. Zaintrygowa³a i spodoba³a mu siê jej
nazwa: „Mitteleuropa”. A ja lubiê maluj¹cych architektów. Nawet jeœli maj¹ ju¿ swoje lata na karku.
Finansowo posz³o nam tak sobie, choæ przecie¿
nienajgorzej. Mimo kryzysu sprzedaliœmy jedn¹, doœæ
drog¹, grafikê.
Leitmotivem grafik Petera Diebitscha s¹ motyle.
Nie lubiê specjalnie motyli, ale ceniê dobr¹, pewn¹ i
precyzyjn¹ kreskê, jak¹ czêsto miewaj¹ maluj¹cy architekci.
W swoim cv na ulotce reklamowej wystawy Peter napisa³, ¿e jest synem artysty, prof. Karla Diebitscha. I ¿e urodzi³ siê w Monachium. Wiêc pytam go
o ojca.
— By³ malarzem, designerem, grafikiem. Projektowa³ porcelanê i kufle do piwa. By³ te¿ œwietnym rysownikiem, autorem znaczków pocztowych.
— A gdzie wyk³ada³?
— Wyk³ada³?
— By³ profesorem...
— Tylko lepiej mnie nie pytaj, za co on ten tytu³
profesorski dosta³...
Zrozumia³em pod razu. I nie pyta³em. Dosta³ za
zas³ugi dla narodowego socjalizmu. Tak jak g³oœny rzeŸbiarz Josef Thorak. Hitler nie szczêdzi³ profesorskich
tytu³ów ulubionym artystom. A ten obraz Karla Diebitscha (prezentowany na s¹siedniej kolumnie) nale¿y
do klasyki sztuki Trzeciej Rzeszy.
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jednak, ¿e pewn¹ niewielk¹ liczbê wiêŸniów przy wyrobie porcelany zatrudniono. Jak na ironiê, by³o to dla
nich przepustk¹ do w miarê ludzkiej egzystencji. Ale
Obersturmbannführer Diebitsch by³ ju¿ wtedy zmobilizowany, walczy³ m.in. na froncie rosyjskim. Do
formacji frontowej trafi³ na osobity rozkaz Himmlera.
Czym mu siê narazi³, nie wiemy. Wojnê zakoñczy³ w
stopniu oberführera (starszego pu³kownika) z wieloma
odznaczeniami bojowymi.
Karl Diebitsch nie by³ pierwszym cz³onkiem rodziny, który przeszed³ do historii. I nie tylko historii
sztuki. Jego dziadkiem by³ nie kto inny jak Iwan Dybicz
Zaba³kañski (1785-1831) – feldmarsza³ek rosyjski,
g³ównodowodz¹cy wojsk rosyjskich podczas kampanii
ba³kañskiej w latach 1828-1829. Gdy wybuch³o w Królestwie Polskim powstanie listopadowe zosta³ mianowany g³ównodowodzacym armii carskiej. W lutym 1831
r. rozpocz¹³ ofensywê na Warszawê, licz¹c ¿e buntownicy zostan¹ rozbici jednym silnym uderzeniem. Po
starciach pod Dobrem i Wawrem, zaskoczony tward¹
postaw¹ Polaków, postanowi³ zaatakowaæ g³ówne si³y

powstañców zgrupowane na przedpolach Pragi. W bitwie pod Grochowem dowodzi³ schematycznie i bez
polotu, choæ da³ dowody osobistej odwagi, osobiœcie
porz¹dkuj¹c oddzia³y i prowadz¹c je do natarcia. Zaskoczony niezwyk³¹ uporczywoœci¹ obrony i stratami
wœród swoich wojsk zarz¹dzi³ odwrót spod Warszawy.
Kilka miesiêcy póŸniej we wsi Kleszewo pod Pu³tuskiem zmar³ na grasuj¹c¹ wœród wojska rosyjskiego cholerê (przywleczon¹ przez ¿o³nierzy z kampanii na Ba³kanach), podobnie jak wielki ksi¹¿ê Konstanty. Wœród
wojsk polskich kr¹¿y³y wówczas pog³oski o otruciu
ich przez specjalnego wys³annika cara Miko³aja I.
Wracajmy do jego wnuka. Profesurê Karl Diebitsch dosta³ nie za produkty z Allach, które podobno
nie wzbudza³y entuzjazmu Führera, lecz za zaprojektowanie – wspólnie z Walterem Heckiem, tym samym,
który wymyœli³ runiczny symbol SS:
– czarnych,
„kultowych” mundurów tej formacji.
Szy³a je pewna bardzo znana do dziœ fabryka
odzie¿y w Metzingen, wiêc ostatnio ktoœ tak zabawi³
siê z ich logo:

Cz³onek NSDAP Hugo Ferdinand Boss zmar³ w
1948 roku. Wczeœniej za swe „zas³ugi” dla SS pozbawiony zosta³ praw obywatelskich i skazany na grzywnê.
Karl Diebitsch do¿y³ w spokoju, na pañstwowej
emeryturze, w rezydencji nad piêknym jeziorem Tegernsee w po³udniowej Bawarii 86 lat. Pasji do porcelany
nigdy nie siê nie wyrzek³. W koñcu lat 50. wyda³ kilka
ksi¹¿ek jej poœwiêconych, m.in. o tradycji s³ynnej angielskiej wytwórni Spode Copeland.
Ktoœ zapyta³ mnie, czy nie mia³em wyrzutów
sumienia wystawiaj¹c prace Petera? Nie, nie mia³em,
przecie¿ trudno go obci¹¿aæ odpowiedzialnoœci¹ za
grzechy bliskich. Jest zreszt¹ naprawdê uroczym cz³owiekiem i zawsze podkreœla, ¿e pochodzi z rozbitej rodziny, a ojciec by³ jej czarn¹ owc¹, nieakceptowan¹
przez rodzinê matki. Dlatego Peter kiedy tylko dorós³,
uciek³ z Niemiec.
So far, so good.
Sêk tylko w tym, ¿e nie potrafi³ odmówiæ sobie
powo³ywania siê na artystyczne dokonania ojca przy
okazji pierwszej swojej w³asnej wystawy. Kiedy pokazywa³ swe prace po raz drugi, ojciec znikn¹³ ju¿ z jego
cv. Przecie¿ ktoœ móg³ zadaæ podobne pytania jak ja…
1
Piotr Krakowski, Sztuka Trzeciej Rzeszy,
Wiedeñ, Kraków 2002, s.169.

Piotr Cegielski
Tekst pochodzi z ksi¹¿ki „Spokojnie, to tylko sztuka
2", któr¹ Piotr Cegielski przygotowywa³ do druku.
Publikowane zdjêcia z archiwum Autora.

Karl Diebitsch: Mutter

Mówi¹ o Tobie, ¿e jesteœ Cz³owiekiemInstytucj¹.
— W Polsce ukoñczy³em technikum chemiczne.
Przyjecha³em do Szwecji 45 lat temu, tutaj podj¹³em
studia (górnictwo), ale póŸniej wróci³em do mojego
zawodu chemika. Prawdê mówi¹c, tak ona mnie znudzi³a, ¿e zacz¹³em szukaæ czegoœ innego. Zosta³em
nauczycielem. Jeszcze póŸniej dosta³em siê na Wy¿sz¹ Szko³ê Wychowania Fizycznego. I wtedy dopiero siê odnalaz³em. To by³o to, co umia³em i lubi³em
robiæ. Ju¿ w Polsce organizowa³em obozy treningowe
dla ciê¿arowców, póŸniej w Szwecji te¿ siê tym zajmowa³em. Wiêc ten zawód nauczyciela to by³o jakby
moje powo³anie. Im d³u¿ej pracowa³em, tym lepiej
opanowywa³em technikê organizowania ró¿nych
imprez – a by³em aktywny w szwedzkich zwi¹zkach
szermierczych i ciê¿arowców. To, co sobie zaplanowa³em, to robi³em. Wiedzia³em do kogo siê zwróciæ,
kto mo¿e pomóc.
To zawodowe doœwiadczenie prze³o¿y³o siê
na tê aktywnoœæ spo³eczn¹ w gronie twoich
znajomych...
— Chyba zaczê³o siê to w 1978 roku. Zacz¹³em organizowaæ wycieczki narciarskie. Pierwszy raz pojecha³a nas niedu¿a grupa, 15 osób. By³o tak weso³o,
¿e od razu zaproponowali, byœmy w kolejnym roku
to powtórzyli. I tak to siê powoli zaczê³o. A im wiêcej takich wyjazdów i imprez przygotowywa³em,
tym ³atwiej mi to przychodzi³o.
Teraz te wyjazdy, które organizujesz,
s¹ ju¿ bardzo “zaawansowane”. JeŸdzicie
do bardzo egzotycznych miejsc, czasami
do kilku krajów. To wszystko wymaga
doskona³ej logistyki.
— Czêsto teraz jest tak, ¿e tê sam¹ tras¹ pokonuj¹
ju¿ dwie grupy. Chêtnych jest tylu, ¿e trzeba to dzieliæ. Ja zazwyczaj jadê z pierwsz¹ grup¹, wszystko
kontrolujê, jest mo¿liwoœæ ró¿nych korekt dla grupy
drugiej. Czêsto pytaj¹ siê mnie, czy przygotowanie
takiego wyjazdu jest trudne. Zawsze odpowiadam,
¿e ja to wszystko robiê ju¿ dzisiaj z rozbiegu.
Ale to nie tylko wyjazdy...?
— Organizujê tak¿e ka¿dego roku trzy zabawy, wyjazd na narty, jedn¹ du¿¹ podró¿, tak¿e wêdrówki. I
coroczne spotkanie w Mullsjö. Ale mnie to sprawia
tak¹ przyjemnoœæ, ¿e ja nie widzê w tym ¿adnych
problemów. Jakby siê ludzie nie wtr¹cali, to by³oby
idealnie...
Skar¿¹ siê czasami?
— Jak coœ nie funkcjonuje podczas wyjazdów – a to
jest “za d³ugo” albo “za krótko”, pokój nie taki jaki
mia³ byæ – to ma³y problem. Ale na przyk³ad w
Mullsjö mamy program u³o¿ony co do minuty od 8
rano do 1 w nocy. Codziennie s¹ 2-3 aktywnoœci.
Czasami znajdzie siê ktoœ, kto chce siê wy³amaæ i
zapsuæ ten program. To wtedy jest problem.
Wyt³umaczy, czym s¹ te spotania w Mullsjö?
— Pocz¹tkowo, gdy wiêkszoœæ z nas by³a jeszcze
singlami, to te wyjazdy na narty i na kajaki wystarcza³y. PóŸniej jednak ka¿dy z nas zak³ada³ rodziny,
pojawi³y siê dzieci i trzeba by³o pomyœleæ inaczej.
Najpierw z innymi rodzicami wyje¿d¿aliœmy do tak
zwanego “ch³opa” na wieœ. Ale po pewnym czasie
wci¹¿ by³a ta sama grupa i zaczêliœmy siê nudziæ.
Wtedy pomyœla³em, ¿eby dla tych dzieci wynaj¹æ
coœ wiêkszego, i tak siê zaczê³o. Znalaz³a siê grupa
30 dzieci. Zwróci³em siê z pytaniem do 100 szkó³,
czy maj¹ mo¿liwoœæ wynajêcia nam na lato pomieszczeñ, jeœli maj¹ np internat. I tak znaleŸliœmy Mullsjö. Pierwszy raz pojechaliœmy tam z grup¹ 80 osób.

Miœ dziœ,
wczoraj
i jutro
NGP rozmawia z Michaelem Edelmanem
na, a zainteresowanie olbrzymie. Wiêc za ka¿dym
razem, gdy tylko wyjdê z jakimœ pomys³em, to niemal nastêpnego dnia, wszystkie miejsca s¹ zarezerwowane.
Czy to da siê nadal rozbudowywaæ?
— Ca³y czas siê rozbudowywuje. Nasza emigracja
staje siê coraz starsza. Zabawa wygl¹da tak: przyjœæ,
zjeœæ, dwa s³owa i do domu, bo siê robi póŸno....
Trochê ¿artujê. Ale przychodzi coraz wiêcej osób
spoza “naszej” emigracji, którzy jeszcze chc¹ siê
bawiæ i tañczyæ. To ju¿ dawno przesta³o byæ zwi¹zane tylko z emigracj¹ marcow¹. Zreszt¹ listê osób, do
których wysy³am informacjê, nie mam podzielonej na
“fale emigracyjne”. Zreszt¹ uczestnikami naszych
wyjazdów s¹ emigranci nie tylko ze Szwecji, ale np z
Kanady, USA czy Danii.
I dodatkowo prowadzisz blog “Reunion 69”
(misdzis.com). W wyszukiwarce mo¿na
przyczytaæ informacjê: Oficjalny blog
emigracji 1969.
— Ale mój blog jest otwarty dla wszystkich. Piszê o
naszych spotkaniach, prezentuje ró¿nych ludzi, ukazuj¹ siê recenzje ksi¹¿ek. Wyk³adam zdjêcia, filmy z
naszych zabaw i wyjazdów. Wiele osób mi przysy³a
ró¿ne materia³y - ktoœ coœ ciekawego przeczyta³, najczêœciej w polskiej prasie. Oczywiœcie, du¿a czêœæ
jest o tematyce ¿ydowskiej, ale blog nie jest skierowany tylko do tej emigracji. Po paru latach prowa-

dzenia tego blogu dochodzê do 800.000 otworzeñ. To
niemal 160 tysiêcy czytelników.
Najbli¿sza wielka podró¿?
— Jedwabnym szlakiem do Niebiañskich Gór: Uzbekistan i Turkistan. To kraje, które nie s¹ jeszcze nastawione na turystykê. Wiele osób z mojej emigracji
jest w jakiœ sposób powi¹zana z tymi terenami, czêœæ
nawet siê tam urodzi³a. Gdy zaproponowa³em tê
wycieczkê mia³a byæ tylko jedna 30-osobowa grupa –
ale po paru godzinach zg³osi³o siê 90 osób! Wiêc bêd¹
dwie grupy. A i tak musia³em wielu osobom odmówiæ, bo nie by³o miejsc. Ja nigdy nie pytam siê nikogo, dok¹d oni chc¹ jechaæ. Ja organizujê te wyjazdy,
które mnie samego interesuj¹.
To rzeczywiœcie bardzo atrakcyjny wyjazd.
Indywidualnie to raczej do tych krajów siê
nie jeŸdzi.
— Rzeczywiœcie, potrzeba wielu wiz, wiele spraw
trzeba za³atwiaæ z du¿ym wyprzedzeniem. Wiêc to
s¹ plany na wyjazd na rok 2017. Jedziemy tam w we
wrzeœniu przysz³ego roku. W tym roku jedziemy do
Chin. Najpierw “tradycyjnie” Pekin i Mur Chiñski, a
póŸniej jedziemy do zachodniej czêœci, do tych
“prawdziwych” Chin. Bêdziemy uczyæ siê gotowaæ,
chiñskiej kaligrafii, bêdziemy mieszkaæ w ma³ych
miejscowoœciach.
Zatem: przyjemnej podró¿y!

Czyli ca³y pomys³ skierowany by³ na dzieci?
— Tak by³o na pocz¹tku. Pierwsze siedemnaœcie lat.
Z czasem te dzieci doros³y i mia³y w³asne dzieci. I
nadal przyje¿d¿a³y z w³asnymi dzieæmi. Niektórzy
siê tam pobrali. Nazywamy ich “dzieæmi Mullsjö”.
Oni maj¹ w³asn¹ stronê internetow¹. Z biegiem lat
zainteresowanie tym wyjazdem do Mullsjö by³o tak
du¿e, ¿e nie starcza³o nam tam miejsca dla wszystkich. By³y to wczasy dwutygodniowe. Musia³em
wynaj¹æ jeszcze inn¹ szko³ê w pobli¿u. Tam póŸniej
by³y tylko kolonie dla dzieci i m³odzie¿y. PóŸniej
jednak by³o coraz mniej dzieci i z tego dodatkowego
domu zrezygnowaliœmy. Teraz do Mullsjö przyje¿d¿a ka¿dego roku 120-130 osób.
Kto uczestniczy w tych spotkaniach
w Mullsjö? Czy to tylko œrodowisko twojej
emigracji, marcowej?
— Nie! To jest rzeczywiœcie tak kojarzone, ale to s¹
imprezy, zabawy i wyjazdy dla wszystkich. Problem
polega na tym, ¿e iloœæ miejsc jest zawsze ograniczoNGP 11/2016 (373)
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W dziedzinie prawa rodzinnego oferuję
klientom pomoc i doradztwo między
innymi w sprawach dotyczących opieki nad
dziećmi, miejsca zamieszkania dzieci i
kontaktów z dziećmi, prawa do
zatrzymania mieszkania, alimentów,
ustalenia ojcostwa i wykonalności orzeczeń
sądowych. Klientom mojej Firmy
Adwokackiej pomagam w składaniu
wniosków o ochronę prawną lub pomoc
prawną. W sprawach karnych podejmuję
się zleceń jako obrońca z urzędu,
pełnomocnik strony poszkodowanej i
specjalny przedstawiciel dzieci.
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PRAWO KARNE

PRAWO RODZINNE

Adwokat
Monika Zytomierska Nisell

Telefon: 08 21 44 40
Telefon komórkowy: 0707 812 126
Mail: info@advokatnisell.se
www.advokatnisell.se
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Kiedy pojawi³ siê pomys³ za³o¿enia
Partii?
— Idea jej powstania narodzi³a siê w
drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych. Ostatecznie nasza Partia zosta³a
zarejestrowana 6 paŸdziernika 2014
roku, a wiêc prawie 20 lat póŸniej.

To by³y czasy, kiedy na Ukrainie
budzi³a siê dopiero, po latach sowieckiej w³adzy, polska œwiadomoœæ
narodowa…
— …polskoœæ zaczê³a siê u nas budziæ, tak naprawdê, jeszcze pod koniec
istnienia Zwi¹zku Radzieckiego - w roku 1988 roku, kiedy powsta³o pierwsze Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oœwiatowe na Ukrainie z siedzib¹
w Kijowie. W maju 1990 roku Polacy
z ca³ej Ukrainy, po raz pierwszy, zebrali siê na swój kongres, w którym
licznie udzia³ wziêli honorowi goœcie,
przedstawiciele inteligencji i duchowieñstwa z Polski i Ukrainy. Kongres
odbywa³ siê w wype³nionej po brzegi
sali „Domu Plastyka” przy placu
Lwowskim i przebiega³ bardzo patriotycznie i uroczyœcie. Po raz pierwszy
odprawiono tam mszê œw. ¿a³obn¹ ku
czci ofiar represji totalitaryzmu w Bykowni, której przewodniczy³ ks. bp
Jerzy D¹browski.
Jak i kiedy rozpoczêliœcie prace
zwi¹zane z powstaniem Waszej
Partii?
— Prace przygotowawcze, zwi¹zane z
za³o¿eniem Partii, rozpoczêliœmy oko³o 2003 roku. Sytuacja na Ukrainie
szybko siê zmienia³a. Nadchodzi³y
czasy dla nas korzystne i trzeba by³o
je szybko wykorzystaæ. Obserwuj¹c
zmiany sytuacji politycznej na Ukrainie, zmierzaj¹ce do dalszej demokratyzacji kraju, doszliœmy do wniosku, ¿e
warto ju¿ za³o¿yæ polsk¹ partiê.
Wczeœniej, w koñcu lat dziewiêædziesi¹tych, mo¿e te¿ uda³oby siê nam j¹
za³o¿yæ i zarejestrowaæ, ale wówczas
œwiadomoœæ narodowa polskiej mniejszoœci na Ukrainie by³a jeszcze na niskim poziomie. Za³o¿enie wówczas
polskiej partii mog³oby siê skoñczyæ
Ÿle i zniechêciæ naszych rodaków do
dalszej dzia³alnoœci. Zawsze uwa¿a³em, ¿e ka¿de dzia³anie wymaga odpowiedniego czasu.
…i to by³ w³aœnie ten czas na
za³o¿enie polskiej partii?
— Tak. W roku 2003 uznaliœmy, z grup¹ naszych dzia³aczy, ¿e trzeba zacz¹æ
starania o za³o¿enie polskiej partii na
Ukrainie. Niestety dwa lata póŸniej, w
niewyjaœnionych do dzisiaj okolicznoœciach, zginê³a moja córka. Prze¿y³em
wówczas wielk¹ tragediê rodzinn¹.
Wstrzyma³em te¿, ze swojej strony,
wszelkie dzia³ania zwi¹zane z za³o¿eniem partii. I w taki sposób nasz projekt zosta³ zatrzymany, a¿ do roku
2010.
11 wrzeœni 2011 roku zorganizowaliœmy zjazd w Kijowie, w Domu Uczonych przy ul. W³odzimierskiej, na który przyjecha³o 170 delegatów, sympatyków naszego projektu. Zaproponowaliœmy tam, wczeœniej ju¿ opracowany, program i wybraliœmy w³adze
partii, jej radê polityczn¹ i komisjê rewizyjn¹. Ja zosta³em prezesem naszej
partii. Mogliœmy wówczas przyst¹piæ
do zbierania podpisów.
Z jakimi trudnoœciami i k³opotami
przysz³o Ci siê wówczas zmierzyæ?
6

NGP 11/2016 (373)

Partia
Polaków
Ukrainy
Z prezesem PPU, Stanis³awem Kosteckim,
rozmawia Leszek W¹tróbski
— Wed³ug prawa ukraiñskiego trzeba
nam by³o zebraæ podpisy w 2/3 obwodów (polskie województwa) co najmniej, a w nich podpisy w 2/3 rejonów
(nasze powiaty) w iloœci ogólnej nie
mniej jak 10 tysiêcy. Mo¿na by³o te
wymagania wype³niæ poprzez znalezienie specjalistycznej firmy, która za
pieni¹dze zbiera³a wymagane prawem
podpisy. Takie firmy s¹ ju¿ na Ukrainie. Wybra³em jednak metodê tradycyjn¹, zgodn¹ z wymaganiami prawa,
chodz¹c od wioski do wioski, od chaty
do chaty.
Jak d³ugo trwa³o zdobywanie
potrzebnych do rejestracji partii
podpisów?
— Zdobyliœmy je dopiero wiosn¹ roku
2013. Proces zbierania podpisów trwa³
prawie 1,5 roku. Zgromadziliœmy wówczas ponad 11 tys. g³osów popieraj¹cych powstanie polskiej partii i z³o¿yliœmy je oficjalnie razem z innymi
wymaganymi do rejestracji dokumentami. Organ rejestruj¹cy zakwestionowa³ nam prawie 6 tys. podpisów. Zosta³o nam ponad 5 tys., które komisja
uzna³a. Trzeba wiêc by³o zacz¹æ zbieranie zakwestionowanych podpisów
od pocz¹tku.
Czy zdobyte podpisy nie spe³nia³y
ukraiñskich wymogów, czy mo¿e to
by³a decyzja polityczna?
— Oczywiœcie ró¿nie to mo¿na traktowaæ i do tego podchodziæ. W ka¿dym b¹dŸ razie sta³o siê i nasze g³osy
uznano za niekompletne. Na naszych
listach widaæ by³o go³ym okiem, ¿e zebrane podpisy s¹ jednak autentyczne i

¿e zosta³y zebrane w konkretnym rejonie. Zbieraj¹cy podpisy w konkretnej
wiosce, gdzie nasze listy podpisa³o
kilkuset obywateli, nie zawsze dok³adnie podawali adresy – np. brakowa³o
nazwy ulicy. A wed³ug rejestru, taka
wioska posiada³a 5 ulic, których w naszych spisach zabrak³o. Brakowa³o te¿
czasami i innych danych np. inicja³y
zamiast imion.
I co? Uznali Wam je teraz?
— Tak, wszystkie. A zebraliœmy ich
ponad 6 tys. Wziêliœmy pod uwagê te
wszystkie wymagania. I ponownie
z³o¿yliœmy wymagane dokumenty do
rejestracji. I czekaliœmy na decyzjê…
... która by³a i tym razem odmowna?
— Tak. Ponownie nam odmówiono.
Znaleziono bowiem w naszym partyjnym statucie stwierdzenia, które rzekomo nie by³y zgodne z prawem ukraiñskim. Statut jednak i program partii
by³y sprawdzane na pierwszym etapie. Otrzymaliœmy wtedy kilka drobnych sugestii, które uwzglêdniliœmy,
razem z g³osami nowych ludzi. Ponownie zwo³aliœmy wiêc techniczny
zjazd partii. Zmieniliœmy statut i
wprowadziliœmy zmiany programowe
– zgodnie z uwagami Pañstwowej
S³u¿by Rejestracyjnej.
I po raz trzecie Wam odmówiono?
— Postanowi³em wiêc dzia³aæ i zadzwoni³em do pani Hanny Oniszczenko, prezesa Pañstwowej S³u¿by Rejestracyjnej. Dowiedzia³em siê od niej, i¿
nie mog¹ zarejestrowaæ partii z nazw¹
przez nas proponowan¹ - czyli Partia
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O potrzebie powstania polskiej
partii na Ukrainie rozmawiali
dzia³acze i cz³onkowie Zwi¹zku
Polaków na Ukrainie, którym
kierowa³eœ przez ponad 16 lat…
— O takiej potrzebie zaczynaliœmy
myœleæ i mówiæ jeszcze w po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych. Ale wtedy uwa¿a³em, ¿e powstanie polskiej partii na
Ukrainie jest jeszcze przedwczesne.

Polaków Ukrainy. Powiedzia³a mi, ¿e
w kraju toczy siê wojna. I co ona ma
zrobiæ, jeœli na Ukrainie powstanie
partia Rosjan? Odpowiedzia³em jej na
to, ¿e Rosjanie ju¿ takowe partie na
Ukrainie maj¹ – np. Russki B³ok,
Russkoje Jedinstvo, Kijowska Ruœ czy
Partia Sojusz. Przyzna³a mi wówczas
racjê i wyjaœni³a, ¿e nasza sprawa by³a
konsultowana na bardzo wysokim
szczeblu i prosi o zmianê nazwy. Powiedzia³em, ¿e zastanowiê siê. Trzeba
wiêc by³o szybko myœleæ o zmianie
nazwy naszej partii mimo istnienia
kilku partii rosyjskich i 2 wêgierskich:
Demokratycznej Partii Wêgrów Ukrainy i Wêgierskiej Partii Demokratycznej na Ukrainie.Zastanawialiœmy siê z
kolegami przez ca³¹ dobê i wpadliœmy
na pomys³, aby nazwaæ nasz¹ partiê
„Solidarnoœæ”. Chcieliœmy wykorzystaæ tê nazwê z dwóch powodów.
Pierwszy to rozwi¹zanie partii „Solidarnoœæ” prezydenta Poroszenki i
zmiana jej nazwy na „Blok Petra Poroszenki”, a drugi to zwi¹zki z Polsk¹ i
Lechem Wa³ês¹. Nastêpnego dnia zadzwoni³em do pani prezes Pañstwowej
S³u¿by Rejestracyjnej i powiedzia³em
jej, ¿e mam now¹ propozycjê. I jeœli
ona siê zgodzi, to zmieniamy nazwê
partii na „Solidarnoœæ”. Pochwali³a nas
za pomys³ i powiedzia³a, ¿e nie widzi
obecnie ¿adnych przeszkód w rejestracji, bo Polakom ta nazwa odpowiada –
ze znanych powszechnie powodów.
Kilka dni póŸniej ponownie z³o¿yliœmy wszystkie dokumenty wymagane
przy rejestracji….
… i co?
— … i partia zosta³a zarejestrowana
jako Partia „Solidarnoœæ”. To by³ 6
paŸdziernika 2014 roku. Nie zd¹¿yliœmy nawet tego oblaæ bo zachorowa³em. Trzy tygodnie le¿a³em na grypê.
Kiedy wyzdrowia³em to zorganizowa³em w Kijowie pierwsze posiedzenie
Rady Politycznej naszej partii. Zaczêliœmy proces rejestracji naszych oddzia³ów. Jest bowiem taki przepis, ¿e
po zarejestrowaniu partii trzeba w
przeci¹gu 6 miesiêcy zarejestrowaæ
swoje oddzia³y, w co najmniej wiêcej
ni¿ w po³owie obwodów. Tak wiêc
przed koñcem roku zarejestrowaliœmy
ju¿ 7 oddzia³ów, pozosta³e by³y jeszcze w rejestracji.
U nas na Ukrainie ka¿da komisja rejestruj¹ca oddzia³y nowej partii
w odwodzie czy rejonie mo¿e zaproponowaæ swoje uwagi, które partia
musi uwzglêdniæ. Ich propozycje naniesienia dalszych poprawek by³y ró¿ne. Ka¿dy z rejestruj¹cych mia³ w³asne
doœwiadczenia i zwraca³ uwagê na zupe³nie inne sprawy. Zdarza³o siê, ¿e
sugerowane w jednym miejscu poprawki, by³y odrzucane w innym i odwrotnie. Musieliœmy wiêc postêpowaæ
bardzo elastycznie, dostosowuj¹c siê
do konkretnych wymagañ poszczególnych rejestratorów. Nie dyskutowaliœmy z nimi, lecz wype³nialiœmy ich
uwagi je¿eli nie by³y sprzeczne z naszymi zadaniami statutowymi. Mogliœmy siê wprawdzie odwo³ywaæ do
s¹dów i czekaæ na ich werdykty, ale
nam bardziej zale¿a³o na rejestracji poszczególnych oddzia³ów naszej partii.
Zaczêliœcie rejestracjê Waszej
Partii w obwodach i rejonach. Co
by³o póŸniej?
— Nagle, po nowym roku, zosta³em
zaproszony do biura partii Blok Petra
Poroszenki. Oni zwrócili siê do nas z
propozycj¹ rozpatrzenia mo¿liwoœci
zmiany nazwy naszej partii, w zwi¹zku z ich decyzj¹ o powrocie do starej
nazwy. Naturaln¹ si³¹ rzeczy rozumieliœmy, ¿e pierwszeñstwo w nazwie
„Solidarnoœæ” nale¿y siê im. Oni bowiem byli autorami tej nazwy na Ukrainie. Dlatego wyraziliœmy na to zgodê i
oddaliœmy nazwê „Solidarnoœæ” dawnemu jej w³aœcicielowi - pod warun-

Proces dalszej rejestracji zosta³
wiêc wstrzymany…
— …. tak, w zwi¹zku ze zmian¹ nazwy partii. Zacz¹³ siê jednoczeœnie ponowny proces naszej partyjnej organizacji – najpierw Rady Politycznej.
Odbyliœmy te¿ Zjazd, na którym mia³y miejsce burzliwe dyskusje nt. oddania nazwy „Solidarnoœæ” rz¹dz¹cemu
Blokowi Piotra Poroszenki. Sporo wówczas ludzi od nas odesz³o. Dyskusje
na szczêœcie zakoñczy³y siê kompromisem i delegaci uznali, ¿e Partia Polaków Ukrainy to najlepsza nazwa na
dzisiejsz¹ sytuacjê spo³eczno-polityczn¹ Ukrainy. By³o to bowiem spe³nienie polecenia pierwszego zjazdu
za³o¿ycielskiego, na którym postanowiliœmy za³o¿yæ polska Partiê Polaków Ukrainy.
Partia o pierwotnej nazwie zosta³a zarejestrowana 27 marca 2015 roku - z obowi¹zkiem rejestracji jej oddzia³ów terenowych. Na dziœ mamy
zarejestrowanych kilkanaœcie oddzia³ów obwodowych i rozpoczêliœmy
rejestrowaæ miejskie i rejonowe organizacje.
A jakie s¹ Wasze cele?
— Do najwa¿niejszych zaliczy³ bym
odrodzenie i rozwój narodowy Polaków oraz pracê na rzecz aktywnoœci
politycznej i spo³ecznej obywateli
Ukrainy polskiego pochodzenia i wreszcie troska o polskie szkolnictwo.
Wa¿na jest równie¿ dzia³alnoœæ polityczna i spo³eczna. Stanowczo odrzucamy nacjonalizm, ale mówimy tak patriotyzmowi. W sferze gospodarczej
partia bêdzie pracowaæ na rzecz obrony ma³ego i œredniego biznesu oraz
sprzyjaæ poszerzeniu klasy œredniej.
Bêdziemy te¿ zajmowaæ siê
krzewieniem nauki jêzyka polskiego,
kultury i historii polskiej; zak³adaæ
polskie szko³y i promowaæ polskie
studia jêzykowe. Wa¿na jest dla nas
wreszcie popularyzacja dorobku Polaków na Ukrainie we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego czy budzenie aktywnoœci ludnoœci polskiej na
Ukrainie w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym celem tworzenia praworz¹dnego pañstwa i przestrzegania Wszechœwiatowej Deklaracji Praw Cz³owieka.
W rozwiniêtych demokracjach europejskich mo¿e nawet i wystarczy istnienie samych organizacji spo³ecznych.
Tam s¹ one naprawdê dobrze zorganizowane i potrafi¹ broniæ swojego interesu i nie sposób ich nie us³yszeæ. Podobnie zbudowane s¹ tam równie¿ systemy polityczne. Je¿eli Polacy s¹ ju¿
na takim poziomie, ¿e maj¹ ambicje, a

mieszkaj¹ w takim kraju jak Ukraina,
to aby zrealizowaæ swoje oczekiwania,
potrzebuj¹ w³asnej partii politycznej.
Dziœ zorganizowanie w³asnego chóru
koœcielnego czy mo¿liwoœæ nauczania
jêzyka polskiego, w tej czy innej miejscowoœci, nie jest ju¿ tak trudne, jak w
czasach by³ego ZSRR, pod warunkiem
jednak samodzielnego zorganizowania
grupy chêtnych oraz instruktora czy
nauczyciela.
Prawd¹ jest, ¿e powstaj¹ dziœ
liczne punktu nauki jêzyka polskiego
na Ukrainie, bo jest na nie coraz wiêksze zapotrzebowanie spo³eczne. To
dzieje siê na zasadzie ruchu oddolnego,
na poziomie oœwiaty i kultury. Je¿eli
chodzi o finansowanie potrzeb oœwiatowych czy kulturalnych, to ze strony
pañstwa ukraiñskiego jeszcze tego
praktycznie nie ma.
Stawiamy na pierwszym miejscu – i mocno to podkreœlamy – ¿e
musi to byæ wspó³praca partnerska i
braterska. W takiej wspó³pracy, jak
uczy nas historia, tak naprawdê wszystko jest wa¿ne. Czasy dzisiejsze mówi¹ nam, ¿e najwa¿niejsza jest wspó³praca wojskowa, gospodarcza czy
opieka zdrowotna. Dziœ Ukraina bardzo potrzebuje polskiego doœwiadczenia w ochronie zdrowia. Bêdziemy
tu budowaæ nowy system. Skorzystanie z polskich doœwiadczeñ to przecie¿
tak¿e unikniecie wielu niepotrzebnych
b³êdów, których nie warto tu powtarzaæ.
A z Polakami na Ukrainie jest
tak, ¿e czêsto to my jesteœmy wiêkszymi patriotami Ukrainy, ni¿ sami
Ukraiñcy. Dlatego pamiêtaj¹c o tym,
chcemy zaprezentowaæ nowy model
stosunków pomiêdzy mniejszoœci¹ narodow¹ a pañstwem, gdzie mniejszoœæ
narodowa szanuje, to co dzisiaj najbardziej aktualne, czyli ca³oœæ terytorialn¹ pañstwa, jêzyk pañstwowy, a
pañstwo ukraiñskie szanuje tradycje,
zwyczaje, kulturê i jêzyk swoich obywateli, którzy nale¿¹ do mniejszoœci.

EUROWIZJA 2016

Szpak
vs Frans
Historia konkursu Eurowizji
siêga 1956 roku. To ulubione
show telewizyjny nie tylko w
Europie. Od ponad piêciu
dekad, zaprezentowano ponad
1100 utworów, a Eurowizja z
biegiem lat sta³a siê wspó³czesnym klasykiem.
Zwyciêzc¹ zesz³orocznego Konkursu okaza³ siê Szwed Mans Zelmerlöw.
Wygrana ta zapewni³a Szwecji zorganizowanie tegorocznej imprezy, która odby³a
siê w sztokholmskiej Globe Arenie. Gospodarzem wydarzenia by³ Mans Zelmerlöw
a wspó³prowadz¹c¹ prezenterka telewizyjna, Petra Mede.
Zarówno gospodarze jak i kraje „Wielkiej Pi¹tki” (czyli pañstwa, które p³ac¹
najwiêksze sk³adki do Europejskiej Unii Nadawców) automatycznie zakwalifikowa³y
siê do wielkiego fina³u. To Niemcy, W³ochy, Francja, Hiszpania oraz Wielka Brytania.
Polskê w tym roku reprezentowa³ m³ody i utalentowany Micha³ Szpak w
piosence „Colour Of Your Life”. W eliminacjach krajowych do konkursu pokona³
m.in. Margaret i Edytê Górniak. Urodzi³ siê 26 listopada w 1990 roku w podkarpackim Jaœle. Od najm³odszych lat œpiewa i, jak sam mówi, kocha scenê oraz du¿¹ publikê. W marcu 2011 roku wyst¹pi³ w telewizyjnym show talentów „X-Factor”, gdzie podczas castingu oczarowa³ publikê wykonaniem utworu „Dziwny jest
ten œwiat” Czes³awa Niemena. W konkursie tym zaj¹³ zaszczytne drugie miejsce.
Kolejnym jego sukcesem by³a nagroda (Z³oty Samowar), któr¹ zdoby³ w
2013 roku na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze za wykonanie piosenki
„Oczy czornyje”. Z kolei w 2015 roku podczas 52. KFPP w Opolu Micha³ wygra³
konkurs SuperPremiery. W tym samym roku, ukaza³ siê pierwszy album studyjny
Micha³a Szpaka zatytu³owany „Byle byæ sob¹”.
Z kolei Szwecjê reprezentowa³ Frans Jeppsson Wall (pseud. art. Frans) hitem
„If I Were Sorry”, który podbija listy przebojów nie tylko w Szwecji. Ten 18-letni
wokalista i autor tekstów urodzi³ siê w Ystad. Najwiêkszym – jak do tej pory sukcesem tego m³odego artysty – by³o nagranie, w wieku 7 lat, wspólnie z zespo³em Elias
utworu pt. „Who’s da Man”, zadedykowanego szwedzkiemu pi³karzowi Zlatanowi
Ibrahimovicowi. Po 10-letniej przerwie w karierze Frans wróci³ na wielk¹ scenê
w³aœnie w Eurowizji jako najm³odszy reprezentant Szwecji (zaraz po Caroli Häggkvist, która w wieku 16 lat zwyciê¿y³a podczas krajowych eliminacji (Melodifestivalen) w 1983 roku utworem „Främling” (Obcy).
W sobotni wieczór, 14 maja odby³ siê wyczekiwany wielki fina³ 61. Konkursu
Piosenki Eurowizji. Wziê³o w nim udzia³ 26 uczestników, wy³onionych z dwóch
pó³fina³ów. W tym roku po raz pierwszy przedstawienie wyników odby³o siê w
nieco inny sposób ni¿ dotychczas – g³osy jury i widzów z 42 krajów zosta³y przeliczone i og³oszone oddzielnie.
Zwyciê¿y³a reprezentantka Ukrainy Jamala piosenk¹ „1944". Drugie miejsce
przypad³o Dami Im z Autralii, a trzecie przedstawicielowi Rosji, Sergeyowi Lazarevowi. Szwecja i Frans znaleŸli siê na pi¹tym miejscu.
Micha³ Szpak równie¿ znalaz³ siê w pierwszej dziesi¹tce konkursu, zdoby³ 8.
miejsce z wynikiem 229 pkt, w tym 7 pkt od jury (25. miejsce) i 222 pkt od widzów
(3. miejsce).

cd na str. 15
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kiem ich pomocy na powrót naszej
partii do nazwy pierwotnej – czyli do
Partia Polaków Ukrainy. By³o to bowiem spe³nienie polecenia pierwszego
zjazdu za³o¿ycielskiego, na którym
postanowiliœmy za³o¿yæ Partiê Polaków Ukrainy. Nasza decyzja i propozycja zosta³a przez nich przyjêta.

Z wyrazami g³êbokiego smutku ¿egnamy
zmar³ego 5 maja 2016 roku

Piotra CEGIELSKIEGO
dyrektora Instytutu Polskiego w Sztokholmie
w latach 1999-2005
dyplomatê, dziennikarza, korespondenta prasowego,
krytyka sztuki, zas³u¿onego w krzewieniu
kultury polskiej w Szwecji
Arkadiusz Bernaœ, dyrektor
oraz zespó³ Instytutu Polskiego w Sztokholmie
Uczniowie szko³y sobotnio-niedzielnej w Perwomajsku (dawn. Orlik) w obwodzie miko³ajewskim,
niedaleko granicy z Mo³dow¹. (Foto: archiwum)
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Po¿yjemy,
zobaczymy
Lata biegn¹, a my z nimi. Mówi³a
moja babka. ¯e czas nie stoi
w miejscu wiadomo nie od dziœ,
ale cz³owiek o tym na ca³e
szczêœcie nie myœli.

Stockholm Fashion Day
z polskim akcentem
17 marca w Sztokholmie odby³ siê pokaz
mody - Stockholm Fashion Day. To cykl
pokazów odbywaj¹cych siê w Polsce
i w Szwecji, maj¹cych na celu promocjê
mody offowej.
Organizatorami pokazu by³y Mariola Turbiarz
- projektantka mody, w³aœcicielka marki Studio Matylda Fashion Design oraz Adam Turbiarz, stylista fryzur
- Studio Matylda Hairstylist. Obydwoje mieszkaj¹ i
pracuj¹ w Szwecji. Od ponad 10 lat organizuj¹ pokazy
mody, ubrania Marioli Turbiarz nosz¹ polskie gwiazdy.
Na marcowy pokaz organizatorzy zaprosili najlepsze polskie firmy dzia³aj¹ce w Sztokholmie. Little
Wardrobe Sverige oferuje ubrania dzieciêce i komplety
mama/dziecko od najlepszych polskich producentów.
Wszystkie ubrania s¹ szyte i projektowane z nale¿yt¹
dok³adnoœci¹, z wykorzystaniem najwy¿szej jakoœci
tkanin spe³niaj¹cych warunki certyfikatu jakoœci Oekotex (bezpieczne dla dziecka).
Goshas Trend (www.goshastrend.se) to butik,
który oferuje unikalne torebki i akcesoria od tworców i
projektantów, których nie znajdziemy w sieciowych
sklepach. S³u¿¹ jako wyj¹tkowe prezenty lub produkty
codziennego u¿ytku, które na pewno wyró¿niê Cie z
t³umu. Butik posiada szeroki asortyment. Wiele projektów realizowanych jest na zamówienie.
Charm Silver to sprawnie rozwijaj¹ca siê firma,
której w³aœcicielk¹ jest Katarzyna Owczarczyk. Firma
ta posiada sklep internetowy www.charmsilver.se prowadz¹c sprzeda¿ na terenie Szwecji. Mo¿na tu kupiæ
bi¿uteriê, która pochodzi z Polski. Jedn¹ z autorek jest
wybitnie uzdolniona artystka Iwona Tamborska, znana
z tworzenia bi¿uterii na bazie prawdziwych owadów i
roœlin.
Ewa’s Hair Design - Moderna Harstudio i
Stockholm, to modny salon fryzjerski tworz¹cy fantazyjne stylizacje i wykorzystuj¹cy najnowsze trendy
fryzjerskie dostosowane do indywidualnych preferencji
klienta.
Butik Look Sverige oferuje wyj¹tkow¹, wyszukan¹ odzie¿ damsk¹ dla pañ w ka¿dym wieku.
Sommerska Agnes - to zak³ad krawiecki Agnieszki Skórki. Tutaj klienci mog¹ liczyæ na fachowe porady
w doborze koloru i fasonu, a tak¿e i stylu. Od niedawna
zak³ad prowadzi tak¿e kursy szycia.
G³ównym partnerem pokazu by³ Comviq, który
specjalnie dla Polaków mieszkaj¹cych w Szwecji wprowadzi³ nowa us³ugê Emotikon smile. Us³uga jest dostêpu
zarówno na kartê jaki na abonament.
Dodajmy jeszcze, ¿e wszystkie makija¿e modelek wykona³a wiza¿ystka Renata Maciejewska, w³aœcicielka firmy Colloring. Natomiast modelki uczesa³ Adam
Turbiarz. (mt)
8
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Dopiero obserwacja najbli¿szego otoczenia
wskazuje, ¿e dzieci dawno przesta³y byæ dzieæmi,
m³odzie¿¹, trzydziestolatkami, ¿e ulubiony ziêæ
³ysieje, a wnuki jeszcze przed chwil¹ niemowlêta,
przy ka¿dym spotkaniu coraz wiêksze, i dawno
posz³y do szko³y.
Podobnie ze zwierzêtami domowymi. Gdy
umar³ mój przyjaciel sznaucer James, uœwiadomi³em
sobie zasmucony, ale i zdziwiony, ¿e minê³o trzynaœcie lat. By³ ca³y czas moim kochanym pieskiem i nie
przychodzi³o mi do g³owy, ¿e jego czas bieg³ szybciej, ¿e siê zestarza³ i odszed³.
K. twierdzi, ¿e ja identycznie reagujê na czas,
jeœli idzie o moj¹ garderobê. Ulubiony i noszony stale
trencz, jest dla mnie ci¹gle nowym p³aszczem. Dopiero precyzyjny umys³ K. uœwiadomi³ mi, ¿e kupi³em go na prze³omie tysi¹clecia w Londynie. W Londynie? No tak, angielska jakoœæ nie poddaje siê ³atwo
praniu, i trencz ci¹gle jak nowy! Chcia³bym móc powiedzieæ to samo o sobie.
Znajomi Szwedzi mówi¹c o innych znajomych, u¿ywaj¹ s³ów kärringar i gubbar. Jakie s¹ polskie odpowiedniki? Babunie, ciotki, dziadki, staruchy? Okropnoœæ, ale coœ w tym jest. Od d³u¿szego
ju¿ czasu czujê siê tak, jakbym mia³ miesiêczny bilet
wstêpu na cmentarze, tyle tych pogrzebów.
Na ca³e szczêœcie nie mam z tym (z wiekiem)
problemu. Przywyk³em, z lustra w ³azience (babka
mówi³a „k¹pielowy”) nie patrzy na mnie m³odzieniec. Nie nale¿ê do chodz¹cych anachronizmów, jak
Dorian Gray, nikt nie namalowa³ mojego portretu,
który mia³by siê starzeæ za mnie.
Dorianowi Grayowi czas wyskoczy³ ze swojego miejsca jak bark ze stawu, ale czy warto siê w
ogóle nad tym zastanawiaæ? Co ma za znaczenie, ¿e
pierwszy wiersz (oczywiœcie mi³osny sonecik) napisa³em szeœædziesi¹t dwa lata temu? ¯adnego nie
ma, ale pods³ucha³em rodzinn¹ rozmowê, ¿e trzeba
coœ dla mnie (ze mn¹?) zrobiæ w przysz³ym roku, bo
osiemdziesi¹tka.
Gdzie siê spiesz¹? Pó³tora roku to nieomal
wiecznoœæ! Pa¿ywiom uwidim, mówi¹ Rosjanie, kto
prze¿yje zobaczy – mówi³a babka, i prze¿y³a dziewiêædziesi¹t dwa lata. Ja nie jestem taki chciwy, mnie
zupe³nie wystarczy dziewiêædziesi¹t jeden.
Andrzej Szmilichowski

Fotografie: © Mieszko Tyszkiewicz

W warunkach
chaosu

Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski.
Organizatorzy oczekuj¹ na najrozmaitsze obiekty o wartoœciach historycznych,
tak¿e zwi¹zane z osobistymi losami darczyñców. Szczególne znaczenie – podkreœlaj¹ – maj¹ przedmioty zwi¹zane z polsk¹ drog¹ do Niepodleg³oœci – zarówno
tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest równie¿ przedmiotami codziennego u¿ytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami
i pamiêtnikami, pras¹ – a tak¿e elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia
i wyposa¿enia wojskowego, zabytkowymi urz¹dzeniami oraz wyrobami rzemieœlniczymi i artystycznymi œwiadcz¹cymi o historii polskiej kultury, przemianach
spo³ecznych i gospodarczych.
Pami¹tki wejd¹ w sk³ad tworz¹cej siê kolekcji Muzeum Historii Polski. Czêœæ
ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawê sta³¹ Muzeum, a wszystkie inne dary
zostan¹ nale¿ycie zabezpieczone z myœl¹ o badaczach przesz³oœci i przysz³ych
wystawach czasowych.
Podczas zbiórki darczyñcy otrzymaj¹ pami¹tkowe certyfikaty. Akcja „Ma³e
Wielkie Historie” zakoñczy siê specjalnym Dniem Darczyñcy w Œwiêto Niepodleg³oœci – 11 listopada, podczas którego zorganizowana zostanie miêdzy innymi
wystawa podarowanych pami¹tek.
Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pami¹tek mog¹ zg³aszaæ siê
osobiœcie, telefonicznie, b¹dŸ mailowo.
Prosimy kontaktowaæ siê z nami pod numerem telefonu:
(22) 211 90 29, (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl.
Szczegó³y oraz regulamin zbiórki „Ma³e Wielkie Historie” dostêpne s¹ na stronie
Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl.
Patroni medialni: Telewizja Polska, Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa.
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„Ma³e Wielkie Historie” pod takim has³em Muzeum Historii Polski rozpoczyna
spo³eczn¹ akcjê zbierania pami¹tek historycznych. Zbiórka zainaugurowana zostanie w Noc Muzeów 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana
bêdzie w nastêpnych miesi¹cach, a jej podsumowanie nast¹pi w Œwiêto Niepodleg³oœci.
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Andrzej Szmilichowski

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy





iloœci widzów wychodz¹cych po seansie
z kina. Tego samego dnia prezes, pierwszy raz w ¿yciu, zaznacza swoj¹ obecnoœæ na Facebooku. Starszy cz³owiek
mówi¹cy bezbarwnym g³osem w pust¹
przestrzeñ, a na ulicach ca³y przekrój
socjalny narodu, mrowie ludzi o rozeœmianych twarzach.
Co kryje w sobie prezes partii
Prawo i Sprawiedliwoœæ, Jaros³aw Kaczyñski? Ja nie potrafiê tego zrozumieæ.
Po tym, co go spotka³o, normalny cz³owiek odsuwa siê w swoim cierpieniu, a
jego owa tragedia tylko od lat napêdza.
Co go tak goni? Na pewno chêæ
odwetu. A tak¿e wyj¹tkowo anachroniczne spojrzenie na pañstwo. Prezes Kaczyñski tkwi w staroœwieckich teoriach
o absolutnej suwerennoœci i samostanowieniu, gdy œwiat sta³ siê i bêdzie coraz
bardziej globaln¹ wiosk¹. Sen prezesa,
mówi¹c obrazowo, polega na tym, ¿e w
ka¿dy domu, w ka¿dym mieszkaniu, ka¿da polska rodzina, powinna mieæ swoj¹
w³asn¹ studniê, i on o to zadba!
A mo¿e to, co spotyka dziœ Polskê, jest jakimœ okropnym mistycyzmem, przeœladuj¹cym nas parszywym
pechem? Mo¿e jesteœmy przypisani do
Wschodu? Mo¿e Zachód to nie dla nas?
Mo¿e na wieki wieków amen mamy byæ
kresami Europy, pograniczem, ni tym ni
owym? A¿ dreszcze bior¹ na sam¹ myœl.

%$

Pi¹tego maja umar³ Piotr Cegielski. M³ody jak na œmieræ, szeœædziesi¹t dwa lata. Przyjecha³ do Szwecji
w m³odoœci, prawie zaraz po studiach,
w charakterze “papowca”. Potem, po
transformacji, siê przestawi³ i s³u¿y³
Polsce, jako dyplomata, spo³ecznik,
dzia³acz kultury. Nie mia³ wrogów, a to
w dzisiejszych czasach sztuka. Zostawi³eœ po sobie spor¹ lukê Piotrze.
Umar³ arcybiskup Goc³awski.
Normalny inteligent i przyzwoity cz³owiek, ale koœció³ zrobi³ z niego po œmierci
kogoœ arcy wyj¹tkowego. Tak¹ ju¿ mamy
manierê, ¿e po œmierci wychwalamy, a
koœció³ có¿, na bezrybiu i rak ryba, niewielu maj¹ inteligentów na wysokich stanowiskach.
Bo¿e jak oni mówi¹ po polsku, ci
biskupi! Operuj¹ schematyczn¹, nieruchom¹ od dziesi¹tek lat manieryczn¹ polszczyzn¹, inkrustowan¹ metaforami wykuwanymi m³otem. Starzy jegomoœcie,
którzy maj¹ w ¿yciu jedn¹ przyjemnoœæ,
dominacjê.
Polscy hierarchowie, nie potrafi¹
przystosowaæ siê do wyzwañ, jakie stawia przed nimi œwiat. Zachowuj¹ siê,
jakby nie rozumieli mechanizmów rz¹dz¹cych wspó³czesnym spo³eczeñstwem, bo jak inaczej rozumieæ wpuszczenie do g³ównej nawy koœcio³a, na uroczyst¹ mszê, narodowych nacjonalistów
maszeruj¹cych pod nieomal hitlerowskimi symbolami?
Siódmego maja demonstracja
KODu. Wed³ug magistratu 240.000 ludzi, wed³ug policji gromadka podobna

Wielka zbiórka pami¹tek
dla Muzeum Historii Polski
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sympati¹ obieca³a mi pomóc dodaj¹c, ¿e
chêtnie by mi sprzeda³a coœ bez kartki,
ale ma codzienne kontrole, jak nie tych,
to innych ludzi. Podziêkowa³am i posz³am do rzeŸnika mówi¹c to samo. Ostry g³os “wielkiej pani” zagrzmia³ na
ca³y sklep: „Co pani myœli, ¿e ja bêdê
pani kartek pilnowaæ!?”
Posz³am na milicjê zg³osiæ kradzie¿. Najpierw milicjant potraktowa³
mnie jak oszustkê, ale w koñcu pos³a³
mnie do Wojewódzkiego Urzêdu Finansowego, mo¿e oni coœ pomog¹. Nie pomogli, bo nie mieli dyrektyw „z góry”.
Id¹c do domu, sponiewierana i g³odna, w
przydro¿nym barze mlecznym zamówi³am ry¿ z bit¹ œmietan¹, który faktycznie
by³ z mlekiem – ale by³. W drodze miêdzy barem a mieszkaniem pognêbi³am
siê w desperacji. Niech nikt wiêcej mi
nie mówi o OjczyŸnie! Moja ojczyzna
bêdzie tam, gdzie moje dzieci bêd¹ mia³y
co jeœæ. Gdy Piotr wróci³ z pracy, zaczêliœmy szukaæ takiego miejsca, a potem
planowaæ, bior¹c te¿ pod uwagê kraj,
gwarantuj¹cy najlepsz¹ opiekê dla Jacka.

POLSKIE DROGI

SZWECJA, ROK 1981

Ca³¹ rodzink¹ na ulicy Sztokholmu. Rok 1981

Niæ mojego losu
Irena Desselberger
Przyszed³ rok 1980. W tym czasie rodzi³ siê nowy
zwi¹zek zawodowy – Solidarnoœæ. Zamieszanie czu³o
siê w pracy, na ulicach, a najwyraŸniej w sklepach.
W pracy dyskusje, namawianie, argumentowanie,
aby zyskaæ jak najwiêcej chêtnych do wyst¹pienia
z istniej¹cych zwi¹zków zawodowych i wst¹pienia
do Solidarnoœci.
Na ulicach zagonieni ludzie, pêdz¹cy z pracy do kolejek, aby kupiæ coœ
do jedzenia w sklepach, których pó³ki
œwieci³y pustk¹. Przyszed³ czas, i to bardzo szybko, kiedy na sklepowych pó³kach pozosta³y tylko butelki z octem.
W tym czasie Renia przygotowywa³a
siê do Komunii Œw. Pracuj¹c i biegaj¹c z
ni¹ na religiê nie mia³am czasu na wystawanie w kolejkach. Wkrótce moja lodówka i szafki te¿ zaczê³y œwieciæ pustkami. Obiecano wprowadziæ kartki na
¿ywnoœæ od 1 kwietnia 1981 roku. To
by³ nasz ratunek! Mia³am zapas cukierków, landrynek, które Jacek wyjada³, kiedy przychodzi³ ze szko³y.
By³ koniec kwarta³u, czas zestawiania wyników badañ prób gruntów
ziemi z terenów budowy wiaduktów,
mostów i tuneli. Przy naszym biurze
by³ hotel robotniczy dla kierowców pokonuj¹cych d³ugie trasy. Czasami my z
biura robiliœmy tam zakupy. PóŸnym
wieczorem, po drodze z pracy, wesz³am
10
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tam, aby coœ kupiæ do domu do zjedzenia.
Stanê³am w kolejce. Zbli¿aj¹c siê do okienka widzia³am jak ekspedientka odsunê³a mas³o, ¿ebym go nie widzia³a.
„Ju¿ zrezygnujê z mas³a – pomyœla³am
– kupiê chocia¿ chleb. Podchodzê i proszê o chleb. Na to pani wynios³ym g³osem: „Ja mam chleb dla ludzi pracy!”.
P³aka³am jad¹c do domu. Jeszcze tylko
dwa dni! Wreszcie dosta³am kartki, stemplowane przez zak³ad pracy, które trzeba
by³o rejestrowaæ w sklepie spo¿ywczym
i miêsnym. Tak te¿ zrobi³am i traktuj¹c
je omal¿e jak œwiêtoœæ, w³o¿y³am do oddzielnego portfela. Tego samego dnia,
prosto z pracy jecha³am do koœcio³a
spotkaæ Reniê, która mia³a próbn¹ spowiedŸ przed pierwsz¹ Komuni¹. Czekaj¹c na ni¹ spojrza³am na torebkê i coœ
mnie zaniepokoi³o – portfela z kartkami
nie by³o! Posz³am do sklepu spo¿ywczego prosiæ kierowniczkê o pomoc, aby
sprawdzaj¹c na kartkach stempel zak³adu pracy, pomog³a mi je odnaleŸæ. Z

ZnaleŸliœmy kraj, gdzie Piotr zostanie przyjêty z „otwartymi rêkami”
przez firmê Ericsson, a nasz syn Jacek
bêdzie mia³ opiekê najlepsz¹ w ca³ym
œwiecie. Zbli¿a³a siê Komunia Reni i
przyjêcie po uroczystoœci potraktowaliœmy jak po¿egnanie rodziny. Potem zaczêliœmy przymierzaæ siê do wydatków.
Napisaliœmy te¿ list do znajomych ze
Sztokholmu o naszym przyjeŸdzie, na
który szybko przysz³a odpowiedŸ, ¿e
ich nie bêdzie w domu. Wyjazd zaplanowaliœmy na 26 lipca. Sprzedaliœmy pianino i kupiliœmy przyczepê kempingow¹.
Aby nie wzbudzaæ uwagi ciekawskich,
zaparkowaliœmy j¹ przed pobliskim hotelem Novotel i tam za³adowywaliœmy
j¹.
Dzieci chodzi³y do szko³y, a ja
przygotowywa³am listy rzeczy potrzebnych nam w drodze, ale tak¿e w
Sztokholmie. Przygotowywaliœmy siê na
bardzo trudne dni. Spisy rzeczy do zabrania przepatrywaliœmy i korygowaliœmy wiele razy. Od momentu podjêcia
decyzji o wyjeŸdzie, nie daliœmy dzieciom ¿adnych sygna³ów do niepokoju.
Pojechaliœmy do rodziców, aby brat Kaziu pomóg³ Piotrowi za³o¿yæ hak do mocowania przyczepy. Po¿egnaliœmy siê z
rodzicami i gdy mieliœmy ruszyæ w drogê
podbieg³a mama i kieruj¹c siê swoim
matczynym zmys³em, w³o¿y³a mi do rêki ma³y medalik, który przechowujê do
dziœ. Klucze do mieszkania, wraz z ca³¹
jego zawartoœci¹ i naszymi rzeczami osobistymi, zostawiliœmy mojej siostrze Ali.
Wyposa¿yli nimi nowo wybudowany
dom, wiêc odwiedzaj¹c ich póŸniej, czuliœmy siê u nich jak u siebie. Maj¹c, za³adowan¹ przyczepê, pocz¹wszy od poœcieli a¿ po ig³y i nici, z 1460 dolarami w
kieszeni, wczesnym rankiem ruszyliœmy
w stronê Gdañska, by stamt¹d promem
pop³yn¹æ do Nynäshamn w Szwecji.
Przyp³ynêliœmy szczêœliwie wraz
z t³umem ludzi. Mieliœmy w planie zatrzymaæ siê na kempingu pod Sztokholmem. Nadchodzi³ wieczór. Zbli¿aj¹c siê
do Sztokholmu zobaczyliœmy zjazd do
domu naszych znajomych. Podjechaliœmy, aby tam, obok ich domu zjeœæ spokojnie kolacjê. Na miejscu zdecydowaliœmy, ¿e tam przenocujemy. Niewiele
póŸniej przyszed³ ich s¹siad, przekazuj¹c informacje od naszego przyjaciela,
abyœmy wjechali na dzia³kê z letnim
domkiem, le¿¹c¹ po przeciwnej stronie
ulicy. Tak te¿ zrobiliœmy, zostaj¹c i a¿
do koñca sierpnia korzystaj¹c z tego
domku. Spaliœmy w przyczepie, a w
domku gotowaliœmy. Zwiedzaliœmy okolicê, chodziliœmy nad jezioro, czekaj¹c
na decyzje w³adz o naszym pozostaniu
na sta³e. Sprawy komplikowa³y siê.
Przysz³a pora szko³y dla dzieci. ZnaleŸliœmy pokój, 20 m2 z jednym w¹skim
³ó¿kiem, na którym spaliœmy w trójkê:

Piotr, Renia i ja. Na trzyosobowym fotelu spa³ Jacuœ. Kuchni¹ by³ wydzielony
k¹cik, a w drugi k¹ciku, oddzielony kotar¹
prysznic.
Piotr za³atwia³ formalnoœci z firm¹ Ericsson i policj¹, a ja za³atwia³am
szko³y dla dzieci. Podczas rozmowy z
dyrektork¹ szko³y w sprawie Reni – w
której t³umaczk¹ by³a uczennica tej szko³y, córka nauczyciela jêzyka polskiego –
dowiedzia³am siê o zasadach pocz¹tkowego nauczania dzieci cudzoziemskich.
Przez tydzieñ Renia mia³a przychodziæ
z mam¹ na trzy godziny, a¿ siê przyzwyczai, potem przez tydzieñ sama na
trzy godziny, póŸniej powoli zwiêkszaj¹c liczbê godzin. Do szko³y by³o oko³o
20 minut drogi. Mo¿na by³o doje¿d¿aæ
bezp³atnie taksówk¹. Ju¿ drugiego dnia
Renia zdecydowa³a siê iœæ sama i od razu
zosta³a na wszystkich lekcjach. Na trzeci
dzieñ rozpuœci³a w³osy, zrobi³a dziury
w d¿insach, wymieni³a bia³¹ bluzeczkê
z koronkowym ko³nierzem na trykotowy podkoszulek i dzielnie pomaszerowa³a do szko³y. Po lekcjach zatrzymywa³a siê na wszystkich placach zabaw,
tak bardzo ró¿ni¹cych siê od katowickich. Przed zakoñczeniem roku szkolnego, na wywiadówce, wychowawczyni
klasy powiedzia³a, ¿e Renia przechodzi
na lekcje do szwedzkiej klasy – oprócz
jêzyka szwedzkiego, bo nie ma jeszcze
poprawnego akcentu. Podkreœli³a te¿,
zwracaj¹c siê do rodziców, ¿e przez 15
lat nauczania mia³a tylko dwie dziewczynki, które po roku by³y gotowe do
szwedzkiej klasy – i tu wymieni³a Reniê
i dziewczynkê bêd¹c¹ nasz¹ t³umaczk¹.
Po wywiadówce podesz³am do nauczycielki by zapytaæ, dlaczego Renia nie mo¿e ca³kowicie przejœæ do szwedzkiej klasy. Po wys³uchaniu jeszcze raz jej argumentacji zapyta³am, czy nie ³atwiej opanuje szwedzki akcent bêd¹c ze szwedzkimi dzieæmi.
W nastêpnym roku równie¿ jêzyk
szwedzki Renia mia³a ju¿ w szwedzkiej
klasie. Przez ca³¹ szko³ê podstawow¹ i
liceum nie by³o z ni¹ problemów, oprócz
nawyku gadania na lekcjach. Jacek zacz¹³
ósm¹ klasê bez ¿adnych specjalnych
przygotowañ. Do szko³y pojechaliœmy
metrem, jeden przystanek. Dla Jacka
wszystko, co dzia³o siê wko³o by³o wielk¹ atrakcj¹. Tak¹ by³a te¿ nowa szko³a.
Przyjêty bardzo serdecznie przez nauczycielkê, poznany z polskim nauczycie-

Irena Desselberger
Fragment ksi¹¿ki “Niæ mojego ¿ycia”,
która ukaza³a siê niedawno
w Sztokholmie.

OG£OSZENIA DROBNE
Pokój w Ragsved wynajmê
dla 1-2 osób bez problemów
z alkoholem. Od zaraz. Cena 4000 kr
na miesi¹c. T: 0739 723 479 Irena
Nie dzwoniæ po 20:00

Bo Widerberg

czêœæ 5

Pokoleniowe
ró¿nice
Tytu³y kilku omawianych
poni¿ej filmów nawi¹zuj¹ do
okreœlonych, w zamierzeniu
twórców, kompromitowanych
idea³ów kszta³ceniowych.
Czyni to zarówno ze “Skandalu” Sjöberga, jak z wczeœniejszego filmu tego samego
re¿ysera - “Czas kwitnienia”
(Den blomstertid) i wreszcie z
filmu Widerberga, cz³ony tego
samego, mniej czy bardziej
krytycznego, nastawienia
do panuj¹cego w latach 40.
idea³u kszta³cenia m³odzie¿y.
Te drobnomieszczañskie przyzwyczajenia i rytua³y w po³¹czeniu z
surow¹, wywodz¹c¹ siê z religii protestanckiej moralnoœci¹, zderza³y siê z potrzebami realnego ¿ycia, a pokusy i popêdy dorastaj¹cej m³odzie¿y, Ÿle siê czu³y w gorsecie regu³ ustalonych przez starsze pokolenia. Spróbujmy wyjaœniæ, ¿e
tytu³y przynajmniej dwóch z omawianych tu filmów wywodz¹ siê z popularnego psalmu (s³owa: Israel Kolmodin),
której dwa wstêpne wersy brzmi¹:
Den blomstertid nu kommer
Med lust och fägring stor
co oznacza w dos³ownym przek³adzie:
Nadchodzi czas kwitnienia
Z wielk¹ pasj¹ i urokiem.
Sjöberg wybra³ dla swego filmu
(1940) pocz¹tek wersu wstêpnego, Widerberg dla swego, drugi. Te wybory maj¹
okreœlony sens, mówi¹c wiêcej o ró¿nicach pokoleniowych, ni¿ o samej mechanicznie potraktowanej ró¿nicy wieku
(bowiem pierwszy zrealizowal 35-letni
Sjöberg u pocz¹tków swej filmowej kariery, gdy drugi podpisa³ 65-letni Widerberg u zamkniêcia swojej).
Chodzi tu wiêc o diametralnie
ró¿ne podejœcie do problematyki dojrzewania. Widerberg pozosta³ do koñca
buntownikiem, tote¿ tendencjê jego filmu
trzeba by raczej zestawiæ z nastawieniem innego buntownika: 26-letniego Ingmara Bergmana, który planowa³ i szkicowa³ pomys³ scenariusza do filmu
“Skandal” du¿o wczeœniej, w ostatnich
latach gimnazjalnych. Obydwa filmy odbijaj¹ w jakimœ stopniu autentyczne doœwiadczenia szkolne swych autorów i
tocz¹ siê niemal w tym samym czasie.
Jakkolwiek bohater Widerberga jest o
kilka lat m³odszy, uczêszcza jeszcze do
9-letniej szko³y podstawowej (realnej),
gdy bergmanowski Jan-Erik Widgren stoi
w przededniu egzaminu dojrza³osci.
Zachodzi tu pytanie, czyja dojrza³oœæ, tak¿e w wa¿nej sferze erotycznej, by³a wiêksza? Bergmanowi nie mo¿na tu zarzuciæ opóŸnienia w tym zakresie
(co jest przypadkiem innego twórcy, Vilgota Sjömana). Tym niemniej jego bohater
dorasta w sposób losowy, nie pozbawiony cierni i konfliktów, zagra¿aj¹cych
p³ynnoœci osi¹gniêcia formalnej dojrza³oœci za pomoc¹ egzaminu maturalnego.
Natomiast bohater Widerberga, grany
przez jego syna Johana, ma start u³atwiony, w zwi¹zku z promiskuityzmem niemuzykalnej nauczycielki jêzyka szwedz-

kiego, nie zaspokojonej w ma³¿eñstwie
z pozornie nieciekawym komiwoja¿erem
i pasjonatem muzyki powa¿nej.
W brutalnym uproszczeniu tytu³
filmu symbolizuje rujê i poróbstwo
pierwszych, czy w ogóle wszelkich karnalnych wtajemniczeñ i czyni to w sposób – zaryzykowa³bym tak skrajn¹ ocenê – cyniczny. Przewrotny motyw, czêœciowo byæ mo¿e zmiêkczaj¹cy powy¿szy s¹d, to zawi¹zuj¹cy siê stosunek
przyjaŸni m³odego Stiga z mê¿em-rogaczem, który stopniowo zdaje siê mniej
czy bardziej akceptowaæ swe rogi jak i
przebywanie w towarzystwie m³odzieñca rogi te przyprawiaj¹cego.
Inny moment zmiêkczaj¹cy negatywne wra¿enie to narastaj¹cy pod koniec filmu konflikt ucznia i nauczycielki
prowadz¹cy niemal do jego relegowania,
a napewno podwa¿aj¹cy jego ewentualn¹ wiarê w idea³y kszta³cenia w ogóle,
czêœciowo uratowan¹ w koñcowej scenie
kradzie¿y zwi¹zanego sznurkiem kompletu encyklopedii, jedynego wyniesionego ze szko³y pozytywnego dziedzictwa.
Jeœli z kolei podejmiemy jeszcze
jedno porównanie z odmienn¹ materi¹
filmu “Skandal”, to narzuca siê zestawienie rozmaicie wykorzystanych w obu
filmach scenach w pokoju z mapami. W
“Skandalu” jest to miejsce u¿yte dla wywierania pojednawczego wp³ywu na
kryzysow¹ sytuacjê przez wychowawcê klasowego o przydomku Pippi (Ptaszek); w filmie Widerberga ten sam pokój
s³u¿y jako miejsce schadzek ucznia i nauczycielki. O ile dla Bergmana/Sjöberga
sprawy p³ci czy moralnoœci by³y tylko
t³em i katalizatorem innych, wa¿niejszych konfliktów œwiatopogl¹dowych i
politycznych, to dla Widerberga – przynajmniej w œwiecie przedstawionym –
wydobywaj¹ siê one na plan pierwszy.
Nie jest to te¿ afera powa¿na, ogniskuj¹ca w sobie dramat – jak np. we francuskim filmie Cayatte’a “Umrzeæ z mi³oœci” (1970, Mourir d’aimer), gdzie chodzi³o o autentyczne uczucie nara¿one na
potêpienie ze strony nietolerancyjnych
¿ywio³ów rygorystycznych, problem
psychologiczny i spo³eczny. U Widerberga obserwujemy serie przypadków,
którymi zdaje siê on bawiæ z niejak¹
Schadenfreude.
A ró¿nice w stylu obu filmów? O
ile Sjöberg pozostawa³ wierny swej wy-

pracowanej stylistyce ekspresjonistycznej, to Widerberga mo¿na by tylko pos¹dziæ o formalny eklektyzm. Unika on co
prawda tradycyjnych w dawnym kinie
zestawieñ – ujêcie/przeciwujêcie – ale
poza tym nie wykracza poza formê doœæ
neutraln¹ i przezroczyst¹, z czêstym u¿yciem ujêæ point-of-view, fukcjonaln¹
lecz pozbawion¹ indywidualnego piêtna.
I “Skandal” i “Zycie jest piêkne”
mieszcz¹ siê w du¿ej grupie filmów ukazuj¹cych dojrzewanie, w gatunku stanowi¹cym rodzaj filmowego odpowiednika
Bildungsroman w literaturze. Tu znajdziemy tak¿e wczesny czeski film
dŸwiêkowy “Przed matur¹” (1932, Pred
maturitou) Vladislava Vancury i Svatopluka Innemana oraz póŸniejszy, sowiecki obraz Tatiany £ukaszewicz
“Œwiadectwo dojrza³oœci” (1954, Attestat zre³osti). Na tle tych i podobnych
filmów, szczególnie “Skandal” wyró¿nia
siê odwag¹ w stawianiu kontrowersyjnych problemów psychologicznych i
œwiatopogl¹dowych.
Pozostaje pytanie o dziedzictwo
Widerberga, które móg³by on by³ pozostawiæ w formie, jeœli nie regu³ dla m³odych filmowców, to w ka¿dym razie jakiegoœ wzoru do naœladowania. Tak jak i
Bergman, nie stworzy³ on szko³y. Tym
niemniej wyczuwalne jest odczucie jego
braku, luki w szwedzkim ¿yciu kulturalnym, której nikt lub prawie nikt nie wype³nia. Najdobitniej wyrazi³ to wybitny
re¿yser Stefan Jarl w pe³nometra¿owym
dokumencie o Widerbergu “Zycie za
wszelk¹ cenê” (Liv till varje pris), gdzie
przewodnikiem po jego twórczoœci – obok samego Jarla – jest czêsto wspó³pracuj¹cy z Widerbergiem aktor, Thommy
Berggren.
dok. na str. 15
© Wikimedia

lem, z radoœci¹ szed³ do metra sam i sam
wraca³. Tylko raz zdarzy³o mu siê wsi¹œæ
do metra w przeciwn¹ stronê. Na pierwszym przystanku zorientowa³ siê i wróci³. Opowiada³ o tym zdarzeniu, po powrocie ze szko³y, dumny, ale zmartwiony, bo zgubi³ spodenki do gimnastyki.
Z zatrudnieniem Piotra w firmie
Ericsson by³y problemy. Szwedzki rz¹d
wymaga³ zgody zatrudnienia od firm poza granicami Szwecji, a wiêc w Polsce
lub w innym kraju. Planowa³ wiêc za³atwiaæ zezwolenie z Niemiec.
Stan wojenny w Polsce wyciszy³
wszystko. Szwecja wyda³a zezwolenia
na pobyt wszystkim Polakom bêd¹cym
w tym czasie w Szwecji. Dla wszystkich
rozpocz¹³ siê okres smutku, duchowego
i emocjonalnego ³¹czenia siê nie tylko z
rodzin¹, ale wszystkimi Polakami.
Zbli¿a³y siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia. D³ugie ciemne dni, nadal w tym
malutkim mieszkanku, przypomnia³y
nam nasze dziecinne lata, gdy razem z
babci¹ i mam¹, a potem same, robi³yœmy
zabawki na choinkê. Wiêc i teraz kupiliœmy kolorowe bibu³ki, papiery, z³otka
i ka¿dego wieczoru, przypominaj¹c sobie
œwiêta w Polsce, wspólnie kleiliœmy ³añcuchy, gwiazdki, koszyczki, miko³ajki i
wiele, wiele innych wymyœlonych przez
dzieci. W Wigiliê nasze „cacuszka” ozdobi³y œwie¿¹, pachn¹c¹ choinkê. Pod
choink¹ czeka³y prezenty: od Jacusia –
zawiniête w kolorowy papier reklamy
sklepowe, od Reni, te¿ piêknie zapakowane reklamy przepisów kulinarnych.
Œpiewaliœmy kolêdy, sk³adaliœmy sobie
¿yczenia i na dziewi¹t¹ wieczorem pojechaliœmy na Pasterkê do polskiego koœcio³a. Koœció³ zape³niony by³ smutnymi
ludŸmi. Kiedy na koniec Pasterki œpiewano „Ojczyznê woln¹ racz nam wróciæ
Panie”, ten olbrzymi gotycki koœció³ z
trudem pomieœci³ rozbrzmiewaj¹cy g³os
uczuæ. Brak by³o tylko Dzwonu Zygmunta z Katedry Wawelskiej.
Piotr otrzyma³ lepsze warunki
pracy i wynagrodzenia w firmie, której
podlega³y wszystkie dojazdowe kolejki
Sztokholmu. Dostaliœmy trzypokojowe
mieszkanie, w obrêbie najwiêkszego wtedy centrum handlowego, granicz¹cego z
lasem, blisko jeziora i komunikacji miejskiej. W miarê szybko urz¹dziliœmy mieszkanie. Ja wreszcie zaczê³am chodziæ
na kurs szwedzkiego. Piotr, oprócz sta³ej
pracy, w soboty i niedziele robi³ œwieczki. Moim zajêciem, oprócz ca³oœci obowi¹zków wokó³ naszej, ju¿ w miarê u³o¿onej rodzinki i uczestniczenia w kursie
jêzyka, by³y zakupy ubrañ i innych rzeczy, a tak¿e przygotowywanie paczek i
wysy³anie ich do rodziny i przyjació³ w
Polsce. Kwity wysy³kowe przegl¹da³am
póŸniej przy sprzeda¿y domu. Przez
piêæ lat wys³a³am 362 kg paczek.
Moi rodzice planowali przyjazd
do nas. Gdy któregoœ dnia wróci³am z
kursu, zadzwoni³ telefon. Rodzice przyp³ynêli promem i czekali, aby ich odebraæ. Piotr by³ w pracy. Pojecha³am po
nich i z wielkimi przygodami, przywioz³am ich do domu. Radoœæ ogarnê³a nas
wszystkich. Renia pojecha³a na kolonie
na wyspê œw. Anny w Archipelagu
Sztokholmskim. Wybraliœmy siê odwiedziæ j¹, dop³ywaj¹c tam z lêkiem mamy,
na przestronnym pontonie.
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Piotrze,
Piotrze...
TOMASZ HO£UJ:
Piotrze, Piotrze ..... tyle wspania³ej energii....
Gdzie ona teraz pójdzie? Wszystkie spotkania z
Tob¹ jak¿e piêkne, jak¿e wzbogacaj¹ce. Wszystkie
rozmowy pomocne. Wspólne pomys³y, projekty.....
Kto teraz bêdzie je z Tob¹ robi³? Kogo teraz wesprzesz swoim uœmiechem? Z kim teraz podzielisz
siê swoj¹ wiedz¹? Komu dodasz otuchy? Kogo
nagrodzisz? Zawsze taktowny, bystrze roztropny,
praktyczny romantyku – skarbem by³eœ i skarbem
pozostaniesz.
Za wczeœnie odszed³eœ, ale czy¿ takie odejœcie
nie wydarza siê w jedynym w³aœciwym czasie? B¹dŸ
spokojny – teraz nasze neurasteniczne umys³y nie
powinny Ciê martwiæ ani anga¿owaæ.
Niechaj nasz smutek nie zaburza Twojego
spokoju!

Piotr Cegielski 1954-2016
A mia³ jeszcze tyle planów i pomys³ów... A¿ trudno uwierzyæ, ¿e ich nie zrealizuje.
Piotr nie by³ zwyk³ym emigrantem. Raczej doœæ przypadkowym. Przyjecha³ do Szwecji s³u¿bowo jako dziennikarz jeszcze w latach, gdy korespondenci zagraniczni byli traktowani przez
emigracjê z podejrzliwoœci¹. Szybko jednak wtopi³ siê w szwedzkie ¿ycie, póŸniej przez wiele lat
wyrobi³ sobie dobr¹ markê jako skandynawski korespondent “Gazety Wyborczej”. Karierê dyplomatyczn¹ mia³ stosunkowo krótk¹, ale œwietnie zapisa³ siê jako dyrektor Instytutu Polskiego w
Sztokholmie i attaché kulturalny ambasady. Instytut sta³ siê miejscem nie tylko promowania polskiej
kultury, ale tak¿e miejscem, gdzie ka¿dego ciep³o przyjmowano. W dodatku Piotr z ¿yczliwoœci¹ i
prawdziwym zainteresowaniem promowa³ tak¿e miejscowych polskich twórców.
Zna³em Piotra niemal od samego pocz¹tku, gdy pojawi³ siê w Sztokholmie. Pocz¹tkowo utrzymywaliœmy doœæ formaln¹ znajomoœæ, póŸniej, gdy by³ szefem Instytutu, mieliœmy coraz czêstszy
kontakt. Po zakoñczeniu swoje misji pozosta³ w Szwecji, zajmuj¹c siê z powodzeniem dzia³alnoœci¹
marszanda i krytyka sztuki. A zna³ siê na sztuce jak ma³o kto. Z czasem sam zaproponowa³, ¿e jest
zainteresowany wspó³prac¹ z Now¹ Gazet¹ Polsk¹. Jego artyku³y coraz czêœciej pojawia³y siê na
naszych ³amach – zawsze ciekawe, pisane z pasj¹ i dobrym jêzykiem. Bo Piotr by³ rasowym dziennikarzem.
Publikujemy w tym numerze byæ mo¿e ostatni tekst Piotr, który przes³a³ nam go zaledwie kilkanaœcie dni temu. “Masz na zapas” – mówi³, gdy wyje¿d¿a³ w sprawach s³u¿bowych b¹dŸ prywatnych.
To fragment jego nowej ksi¹¿ki, nad któr¹ w³aœnie pracowa³.
Bardzo sobie ceni³em przyjaŸñ Piotra. Jego inteligencjê, zapa³, jego stosunek do ludzi pe³en
¿yczliwoœci. Straciliœmy nie tylko przyjaciela, ale i œwietnego wspó³pracownika. ¯egnaj Piotrze.
Tadeusz Nowakowski

Z g³êbokim smutkiem przyj¹³em wiadomoœæ,
i¿ w dniu 5 maja 2016 roku zmar³

Piotr Cegielski
dziennikarz, dyplomata, marszand, krytyk sztuki,
dyrektor Instytutu Polskiego w Sztokholmie w latach 1999-2005,
dziennikarz prasy podziemnej, skandynawski korespondent
¯ycia Warszawy, PAI i Gazety Wyborczej, autor wielu publikacji,
erudyta i humanista o wszechstronnej wiedzy,
znawca literatury i sztuki.
Rodzinie i Bliskim
sk³adam wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Ambasador RP w Sztokholmie

Zaskoczenie
LUDOMIR GARCZYÑSKIG¥SSOWSKI:
Rano dosta³em lakoniczn¹ wiadomoœæ: ”Piotr
Cegielski nie ¿yje. Wróci³ z Polski i dosta³ zawa³u”.
Nic na to nie wskazywa³o. Jeœli nawet chorowa³
toœmy o tym nie wiedzieli. Trudno jest siê oswoiæ z
t¹ myœl¹.
Piotr Cegielski przyby³ do Sztokholmu pod
koniec Peerelu. Zast¹pi³ Marka Bieruta na stanowisku korespondenta agencji Interpress.
Nie wiem czy zd¹¿y³ wys³aæ jakieœ korespondencje do tej agencji, natomiast pisa³ korespondencje
do ówczesnego ¯ycia Warszawy, ale szybko zosta³
korespondentem Gazety Wyborczej. Bowiem by³
zwi¹zany od lat z opozycj¹ liberalno-demokratyczn¹
w PRL.
W tym czasie zaprzyjaŸniliœmy siê. Gdy Piotr
wygra³ konkurs i obj¹³ funkcjê dyrektora Instytutu
Polskiego w Sztokholmie i attaché kulturalnego ambasady polskiej, spotykaliœmy siê czêsto z racji
dzia³alnoœci Instytutu. Który Cegielski zreformowa³ i
postawi³ na najwy¿szym z mo¿liwych poziomie.
Kocha³ ten Instytut i poœwiêci³ mu ciekaw¹
monografiê Villagatan 2, dobry adres.
Adres nadal jest dobry, bo mieœci siê tam obecnie rezydencja Ambasadora RP, ale obecny adres Instytutu Polskiego – nie jest dobrym adresem.
Ze szkod¹ dla kultury polskiej w Szwecji,
Piotr Cegielski odszed³ (za czasów pierwszych rz¹dów PiS) z Instytutu. Za³o¿y³ wtedy galeriê Mitteleuropa, gdzie wystawia prace twórców z krajów
œrodka Europy. Si³¹ faktu s¹ to w wiêkszoœci prace
Polaków, ale naturalnie tak¿e Czechów, S³owaków,
Wêgrów i innych Europejczyków niekoniecznie
mieszkaj¹cych w centrum Europy.
Piotr nie zaniedba³ dzia³alnoœci pisarskiej i
dziennikarskiej. Jak dawniej drukowa³ w Polsce i w
Szwecji, przewa¿nie w NGP. St¹d te¿ czêste spotkania redakcyjne i ciekawe dyskusje z tym wielkim erudyt¹. By³ autorem szeregu ksi¹¿ek z czego zapamiêta³em pracê o przedstawianiu masonerii w filmach
ró¿nych kinematografii oraz kompendium wiedzy o
czasach prze³omu XIX i XX wieku (oraz lat póŸniejszych) na przyk³adzie swojej rodziny od strony
Matki. Obecnie pracowa³ nad drug¹ czêœci¹ (od strony Ojca). Na ile ta praca zosta³a zaawansowana i czy
zostanie opublikowana – nie wiem.
Piotr Cegielski nale¿a³ do czo³ówki intelektualnej Polskiego Sztokholmu. Z jego œmierci¹ bardzo
zubo¿eje polskie ¿ycie kulturalne w Szwecji. A nam
prywatnie zabraknie przyjaciela i doradcy.

WIWAT
MAJ,
TRZECI
MAJ
Z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji
Majowej, w ramach Œwiêta Narodowego, spotkali siê
3 maja br. w siedzibie Ambasady Polskiej w Sztokholmie, przedstawiciele z wiêkszoœci placówek dyplomatycznych akredytowanych w Królestwie
Szwecji oraz Polacy zamieszkali w Szwecji. W wiêkszoœci z tzw. starej, niepodleg³oœciowej emigracji.
Zauwa¿yliœmy m.in. panie prezeski: Rady UchodŸstwa Polskiego, Stowarzyszenia Polek w Szwecji i
Zrzeszenia Organizacji Polonijnych oraz pana prezesa Towarzystwa Przyjació³ Bibliotek Polskiej.
Pan Ambasador Wies³aw Tarka omówi³
g³ówne zalety Konstytucji z 1791 roku i szeroko pojête okolicznoœci jej uchwalenia. Zaœ Minister Obrony Królestwa Szwecji pan Peter Hultqvist przypomina³ prawie tysi¹cletnie relacje szwedzko-polskie. W wiêkszoœci (szczególnie w czasach porozbiorowych) pozytywne. Szwecja w miarê swoich mo¿liwoœci wspiera³a polskie aspiracje niepodleg³oœciowe:
w czasie powstañ narodowych (1830 i 1863 roku),
oraz w czasie pierwszej i drugiej wojny œwiatowej, a
tak¿e w czasie zniewolenia komunistycznego (szczególnie w okresie „Solidarnoœci”).
Oba referaty oddziela³ koncert fortepianowy
w doskona³ym wykonaniu m³odego, ale ju¿ bardzo
znanego pianisty Macieja Kluza.
Mi³¹ atmosferê ugruntowa³ doskonale zaopatrzony „szwedzki stó³” z polskimi potrawami. Czyli,
jak zwykle, w tym budynku, mile spêdzone dwie
godziny. (LGG)

LISTY DO REDAKCJI
Sprostowanie
Szanowny Panie Redaktorze,
Przykry dla mnie b³¹d techniczny wkrad³ siê do mojego mini-felietonu Marsz Miliona. Otó¿, w ostatnim
akapicie po zdaniu: Niby wszystko w porz¹dku zosta³o zniekszta³cone nastêpne zdanie, które brzmia³o
Gdyby jednak media nie pokaza³y marszu i symboli
m.in. przedwojennej Falangi – organizacji znanej z
wyst¹pieñ antysemickich, której bojówki rozbija³y
sklepiki ¿ydowskie i pilnowa³y na wy¿szych uczelniach, by Polacy pochodzenia ¿ydowskiego pochodzenia siedzieli na miejscach wyznaczonych im
przez ONR miejscach w tzw. getcie ³awkowym.
To tyle, ³¹czê pozdrowienia.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski

Jeszcze nie ma wyroku
Witam,
Pan Janusz Skwarek, sekretarz Polka ideell kultur
förening, musi byæ chyba samym sêdzi¹ w mojej
sprawie o varuintrang przeciwko IKF, bo przekaza³
wam informacjê, ¿e „szara eminencja” – czyli ja –
przegra³am sprawê. Informujê, ¿e jeszcze nie ma
wyroku w tej sprawie.
Pozdrawiam
Elizabeth Blania - Malmö

Bo Widerberg

Pokoleniowe
ró¿nice
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Inna próba zabezpieczenia wszechstronnego dorobku autora “Dzielnicy Kruków” to wydanie w r. 1998
jego wybranych tekstów z lat 1961-1996, przy okazji
pe³nej retrospektywy na festiwalu w Göteborgu. Nie
jest te¿ przypadkiem, ¿e szef festiwalu, krytyk Gunnar
Bergdahl, jest zarówno wydawc¹ tekstów Widerberga
jak i autorem filmowego wywiadu-rzeki z Ingmarem
Bergmanem. Pouczaj¹ce s¹ tu wypowiedzi Mistrza na
temat m³odszego pokolenia filmowców. Z rówieœników
Widerberga (przy pe³nym milczeniu o nim samym) wymienia on tylko – moim zdaniem s³usznie – Jana Troella.
U pocz¹tków swej kariery wspó³pracowa³ on z Widerbergiem jako operator. Ale jego póŸniejszy dorobek –
w fabule i dokumencie – ujawnia inne zainteresowania,
g³ównie epickie. Stanowi on licz¹c¹ siê sumê dokonañ,
na tle których bledn¹ osi¹gniêcia innych, m³odszych
re¿yserów.
Nadzieje i ambicje Widerberga nie przejawiaj¹
siê ju¿ w wizjach wspó³czesnych szwedzkich twórców
filmowych. Ale zainteresowanie jego twórczoœci¹ nie
wygasa. Wiele filmów pojawia siê na p³ytach DVD, a
w roku 2015 wyprodukowano album WIDERBERG
BOxen, zawieraj¹cy p³ytki z piêcioma filmami i jedn¹
inscenizacj¹ teatru TV. Zaœ 4 lata wczeœniej ukaza³a siê
obszerna biografia “Höggradigt jävla excentrisk” (W
najwy¿szym stopniu cholernie ekscentryczny), któr¹
opracowa³ Marten Blomkvist, krytyk filmowy znany
m.in. z ³amów Dagens Nyheter, na podobnej zasadzie
co ziêæ Ingmara Bergmana - Henning Mankell, niegdyœ
przygotowuj¹cy serial TV o Mistrzu. Pozycja ziêcia,
tj. mê¿a Niny W. (biografia ojca jest jej dedykowana),
da³a autorowi uprzywilejowan¹ pozycjê w dotarciu do
najg³êbszych rodzinnych tajemnic twórcy “Dzielnicy
Kruków”. Napewno nie jest to biografia pisana na klêczkach, raczej z du¿¹ doz¹ obiektywizmu i dystansem
wobec obiektu, którego autentyczny talent ani przez
chwilê nie zostaje jednak podany w w¹tpliwoœæ.
Blomkvist wykorzysta³ autentyczne wypowiedzi re¿ysera w zachowanych autobiograficznych zapiskach Widerberga pod roboczym tytu³em: Jak najwiêcej
œwiat³a. W ksi¹¿ce zachodzi jednak odwrócona proporcja miêdzy tymi zapiskami, a bogactwem wypowiedzi ¿yj¹cych jeszcze œwiadków wydarzeñ. Wystêpuje
tu silne powi¹zanie twórczoœci z biografi¹. Ale ksi¹¿ka
Blomkvista, mimo krytycznego zaplecza autora, nie
sta³a siê pe³nokrwist¹ monografi¹: omówienia filmów
nie wykraczaj¹ poza warsztat oraz rekapitulacjê tematu
i treœci, nie staj¹c siê przez to mniej interesuj¹ce. Najbardziej interesuj¹ca i najwa¿niejsza by³a analiza temperamentu re¿ysera – w twórczosci i w ¿yciu. Te trudnoœci zarówno w ¿yciu prywatnym jak i we wspó³pracy
na planie sprawi³y, ¿e filmowa aktywnoœæ Bo Widerberga za³ama³a siê w po³owie lat 1980.
Trudno natomiast w pe³ni zgodziæ siê z akapitem, otwieraj¹cym ksia¿kê Blomkvista:
BW wyrós³ w ubogim œrodowisku, ale wielka
by³a jego pewnoœæ siebie i uzna³ on, ¿e szwedzki film by³
odeñ ubo¿szy. Chcia³ go wzbogaciæ. I to mu siê uda³o.
Aleksander Kwiatkowski

Stanis³aw Kostecki: — Prezydent Poroszenko podpisa³ ustawê, na mocy której, po odzyskaniu zajêtego przez Rosjan Krymu, Ukraina rozpocznie proces budowania krymsko-tatarskiej republiki narodowej w sk³adzie Ukrainy. Ukraina jest
ponadto za pe³nym powrotem Tatarów na Pó³wysep
Krymski w warunkach demokratycznych. Tak tê
sprawê widz¹ te¿ liderzy tatarscy: Refat Czubarow,
Nedim Useinov czy Mustafa D¿emilew.
Ja urodzi³em siê w roku 1954 i zd¹¿y³em
przyzwyczaiæ siê do ¿ycia bez wojny – w pokoju.
Uzna³em, ¿e w kraju, w którym mieszkam nie mo¿e
byæ ju¿ nigdy wojny. Myœlê, ¿e takie same przekonanie i odczucie ma ka¿dy polski obywatel. Ale na
Ukrainie wojna nagle siê zjawi³a.
Jako Polak zawsze mia³em du¿¹ rezerwê do
Rosji jako pañstwa, ale nie do samych Rosjan. Dzisiaj widzê, ¿e Ukraiñcy broni¹cy swojej niepodleg³oœci coraz ostrzej oceniaj¹ swoj¹ przesz³oœæ. Tak¿e
decyzje dotycz¹ce sojuszu z Rosj¹ oceniaj¹ coraz
czêœciej jako b³¹d historyczny. I mimo tego, ¿e prze¿ywamy dziœ trudne czasy, to jednak widaæ now¹
perspektywê stosunków polsko-ukraiñskich.
Z kim Wasza Partia wspó³pracuje? Kto Wam
pomaga, a kto przeszkadza?
— Jesteœmy m³od¹ parti¹, która zdobywa sympatyków. Dziœ ¿ycie na Ukrainie jest politycznie bardzo
burzliwe. Lataj¹ u nas jeszcze jastrzêbie, które potrafi¹ wszystko zniszczyæ. Dlatego tworzymy na
Ukrainie partiê, która mog³aby zademonstrowaæ
zupe³nie inne, nowe wartoœci moralne i polityczne.
O potencjalnych sojusznikach czy partnerach
mo¿emy rozmawiaæ. Na dziœ nie stawiamy jeszcze
na ¿adn¹ partnersk¹ partiê. Na dzieñ dzisiejszy unikamy sojuszów i konfrontacji, rozpoczynaj¹c nowy
okres naszej dzia³alnoœci. Chcemy jako partia, aby
wróciæ do dwujêzycznoœci, w regionach, które zamieszkuj¹ mniejszoœci narodowe. Ale w ramach, aby
spo³eczeñstwo ukraiñskie stawa³o siê jeszcze bardziej europejskie i demokratyczne i aby s³u¿y³o lepszej harmonizacji spo³eczeñstwa lokalnego.
Kiedy by³a przyjêta na Ukrainie karta jêzyków regionalnych i mniejszoœci, to Partia Regionów
myœl¹c o mniejszoœci rosyjskiej, zaczê³a wprowadzaæ
te zasady i przyjmowaæ uchwa³ê o dwujêzycznoœci,
ale tylko tam, gdzie chodzi³o o drugi jêzyk, gdy by³
to rosyjski. By³y te¿ próby wprowadzenia karty na
Zakarpaciu dla Wêgrów czy w Bud¿aku dla Bu³garów, ale umar³o œmierci¹ naturaln¹. A póŸniej zacz¹³
siê Majdan i to wszystko skutecznie zginê³o. Na
dzisiaj niestety tej dwujêzycznoœci tak naprawdê nie
ma.
Kim s¹ cz³onkowie Waszej Partii? W jakim
wieku i jakie zawody reprezentuj¹?
— Nale¿¹ do nas przewa¿nie ukraiñscy Polacy, ale
nie tylko. S¹ to osoby przewa¿nie z wy¿szym i
œrednim wykszta³ceniem, w wieku pomiêdzy 30 a 50
rokiem – czyli w wieku œrednim. W odró¿nieniu od
polskich organizacji spo³ecznych na Ukrainie, jesteœmy jednak wiekowo sporo m³odsi.

Ze Stanis³awem Kosteckim
rozmawia³
Leszek W¹tróbski

