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Ja już niczego 
się nie boję

Foto: Agata Nowakowska

Andrzej Wajda: Ja nie gloryfi-
kuję Wałęsy, ja chcę go pokazać 
jako zwykłego człowieka, który 
w chwili nadającej się do tego, 
potrafił odegrać tak ważną rolę w 
polskim życiu politycznym. 11

Na przestrzeni dziesięcioleci działal-
ności Rady Uchodźstwa Polskiego 
w Szwecji było dużo konfliktów i 
niechęci osobistych. Mimo to na ju-
bileusze RUP zapraszano wszystkich 
byłych działaczy RUP. Niektórzy, 
obrażeni, nie przybywali. Nawet się 
zdarzało, że odsyłali zaproszenie. 
Ale to był ich wybór... 14

70-lecie RUP

Pod Ambasadą RP na Karlavägen 
zgromadziło się ponad dwustu de-
monstrantów. Przeważały szwedzkie 
aktywistki z raczej skrajnych orga-
nizacji lewicowych i feministycz-
nych. Część uczestników odczuwało 
pewien dyskomfort. 2+6

Czarny protest
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Zdanie przeczytane w jakiejś publikacji i zapa-
miętane, bo interesujące i się z tym zgadzam. Moja 
sprawa, kogo mam za wroga, a kogo za przyjaciela, 
punkt! 

Tyle tylko, że na zewnątrz, tuż za drzwiami, 
oświadczenie, że nie czujemy się ich wrogami, 
nie ma najmniejszego znaczenia. Ta barbarzyńska, 
zbrodnicza, i wywodząca się niestety wprost z re-
ligii ideologia, klasyfikuje ciebie, mnie, wszystkich 
„niewiernych”, jako śmiertelnych i przeznaczonych 
do likwidacji wrogów.

Dosłownie każdego dnia, gdzieś na świecie, 
mają miejsce terrorystyczne morderstwa dokony-
wane z Allahem na ustach. Wierzę, że większość 
„niewiernych” (miejmy nadzieję, że również sporo 
„wiernych”) ma świadomość wynaturzenia przeka-
zu proroka Mahometa, ale niestety nic z tego nie 
wynika. Jak świat szeroki, cierpienia i zabójstwa 
zadawane są w imię Islamu. 

Ludzie, zwykli codzienni ludzie, wysoko sobie 
cenią i tęsknią do otwartego, solidarnego, równo-
uprawnionego społeczeństwa. Na ogół wszyscy 
jak świat szeroki: chrześcijanie, ateiści, humaniści, 
socjaliści, liberałowie, agnostycy, mahometanie, 
pragną spokojnego życia. I to powinno przesądzać 
sprawę – mamy obowiązek, w dostępny sobie spo-
sób, włączać się do walki z toczącym świat rakiem 
islamskiego terroryzmu. 

A szczególnie już chrześcijanie, bowiem zobo-
wiązuje ich do tego wiara. Katolicyzm nakłada na 
swoich wiernych obowiązek krzewienia braterstwa, 
miłosierdzia, niesienia pomocy potrzebującym. Tak 
nauczał Jezus Chrystus. Przy okazji nie zawadzi 
przypomnieć, że chrześcijaństwo ma na sumieniu 
niejedno życie w Oriencie.

Nikt nie pragnie wojny. Ludzie wypatrują i tę-
sknią do pokoju, swobody, bezpieczeństwa dla sie-
bie, dla bliskich, dla kraju. To nie są wygórowane 
wymagania – pragnienie wolności i spokoju są 
standardowymi potrzebami normalnego człowieka, 
żaden cymes. Problem w tym, że dziś pragnienie 
to już o wiele za mało. Przestaliśmy być obserwa-
torami zdarzeń – staliśmy się ich ofiarami. Zbrod-
nicze islamskie bojówki – co tam bojówki, całe 
wojska – atakują coraz szerszym frontem, i po pro-
stu podrzynają gardła „niewiernym” wyznającym 
„niesłuszną” wiarę. Na Bliskim Wschodzie trwa 
powszechna i zorganizowana likwidacja, w naj-
lepszym przypadku wypędzanie z domów, całych 
wiosek i miast, tam już prawie nie ma nie tyle kato-
lików, co w ogóle ludzi! 

Wiara, a wiara katolicka w szczególności, ob-
liguje do udzielania pomocy bliźnim. Uczeni je-
steśmy nieomal od urodzenia – pomóż, gdy taka 
potrzeba – i na ogół pomagamy. Ale możemy tak 
niewiele. Niestety, prócz westchnień, prócz słów 
współczucia, modlitw, i symbolicznego przyjęcia 
paru rodzin wygnańców przez papieża Franciszka, 
Stolica Apostolska (apostoł, w jęz. greckim wy-
słaniec), nie robi wiele więcej. Czy mogliby? Mój 
Boże! Przy takiej ilości rozsianych po całym świe-
cie parafii! 

Pasywność i milczenie polskiego kościoła zadzi-
wia. Owe, przysłowiowe już siedem tysięcy udo-
kumentowanych wygnańców, ofiar wojny, kościół 
mógłby, nie oglądając się na kunktatorstwo rządu, 
przyjąć sam, ma po temu aż nadto ludzi i infrastruk-
turę. Jakże wspaniałym i godnym naśladownictwa 
przykładem dla całego katolickiego, i nie tylko 
katolickiego świata, stałaby się wówczas, tak dziś 
krytykowana Polska. 

Nastały arcytrudne i wypełnione rozlewającą się 
po całym globie agresją czasy, a kultura i kościoły 
jakby zapomniały, czy broniły się przed pamięcią, 
że to one – religia i kultura, nie polityka – są szcze-
blami drabiny, po których wspina się ludzkość.

Żaden terro-
rysta nie bę-
dzie mi mówił, 
kto jest moim 
wrogiem! 

W sprawie aborcji 
wszyscy politycy 
są cyniczni

LEKCJE GRY 
NA FORTEPIANIE
Jestem doświadczoną nauczycielką 
z polskim wykształceniem muzycznym 
i dyplomem Królewskiego Konserwa-
torium w Sztokholmie. Uczę dzieci 
i dorosłych. Kocham muzykę. Ty też?
Zadzwoń: Elizabeth Sassower
T: 08-653 12 41

Demonstracja w Sztokholmie przed Ambasadą RP. Foto: Agata Nowakowska

Przyjazne rządzącym w Polsce środowiska 
formułują tezę, że awantura o aborcję jest 
tylko pretekstem i orężem opozycji w wal-
ce z rządem, walce totalnej i antypolskiej. 
Ta walka nosi znamiona zdrady stanu i 
usiłowania wykreowania siłowej zmiany 
rządu wybranego w demokratycznych 
wyborach (Salon24.pl).

Dalej na tym samym portalu czytamy: Szkoda, że 
dużo polskich kobiet (ale i mężczyzn) daje się manipu-
lować i emocjonalnie „wodzić za nos”. Liderzy opo-
zycyjni wraz ze środowiskiem szeroko pojmowanej 
michnikowszczyzny wiedzą o co chodzi i bezczelnie 
i hipokrytycznie wykorzystują polskie społeczeństwo. 
Traktują je jako bezmyślny motłoch, który można do-
wolnie kształtować i nim manipulować, traktują ich 
jak lemingów idących bezmyślnie na śmierć czy „głu-
pie krowy”. Demonstracje kobiet przeciwko aborcji 
zostały świetnie emocjonalnie podgrzane przez zdraj-
ców. Wiele i wielu im uległo, choć tak naprawdę nie 
było do ich zorganizowania żadnego powodu. Projekt 
„Stop aborcji” został zgłoszony nie przez PiS, ale był 
projektem obywatelskim. PiS i rząd nigdy nic nie mó-
wili o zaostrzeniu prawa dotyczącego aborcji, które w 
Polsce obowiązuje od 1993 i powszechnie jest uwa-
żany za kompromis a podobne rozwiązania występują 
w wielu krajach. Aborcja jest dopuszczalna w szcze-
gólnych przypadkach i nie ma jej całkowitego zakazu.

Cynizm i hipokryzja nie mają granic. Protesty w 
imię wolności są nazywane „zdradą stanu” i działa-
niami „antypolskimi”. Trudno o większą manipulację.

Oczywiście, można odnieść wrażenie, że „awan-
tura o aborcję” cały swój impet skierowała na Prawo 
i Sprawiedliwość. Na demonstracjach, jakie odbyły 
się w „czarny poniedziałek” (również w Sztokholmie) 
nie brakowało plakatów jednoznacznie wskazujących 
„winnych”. I pewnie wiele jest w tym prawdy, zwłasz-
cza, gdy wsłuchać się w słowa Jarosława Kaczyńskie-
go, który mówił, że „będziemy dążyli do tego, by 
nawet przypadki ciąż bardzo trudnych, kiedy dziecko 
jest skazane na śmierć, mocno zdeformowane, koń-
czyły się jednak porodem, by to dziecko mogło być 
ochrzczone. Chcemy, by kobiety rodziły dzieci skaza-
ne na śmierć, mocno zdeformowane. By mogły zostać 
ochrzczone”.

„Interes matki i dziecka nie ma żadnego znaczenia. 
Każdy płód musi być donoszony do końca, nawet za 
cenę niewyobrażalnych cierpień. Nawet taki, który nie 
ma szans na przeżycie. Dobro kobiety się nie liczy – 

pisał w komentarzu w „Polityce” Grzegorz Pacewicz. 
– Ból i męczarnie zdeformowanego, kalekiego i skaza-
nego na śmierć dziecka, też nie mają znaczenia.

Na sprawie tak drażliwej społecznie i jednocześnie 
dla wielu środowisk fundamentalnej (i w jedną i w 
drugą stronę) politycy chcą zbijać kapitał polityczny. 
Nie mam jednak złudzeń: wszyscy! Z lewej i prawej 
strony, pod osłoną rzekomej „klauzuli sumienia” każ-
dego posła osobiście. Nie dziwi więc tytuł prasowy:  
PO przeciw zaostrzeniu przepisów o aborcji. Ale nie 
będzie dyscypliny głosowania.... To pokazuje jak wie-
le hipokryzji kryje się za działaniami obrońców prawa 
do aborcji, nawet w tak restrykcyjnej formie jaka obo-
wiązuje dzisiaj. Pokazały to także wyniki głosowań w 
Sejmie. Jedyny klub parlamentarny, który w całości 
opowiedział się za  odrzucenia projektu zaostrzające-
go prawo aborcyjne, była Nowoczesna. I PO i PSL się 
podzieliło. Podobnie partia Kukiza.

Dziesiątki tysięcy Polek i Polaków wyszło w 
czarny poniedziałek z transparentami na ulice. Było 
to wołanie o godność, wolność i prawo wyboru oraz 
chęć życia w europejskim, nowoczesnym kraju. Na 
ulice wyszli także Polacy mieszkający poza Krajem. 
W Sztokholmie i Malmö. Podczas debaty o prawach 
kobiet w Parlamencie Europejskim, europosłanka PO 
Barbara Kudrycka słusznie mówiła, zwracający się do 
polityków w Polsce: Kobiety nie są towarem do spłaty 
wyborczych zobowiązań. Nie macie prawa zmuszać 
kobiet do podjęcia decyzji innej niż sama czuje, że 
rozstrzygnie to we własnym sumieniu. 

Warto też zacytować słowa ks. Wojciecha Lemań-
skiego, który powiedział: Fakt, że można kupić alko-
hol, nie znaczy, że musimy się nim upijać. Gdy pra-
wo pozwala na in vitro czy aborcję, to nie znaczy, że 
kogokolwiek się do tego zmusza. Wiązanie Kościoła z 
państwem jest drogą donikąd. Mamy tak głosić Ewan-
gelię, by człowieka do niej przekonać, a nie zmusić. 

NGP
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Naiwny kraj - oaza 
dla imigrantów?
Kim jest człowiekiem, który nie pomaga 
innym? Według statystyk szwedzkiego 
urzędu imigracyjnego w 2015 roku licz-
ba imigrantów starających się o azyl w 
Szwecji osięgnęła rekordową liczbę 163 
tysięcy.... Ale ten tolerancyjny i otwarty na 
uchodźców kraj coraz częściej przekonuje 
się, że jak często imigranci nadużywają 
szwedzką dobroczynności.

Szwecja przyjmuje największą ilość wniosków o 
azyl w przeliczeniu na mieszkańca w porównaniu z 
innymi kraju Unii Europejskiej. Polityka ta pełna jest 
jednak sprzeczności: z jednej strony chodzi o zalud-
nienie kraju, w którym aktualnie istnieje ogromne 
zapotrzebowanie na mieszkania – zatem potrzebni są 
pracownicy budowlani. Podobnie jest z personelem 
medycznym, którego bezustannie brakuje. Jednym 
słowem – każde ręce do pracy są niezbędne. Jednak 
to nie liczba imigrantów zadecyduje o ratowaniu sta-
rzejącego się kraju. Ważny będzie stopień ich zatrud-
nienia, zarobki i poziom bieżącej konsumpcji czyli 
wszystkie czynniki korzystne dla przyjmującego ich 
kraju. Niestety, można odnieść wrażenie, że więk-
szość osób starających się o schronienie w Szwecji, 
to nie „imigranci ekonomiczni”, lecz tacy, którzy sta-
rają się wykorzystać możliwości wsparcia socjalnego 
w celu poprawy warunków życia. Nasuwa się więc 
pytanie: czy Szwecję (albo jakikolwiek inny kraj za-
chodni) stać na poniesienie takich kosztów? Kiedy 
ten naiwny kraj zacznie zauważać, iż jest zwyczajnie 
wykorzystywany?

Politycy już zaczęli działać i próbują ograniczyć 
napływ imigrantów do Szwecji. 21 czerwca szwedzki 
parlament przyjął ustawę ograniczającą możliwości 
i przywileje osób ubiegających się o azyl. Według 
nowych przepisów azylanci, którzy złożyli wniosek 
po 24 listopada 2015 roku, otrzymają pozwolenie na 
pobyt na okres trzech lat, a nie na stałe, tak jak było 
dotychczas. Zmiany te dotyczą również członków ich 
rodzin. Azylant będzie mógł sprowadzić bliskich tyl-
ko wtedy, jeżeli wykaże się zdolnością do ich utrzy-
mania. Ustawa ta obowiązuje od 20 lipca 2016 roku 
i przez następne trzy lata. Czy jednak na tego typu 
zmiany, nie jest już za późno? 

Trwający w Europie kryzys migracyjny, którego 
jednym z zasadniczych powodów są otwarte granice 
między państwami Unii i niesprecyzowane do tej pory 
normy prawne dotyczące niespodziewanej licz-by 
imigrantów zalewających Europę, spowodował cha-
os. Imigranci wykorzystują go, by przedostać się do 
krajów, gdzie panują najdogodniejsze warunki azylo-
we. Kraje nieprzygotowane prawnie na tę ogrom-ną 
falę – posiadające najczęściej już największe ilości 
imigrantów i uchodźców – ponoszą dziś z tego tytułu 
konsekwencje w sferze ekonomicznej i gospodarczej. 

Z drugiej strony nie zrobiono nic w momencie, gdy 
pierwsi uchodźcy zaczęli przybywać do Grecji czy 
Włoch w 2015 roku. Był to wyraźny początek „in-
wazji”, lecz nikt nie próbował temu zapobiec. Wręcz 
przeciwnie – Europa Zachodnia czekała na nich z 
otwartymi rękoma. Zgodnie z Konwencją Dublińską 
imigrant starający się o azyl, zobowiązany jest do 
zarejestrowania się w pierwszym kraju Unii Europej-
skiej, do którego dotrze. Jeżeli państwem docelowym 
przykładowego Syryjczyka, jest Wielka Brytania, a 
pierwszym państwem, do którego dotarł, była Grecja 
(która sama przeżywa problemy ekonomiczne), to 
logiczne (z punktu widzenia imigranta), że w takiej 
sytuacji nie będzie podporządkowywał się żadnemu 
prawu.

Pozostaje otwarte pytanie: kim są azylanci docie-
rający do Europy? To głównie obywatele Syrii, Iraku, 
Afganistanu oraz Somalii i Erytrei, a także osoby bez 
przynależności państwowej. Według Międzynaro-
dowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w ubiegłym 

roku liczba imigrantów przybywających do Europy 
przekroczyła milion, a w tym roku wynosi już nieco 
ponad 300 tysięcy. Kim są? Z relacji prasowych opi-
sujących m.in. obóz dla uchodźców we francuskim 
Calais wynika, że to przede wszystkim młodzi, dobrze 
zbudowani mężczyźni z krajów afrykańskich, którzy 
nie uciekają przed wojną, lecz od nędzy, w celu polep-
szenia swojego bytu. 

W Szwecji mamy problem z tak zwanymi „dzieć-
mi z brodami” – tak nazywa się samotne „dzieci bez 
opieki” proszące o azyl. Tyle tylko, że coraz częściej 
okazuje się, że owe „dzieci” już dawno ukończyły 
pełnoletność, a ich średni wiek to 30-40 lat. Tego typu 
fakty wychodzą na jaw podczas wizyt u lekarza. Jak 
relacjonuje Josef Milerad, pediatra z 41-letnim do-

świadczeniem, spośród wszystkich uchodźców ubie-
gających się o azyl jako „samotne osoby niepełnolet-
nie”, około 40% (12,5 tys.) to osoby, które ukończyły 
25 lat. Te nagminne próby oszukiwania szwedzkiego 
systemu imigracyjnego, w sposób niesprawiedliwy 
odbijają się na stosunku do dzieci, które naprawdę 
potrzebują pomocy – które straciły rodziców, najbliż-
szych i pozostały bez opieki. 

Przyjmowanie imigrantów do Europy nie jest ni-
czym złym. Ważne jest jednak kogo przyjmujemy i 
jakie profity może nam ta osoba zaoferować, asymilu-
jąc się w kraju, w którym ma zamiar spędzić część lub 
nawet całe swoje życie. 

Paulina Kusz

Prosta, jakże ludzka, potrzeba szukania łatwych i 
nieskomplikowanych ocen, prowadzi do przekłamań i 
wypacza całą dyskusję na temat fali imigrantów przy-
bywających do Szwecji. Jeśli do tego dołączyć pol-
ską ksenofobię i brak zrozumienia czym jest ludzka 
solidarność – tak często widoczne wśród najnowszej 
polskiej emigracji w Szwecji – to wszelka dyskusja o 
uchodźcach jest skazana na stereotyp: dobrzy MY, źli 
ONI; głupi SZWEDZI. Ten brak zniuansowania dys-
kusji jest pożywką dla środowisk skrajnych, także dla 

politycznych cyników, którzy na niechęci do obcych 
budują swoją ideologię. 

Jak słusznie pisze Paulina Kusz, szwedzka polityka 
imigracyjna pełna jest sprzeczności, a system wyko-
rzystywany cynicznie przez wielu przybywających tu 
uchodźców, rodzi pytania o sensowności tej polityki. 
Jasne i egzekwowane zasady są konieczne, by polity-
ka tolerancji nie padła ofiarą populistów. Powinniśmy 
bowiem zawsze stać na straży humanitaryzmu. A że 
połączony jest on tutaj z protestancjkim idealizmem, 
to tylko lepiej. to coś z czego wszyscy chrześcijanie 
powinni brać przykład.

 Warto w tym miejscu zacytować słowa Dalej 
Lamy, który w wywiadzie udzielonym Jackowi Ża-
kowskiemu (Polityka nr 40/2016) powiedział: Ciągle 
szukamy zła w ludziach. Ciągle myślimy, że kiedy po-
konamy kogoś, to wszystko będzie dobrze. (...) Teraz 
wiele osób uważa, że wszystkiemu jest winien islam. 
Że trzeba nad nim zapanować siłą. To nierealistyczne.  
(...) Kiedy zabijesz sto tysięcy terrorystów, to terro-
ryzm zniknie? Nie zniknie. Stworzy setki tysięcy mści-
cieli. (...) Trzeba właściwie użyć ludzkiej inteligencji. 
Nie można pozwalać, żeby nasza inteligencja była 
niewolnikiem złych emocji. (tn)

Humanitaryzm Północy. 
Protestancki idealizm
Czy rzeczywiście Szwecja to naiw-
ny kraj? Gdy czyta się fora dysku-
syjne, na których aktywni są Po-
lacy, można rzeczywiście odnieść 
takie wrażenie. „Znawcy tematu” 
nie mają wątpliwości: Szwecji już 
nie ma. Humanitaryzm? Ide-
alizm? Nie, to raczej jeden wielki 
chaos i powolna utrata panowa-
nia nad sytuacją w kraju (cytat z 
komentarzy internetowych).
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3 października 2016 w Sztokholmie odbyła się 
solidarnościowa demonstracja pod Ambasadą Polską. 
Nastąpiło pewne nieporozumienie. Część przybyłych 
myślała, że uczestnicy w kolejnym proteście KODu 
w obronie demokracji i praworządności w Polsce. 
Demonstracja jednak dotyczyła konkretnej sprawy: 
próby zaostrzenia ustawy aborcyjnej. 

W Polsce obowiązuje tzw. kompromis aborcyjny, 
który tak naprawdę kompromisem nie jest, lecz bar-
dzo rygorystyczną ustawą. Dalej idące w Europie są 
tylko w Watykanie, na Malcie oraz w Irlandii, choć 
tam nastąpiło ostatnio poważne złagodzenie. 

W Polsce w tzw. Czarnym Marszu manifestowa-
ło około 100000 ludzi w 17 większych miast i kilku-
dziesięciu mniejszych. W samej Warszawie ponad 20 
tysięcy. Manifestacje solidarnościowe odbyły się w 
Paryżu, Berlinie i innych stolicach z pokaźną mniej-
szością polską. Wszędzie tam wspierały Polki miej-
scowe działaczki ruchów feministycznych. Czasem 
bardzo radykalnych.

Tak było i w Sztokholmie. Pod Ambasadą RP na 
Karlavägen zgromadziło się ponad dwustu demon-
strantów. Przeważały szwedzkie aktywistki z raczej 
skrajnych organizacji lewicowych i feministycznych. 
Przywódczyni jednej z nich w przemówieniu w języ-
ku szwedzkim, w dość radykalnych słowach ocenia-
ła polską rzeczywistość i mentalność. Wtórowała jej 
później nie mniej radykalna Polka. Część uczestni-
ków odczuwało pewien dyskomfort. 

Demonstracja odbywała się pod hasłem: „FEMI-
NISM UNDERIFRÅN – Organisering är vår styrka”. 
Inne hasła w języku polskim i angielskim głosiły: 
„WARA od WAR (?), FOR ARBOTION RIGHTS IN 
POLAND, ZABIERZ SWÓJ RÓŻANIEC OD MO-
JEJ MACICY, NIE TWOJA MACICA? NIE TWOJA 
DECYZJA! – czarny protest, MY BODY MY RI-
GHTS. (Pisownia oryginalna). 

Trzech młodych ludzi (Polaków lub Szwedów) 
próbowało zakłócić imprezę. Zostali przepędzeni 
przez policjantów. Gmach ambasady, jak za PRL-u, 
wygaszony i obojętny. Za tamtych czasów demonstra-
cje pod ambasadą były liczniejsze. Wtedy też często 
wspierali nas Szwedzi. Byli to członkowie Folkpar-
tiet werbowani przez Jakuba S., Moderaci zaproszeni 

CZARNA PROCESJA
przez Jana Ż,. Trockiści i Anarchiści z rekomendacji 
Ryśka S. i Józka D.. Szczególnie ci ostatni byli czynni i 
bojowi. Nawet raz musieliśmy się składać na grzyw-
nę dla pewnego trockisty zatrzymanego przez policję 
za spalenie pod Ambasadą kukły Breżniewa. To były 
czasy – żyć się chciało!

Hasłem Czarnego Marszu w Polsce był slogan, twór-
cze sparafrazowanie zawołania „Tusk-matole, twój rząd 
obalą kibole”. Brzmiało to tak: „Beata, niestety twój 
rząd obalą kobiety”. 

Daj Boże. Był już precedens. W czasie Sejmu Wiel-
kiego pod koniec XVIII wieku Czarna Procesja Miesz-
czan przyczyniła się do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Czarna Procesja pod przewodem ówczesnego Prezy-
denta Warszawy Jana Dekerta miała w prawdzie miej-
sce w grudniu 1789 roku. Ale w 1791 znów w czarnych 
szatach podeszli pod Sejm Mieszczanie i niedwuznacz-
nie dali do zrozumienia Posłom co ich czeka, jeśli nie 
uchwalą konstytucji. A trzeba pamiętać, że działo to się 
w trzy lata po Wielkiej Rewolucji Francuskiej w okresie 
Terroru i szaleństw Gilotyny. (LGG)

12 września. Spotkanie Rady Kultury w Konsulacie. 
W większości sympatyczni i zgodni ludzie. Pani Konsul 
przedstawia nowa Panią Dyrektor Instytutu Polskiego. 
Obie panie snują spekulacje na temat nowej polityki 
kulturalnej w aspekcie prac Instytutu. Decyzje w War-
szawie jeszcze nie zapadły. Nie wiadomo, na ile dotknie 
nas „dobra zmiana”. 

29 września. Na jednym z prywatnych kanałów film 
czeski Petera Jarchovsky’ego i Jana Hrebejka – Kawa-
saki Horeon. Tytuł polski: Film Czeski. Tytuł oryginalny 
(nazwa legendarnego motocykla) jakoś nadawcom nie 
pasował. Fatalne tłumaczenie na polski z używanych w 
filmie języków: czeskiego, angielskiego, szwedzkiego i 
japońskiego (pewnie też, ale tego nie mogłem stwier-
dzić). Film jest o znanym rzeźbiarzu - czeskim opozy-
cjoniście, który wyemigrował do Geteborga. Dorobił 
się on tam znacznego majątku i po upadku komunizmu 
ufundował nagrodę dla tych Czechów, którzy przyczy-
nili się do tego wydarzenia. Nagroda zostaje przyznana 

pewnemu Profesorowi, koledze Rzeźbiarza z cza-
sów Karty ’77. (Karta ’77 to taki czechosłowacki 
KOR). Intryga w filmie polega na tym, że ów Profe-
sor swego czasu po aresztowaniu, pękł w śledztwie 
i dał się zwerbować i właśnie jego donosy zmusiły 
Rzeźbiarza do emigracji. Sprawę drąży dzienni-
karka, która odwiedza obu. Na pytanie: „Dlaczego 
to robił?”, Profesor odpowiada: „Bo się bałem”. 
Wszyscy robią dobrą minę do złej gry. Ale po ode-
braniu nagrody Profesor mówi, że czasem nagro-
da nie jest zaszczytem, lecz wyrzutem sumienia. 
Na wieńczącym uroczystość bankiecie Fundator 
Nagrody mówi: Czeszczyzna to wielki język. Jak 
Szwed uderzy się młotkiem w palec to zawoła: jävla 
lub helvete. (Diabeł i piekło - polski nadawca filmu 
nie tłumaczy tych słów na polski. Dlaczego? nie 
wiem). A Czech – kontynuuje Rzeźbiarz – używa 
dosadnego słowa. Polski nadawca tłumaczy je na 
zadek, do zadka. (Rzeczywiście, takie tłumaczenie 
do ....). Następnie Rzeźbiarz, posługując się słow-
nikiem synonimów, mówi: „Słowo łajdak ma u nas 
pięćdziesiąt synonimów” - i je odczytuje po kolei. 
Ostatnim synonimem łajdaka jest donosiciel. 

To wszystko: ładnie, spokojnie i godnie. Rozpi-
sałem się na ten temat, bo bardzo mi się film podo-
bał. Szczególnie w zestawieniu z naszymi przeinte-
lektualizowanymi filmami rozrachunkowymi.    

30 września. Uroczysty pogrzeb Simona Peresa. 
Udział bierze w nim siedemdziesięciu paru notabli 
z całego świata. Prezydentów, premierów i głów 
koronowanych. Liczy się tylko Barack Obama, 
który wygłasza wielka mowę. Wśród gości prezy-
dent Andrzej Duda, który zabrał ze sobą prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego i Naczelnego Rabina 
RP. W tłumie nie dało się ich zauważyć. Ale nasz 
Prezydent zaznaczył swoją obecność oświadczając, 
że laureat pokojowej Nagrody Nobla urodzi się w 
Polsce w Wiszniowie i naprawdę nazywał się Szy-
mon Perski. W ten sposób mamy jeszcze jednego 
polskiego laureata. 

10 Października. Około drugiej w nocy dowia-
duję się, że wczoraj zmarł Andrzej Wajda. Niewąt-
pliwie największy z naszych reżyserów. W jego do-
robku trudno znaleźć nieudany film. O jego krętych 
ścieżkach warto coś napisać. Zasada, że o zmarłych 
albo dobrze albo wcale nie dotyczy osób publicz-
nych oraz sławnych. A On był wielki. (LGG)

KARTKA Z KALENDARZA
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Teresa Urban

Grym, super, zasadny, zniesmaczony...

DZIWACZNE SŁOWA
Na początku pragnę podkreślić, że nie 
jestem językoznawcą i mowę ojczystą, taką 
jaka była gdy opuściłam Polskę, znam jako 
użytkownik. Być może zawodowy etymolog 
nie zgodziłby się z uwagami jakie poczy-
nię. Słownictwem zainteresowałam się 
jako emerytka, kiedy zaczęłam bawić się 
pisaniem wspomnień, opowiadań i tek-
stów humorystycznych, co zmusiło mnie 
do szukania adekwatnych słów i wyrażeń. 
Przedtem pisałam głównie teksty fachowe 
posługując się nie budzącym zastrzeżeń 
zawodowym żargonem.

Język nie jest statyczny, jest strukturą żywą i ulega 
zmianom w czasie; pewne słowa wychodzą z użytku, 
powstają nowe, czasem na ich miejsce a często po to 
by móc opisać nowopowstałe dziedziny, na przykład 
informatykę. Nie neguję takiej potrzeby i sama posłu-
guję się takimi słowami jak dekoder, logowanie czy 
fotoshop. Niedawno usłyszałam po raz pierwszy sło-
wo procedowany. Pochodzi ono prawdopodobnie od 
angielskiego proceed i używane jest przez werbalnych 
snobów w znaczeniu rozpatrzony. Wiele technicznych 
słów to spolszczone anglicyzmy, a podobną tendencję 
zauważa się również w języku szwedzkim. Szwedzi 
chcieliby zachować czystość języka i często protestu-
ją przypominając o istnieniu rodzimych synonimów.

Szwedzki nie jest naszym językiem ojczystym, ale 
używamy go na codzień i – podobnie jak w polskim 
– reagujemy na nowe słowa czy wyrażenia. Na ten 
temat można by dużo pisać, ale tu chcę tylko zwró-
cić uwagę na nowe zastosowanie przymiotnika grym 
(okrutny). Poza pierwotnym znaczeniem oznacza to 
coś, co robi silne wrażenie, jest dziarskie, oryginal-
ne, wspaniałe lub zachwycające. Początkowo raziło 
mnie, ale przypomniałam sobie „Potop” i scenę, gdy 
Kmicic wyznaje Oleńce: „Ja waćpannę okrutnie ko-
cham”. Teraz słysząc słowo grym odczuwam sienkie-
wiczowską nostalgię.  

Innym zjawiskiem jest stosowanie – głównie przez 
młode pokolenie – słów uogólniających i pozbawio-
nych niuansów. Przykładem może być anglicyzm 
super.  Zamiast poddać analizie swe wrażenia, zasta-
nowić się czy coś było ciekawe, zabawne, rozkoszne, 
bajkowe, odprężające, a może piękne, czy wręcz za-
chwycające – kwituje się opinię słowem super. Takie 
wyrażenia rozleniwiają umysł. W młodości sami po-
pełnialiśmy podobny grzech. Wszystko było fajne. I 
również to mógł być anglicyzm, spolszczone słowo 
fine. Nasze szare komórki nie zostały jednak trwale 
uszkodzone, bo mimo podeszłego wieku, mózgi funk-
cjonują nam zadawalająco. Przynajmniej niektórym z 
nas.

Nie jest moją ambicją pisanie traktatu na temat 

mowy ojczystej. Chodzi mi tylko o zwrócenie uwagi 
na pewne nowotwory językowe, które coraz częściej 
słyszy się w telewizji lub czyta w gazetach i na inter-
necie. Żyjąc bez naturalnego, codziennego kontaktu z 
własnym językiem, potrzeba więcej czasu by nowości 
obłaskawić – a co dopiero używać. Słowa te są więc 
nadal zgrzytem dla mojego ucha, mimo iż posługują 
się nimi dziennikarze i politycy. Nawet  językoznaw-
cy często zbyt pochopnie uznają dziwactwa językowe 
za poprawne. Istnieją one jako hasła internetowe, ale 
większości nie udało mi się znaleźć w Słowniku Języ-
ka Polskiego.

Przyjaciółka przyjaciółki, znawczyni językowa, 
doniosła, że w Słowniku Poprawnej Polszczyzny z 
2000 roku nie było żadnego z cytowanych poniżej 
słów. Mimo iż pozornie brzmią swojsko, do każde-
go można mieć zastrzeżenia, a w dodatku są zbędne, 
ponieważ istnieją ich poprawne, ogólnie przyjęte sy-
nonimy. Pozwalam sobie zacytować Theodora Kalli-
fatidesa, który pisząc niedawno w Svenska Dagbladet 
na podobny temat zauważył, że błąd językowy nie 
przestaje być błędem tylko dlatego, że wiele osób go 
popełnia. 

Darczyńca – słowo to zastąpiło dawniej stoso-
wanego ofiarodawcę. Co jest niewłaściwego w ofia-
rodawcy, że wyszło z użycia? Synonim darczyńca 
nie brzmi prawidłowo. Znamy poprawne słowa do-
broczyńca i złoczyńca. Czynić można dobro lub zło, 

czyli pojęcia abstrakcyjne. Dary są zazwyczaj fizycz-
ne – można je ofiarować, sprezentować lub po prostu, 
dać, ale się ich nie czyni. Istnieją także inne, rzadziej 
używane synonimy: sponsor lub fundator. Oficjalnie 
pojęcie darczyńcy istnieje w prawie cywilnym i sto-
suje się je w umowie w znaczeniu strony dokonującej 
darowizny. Wolałabym, aby tam pozostało. 

Dostępność – słowo to istnieje, ale nie jako sy-
nonim dostępu, z którym jest mylone. Dostępność to 
właściwość zapewniająca dostęp. Przykładowo moż-
na stwierdzić, że dostępność internetu jest powszech-
na i dlatego niemal wszyscy mają do niego dostęp.

Kolokwialny. Pewien kolega niedawno zauważył, 
że w debatach telewizyjnych coraz częściej pada to 
słowo. Sama nie zwróciłam na nie uwagi, ponieważ 
brzmiało znajomo. Kolokwium to słowo  zapoży-
czone z łacińskiego colloquium, rozmowa, i oznacza 
sprawdzian wiedzy u studentów szkół wyższych. 
Utworzony od niego przymiotnik kolokwialny podob-
no oznacza potoczny i jest ulubionym słowem wer-
balnych snobów. Wydaje im się bowiem, że nadaje im 
ono akademickiego szlifu.

Upublicznić. Pozornie słowo to brzmi popraw-
nie i swojsko, ale przy bliższej analizie można mieć 
zastrzeżenia. Upublicznić zastąpiło dotychczasowe 
synonimy: podać do publicznej wiadomości, ogłosić, 
udostępnić czy opublikować. Jest krótkie, ale to jego 
jedyna zaleta. Nie długość tylko jakość tekstu decydu-
je o jego wartości literackiej i dlatego Proust uznany 
jest za geniusza.

Przyimek u przed czasownikiem może mieć różne 
funkcje. Czasem sugeruje zmianę jego formy z nie-
dokonanej na dokonaną, na przykład szyć i uszyć lub 
tonąć i utonąć. Czasem zmienia całkowicie znaczenie 
czasownika, tak jak biec i ubiec (wyprzedzić) lub pro-
wadzić i uprowadzić. Są także czasowniki, w których 
u jest ich integralną części, przykładowo: unikać lub 
urągać. Upublicznić mogłoby należeć do pierwszej 
kategorii, gdyby istniał czasownik publicznić. Ale nie 
istnieje. Stosujmy więc wypróbowane synonimy za-
miast upubliczniać werbalne dziwactwa.   

Wstrząśnienie mózgu. Kiedy po raz pierwszy 
usłyszałam ową kombinację słów sądziłam, że się 
przesłyszałam. Kiedyś mawiało się wstrząs mózgu, 
ale obecnie jest to podobno określenie potoczne. 
Mam zastrzeżenia do słowa wstrząśnienie. Nie zna-
lazłam tego hasła ani w starym wydaniu Małej Ency-
klopedii Powszechnej, ani w internetowym słowniku 
języka polskiego. Istnieje ono jednak na internecie w 
Wikipedii, przez co mój sceptycyzm, dotyczący tego 
źródła informacji, dodatkowo się pogłębił. Istniało 
jednak i nadal istnieje słowo zbliżone – wstrząśnięcie, 
ale nie używa się go w kombinacji z mózgiem. Pa-
miętamy pewnie wszyscy polecenie „przed użyciem 
wstrząsnąć” dotyczącą leków w postaci zawiesiny. 
Wstrząśnięcie zapewniało równomierne zmieszanie 
zawartości. Wstrząs mózgu zawsze oznaczał czasowe 

zakłócenie funkcji tego organu na skutek fizycznego 
urazu czaszki. Istnieją i inne wstrząsy, na przykład 
emocjonalne. Ruchy tektoniczne też są przyczyną 
wstrząsów. W tych przypadkach nie twierdzi się, 
że chodzi o wyrażenie potoczne i nie zastępuje się 
wstrząsu wstrząśnieniem.  

Zasadny. Istnieją ogólnie przyjęte synonimy: uza-
sadniony, mający podstawę oraz umotywo wany. Nie 
wykluczone, że słowo zasadny trafiło do mowy po-
tocznej ze środowiska prawniczego niczym jej jednak 
nie wzbogacając. 

Zniesmaczony. Nie podoba mi się to słowo. Sły-
sząc je czuję niesmak. Co złego jest w jego ogólnie 
przyjętych synonimach: pełen niesmaku, zgorszony, 
zdegustowany? 

Każde z tych słów odzielnie może mieć swych 
obrońców, ale użycie wszystkich w tym samym zda-
niu, ilustruje ich złudną poprawność i brak sensu. 
Chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że nie jest to po-
prawna polszczyzna, tylko bełkot.

Zasadną dostępność do darczyńców należy upu-
blicznić, inaczej grozi nam zniesmaczenie, mózgi 
ulegną wstrząśnieniu, czyli – mówiąc kolokwialnie  – 
zgłupiejemy. 

Istnieje polskie słowo, które kiedyś było tylko 
przekleństwem i wulgarną nazwą najstarszego zawo-
du świata, a obecnie zawładnęło polską mową i speł-
nia rolę znaków przestankowych: przecinka, myśl-
nika, wykrzyknika lub znaku zapytania. Krążył po 
internecie żartobliwy felietonik na ten temat, rzekomo 
autorstwa profesora językoznawcy, gdzie zwraca on 
uwagę na zubożenie polskiego języka, gdyby pozba-
wić go tego uniwersalnego słowa. Wszystko wskazu-
je jednak na to, że nam to nie grozi. Polskie ekipy 
remontowo-budowlane, które odwiedzają ten sam 
supermarket co ja, są z daleka rozpoznawalne 
dzięki wibrującemu r akcentowanemu w owym 
słowie. Wyczytałam w polskim magazynie, że na-
wet pewna celebrytka o arystokratycznym nazwi-
sku, lubi sobie w ten sposób zakląć. Oby tylko nie 
robiła tego publicznie.

Słowo to istnieje także w języku szwedzkim, ale 
jest całkowicie cenzuralne i oznacza krzywiznę lub 
zakręt. Początkowo miałam duże trudności z jego 
wymawianiem, podobnie jak moi znajomi, matema-
tycy, wykładający na temat krzywizn. Dodatkowo 
los zgotował mi niespodziankę, lokując moje miejsce 
pracy w podsztokholmskiej dzielnicy Kungens Kurva 
(Królewski Zakręt), nazwanej tak dla upamiętnienia 
wypadku samochodowego, jaki miał tam poprzedni 
szwedzki monarcha. Kiedyś, podczas wizyty szkole-
niowej polskich farmaceutów, wręczyłam im na za-
kończenie wizytówkę i jeden z panów po jej przestu-
diowaniu zapytał dyskretnie: „Kungens Kurva, czy to 
jest adres czy profesja?” 

Nawet podczas urlopu w dalekiej Brazylii słowo to 
przypomniało nam o sobie. Zgłodnieliśmy pewnego 
dnia na plaży, kiedy doszedł nas smakowity zapach 
smażących się szaszłyków. Miałam trudności w roz-
poznaniu, czy są z wołowiny, wieprzowiny, drobiu 
czy z ryby. Właściciel grilla podpowiedział po an-
gielsku „chicken”. „Kurczak” – wykrzyknęłam, a on 
zaskoczony dodał, że ma kolegę Polaka, który często 
używa podobnie brzmiącego słowa. Wtedy dotarła 
do mnie smutna prawda, że to słowo jest polskim 
wkładem w kulturę światową. 

Bojkotujmy wulgaryzmy i dziwolągi słowne. Nie 
pozwólmy plenić się chwastom w pieknym ogrodzie 
polskiej mowy.

Sierpień 2016 r.
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Adele Paris, 
czyli „teatrum vitae”
Czas i przestrzeń są nieod-
łącznymi atrybutami naszej 
rzeczywistości. W powieści 
też te dwa aspekty występu-
ją nieodłącznie. Zdarzenia 
toczą swój żywot na osi 
czasu i dzieją się w jakimś 
świecie przedstawionym 
każdej powieści.

Zapewne można powieść sztok-
holmskiego autora, Teddiego Treli, za-
liczyć do gatunku tzw. mini powieści. 
Autor starał się zawrzeć mrożące krew 
w żyłach wydarzenia dwojga ludzi, 
którzy są w wieku już dojrzałym. Trela 
używa „czasów”, które pełnią funkcję 
retardacji i pozwalają mu na „skakanie” 
w czasie. Nie wiem, dlaczego autor nie 
użył rozdziałów, które wyznaczałyby 
określone odcinki życia jego bohaterów. 
Używa też owych „czasów”, jako wy-
znaczników ich perypetii. W jednym z 
takich „czaso-tytule” powiada: „Czas 
przede wszystkim jest we wspaniały 
sposób elastyczny, rozciągliwy i głę-
boki jak ocean”  (str. 41).

Rzeczywiście, w powieści czas 
może być rozciągliwy, lecz to nie tylko 
on w pełni wypełnia karty powieści. 
Opowiadane zdarzenia mogą trwać 
jedną godzinę, dzień, tydzień, miesiąc, 
rok, wiele lat – ale ta linia czasowa 
będzie zawsze taka sama: początek, 
rozwinięcie i zakończenie. Nie zależy 
to więc od czasu rzeczywistego, w 
którym żyjemy. Bo chociaż mini-po-
wieść Treli czytamy niespełna dwie 
godziny, to rzeczywisty czas zdarzeń 
w „świecie przedstawionym” trwa o 
wiele dłużej

 Można się z autorem nie zgadzać, 
czy „czas w wymiarze naturalnym” 
(str. 55) to jest czas powieści, czy 
„czas” nasz, czytających tę powieść. 
W książce można znaleźć także kilka 
lapsusów frazeologicznych typu: „ko-
mórki weszły z powrotem na swój 
właściwy tor” (str. 58).

Na zakończenie Trela wyznaje, że 
mamy do czynienia z „teatrum vitae” i 
„teatrum spirytuale” (str. 31)

Razi mnie w tej książce nazbyt szcze-
gółowe wymienianie topografii Paryża, 
który autor zapewne zna doskonale, 
ale czytelnik nie będzie przecież 
biegał i sprawdzał, czy opisywane 
zdarzenia miały rzeczywiście tamże 
miejsce. Ta maniera (wzięta chyba 
z przewodników) niczego do mini-
powieści nie wnosi.

Trela ma na swym koncie już nie 
jedną powieść, więc czytelnik oczekuje 
od autora pogłębionych charakterystyk 
postaci i błyskotliwych dialogów.
Nawet, kiedy wydarzenia mają miejsce 
na cmentarzu. 

Kto zna autora lepiej niż ja, na 
pewno nie zgodzi się ze mną w wielu 
punktach. Pisarz na obczyźnie łaknie 
poklasku i odrobiny uznania. Myślę 
więc, że dzięki tej mini-powieści Teddy 
Trela takie uszanowanie od swoich 
wielbicieli otrzyma.

Remigiusz Aplikiewicz
Teddy Trela: Adele Paris, Sztokholm 2015

Jolanta Szutkiewicz: Ludzie o złotym sercu. 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 175

Nowa 
książka 
Jolanty 
Szutkiewicz

OLBRZYM

Europa 
straciła 
jednego 
ze swoich 
wielkich 
reżyserów

Nie żyje Andrzej Wajda. Wybitny 
reżyser filmowy i teatralny zmarł 10 
października 2016 roku. Miał 90 lat.

Był wybitnym reżyserem filmowym 
i teatralnym. Jego filmy zainicjowały 
tzw. polską szkołę filmową. W takich 
obrazach jak „Kanał” i „Popiół i 
diament” reżyser dokonał rozrachunku 
z czasami drugiej wojny światowej. 
Współtworzył także kino moralnego 
niepokoju. „Człowiekiem z marmuru” 
i „Człowiekiem z żelaza” pokazywał 
szarzyznę i patologię czasu PRL. 
Ekranizował także wielkie dzieła 
literackie jak „Popioły”, „Wesele”, 
„Panny z wilka” czy „Pana Tadeusza”. 
Był wielokrotnie nagradzany za swoją 
twórczość tak w kraju, jak i za granicą. 
W 2000 roku otrzymał najważniejszą 
nagrodę, czyli Nagrodę Akademii Fil-
mowej - Oscara. 

Ostatnim filmem Andrzej Wajdy 
były „Powidoki”, według wielu recen-
zentów jeden z jego najlepszych fil-
mów. Wspominając Wajdę Hynek 
Pallas w Dagens Nyheter napisał: 
Europa straciła jednego ze swoich 
wielkich reżyserów – niestety, my po-
trzebowaliśmy go jeszcze przez wiele 
lat.

Obok publikujemy wywiad jaki z 
Andrzejem Wajdą przeprowadziliśmy 
(wspólnie z Andreasem Franzen) tuż 
przed premierą filmu „Wałęsa”. (tn)

To może jeden z najlepszych 
szwedzkich filmów bieżącego sezonu. 
Nie nachalnie i bez nadmiaru senty-
mentalizmu ukazuje typowo szwedzki 
(tj charakterystyczny dla najlepszych 
przedstawicieli społeczeństwa, chociaż 
film przedstawia także innych, bardziej 
nagannych) stosunek do osób upośle-
dzonych.

Główny bohater to 30-letni osob-
nik niskiego wzrostu, z ograniczony-
mi możliwościami intelektualnymi, 
pozbawiony jednego oka i – z powodu 
autyzmu – o małej możliwości werbal-
nego porozumienia z otoczeniem. Ta 
ostatnia cecha, dodatkowo zmniejszona 
z racji nieszczęśliwego wypadku - ude-
rzenia w głowę metalową kulą w czasie 
gry w popularną (głównie we Francji) 
grę w boule. Bo właśnie technikę tej 
gry Rikard opanował do perfekcji. Co 
po licznych powikłaniach prowadzi do 

jego udzialu wraz z partnerem z tego 
samego klubu, w rozgrywanych w Da-
nii skandynawskich mistrzostwach w 
boule.

Pełnometrażowy debiut Johannesa 
Nyholma cechuje znakomita obserwa-
cja realistycznie ujętych szczegółów 
życia w Szwecji. Ale równie silna, 
przedstawiona paralelnie, jest warstwa 
oniryczna. I tak, blisko końcowego 
triumfu w mistrzowstwach, następuje 
zamknięcie ramy trafienia bohatera w 
głowę z alegorycznym zakończeniem 
z wyobrażonym olbrzymem odchodzą-
cym w górski krajobraz, którego wie-
lokrotnie przywoływane symboliczne 
znaczenie, wymaga może osobnej ana-
lizy.

JÄTTEN reż. Johannes Nyholm, dystr. TriArt 
Film, premiera 14.10.2016

Aleksander Kwiatkowski

W Debrznie w Polsce odbyła się 
promocja nowej książki mieszkającej 
w Sztokholmie, Jolanty Szutkiewicz:  
„Ludzie o złotym sercu”. Wydawcą jest 
oficyna wydawnicza Adama Marszał-
ka.

Bez wątpienia istnieje wielu ludzi, 
o których można powiedzieć, że mają 
złote serce – czytamy we wstępie do 
książki. Bez wątpienia powinno się pi-
sać o nich wszystkich, lecz dla jednego 
człowieka jest to dość trudne. Ja uzur-
puję sobie zatem prawo do pisania o 
tych kilku wybranych postaciach. Piszę 
nie dlatego, że sama osobiście od nie-
których z nich doświadczyłam dobroci. 
Nie jest to z mojej strony na ich cześć. 
Oni sobie na to zasłużyli, niosąc pomoc 
potrzebującym!

Jolanta i jej mąż, Adolf Szutkie-
wicz, od wielu lat działają charytatyw-
nie na rzecz potrzebujących rodaków 
i wspierają Domy Dziecka w Polsce. 
Bohaterami tej książki są ludzie, któ-
rzy wspierali ich w tym wysiłku. War-
to przypomnieć, że fragmenty książki 
publikowane były w Nowej Gazecie 
Polskiej. 
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Zapowiadał Pan, że to podobno 
Pana ostatni film... Jego bohaterem 
jest Lech Wałęsa...

Zrobiłem film po Wałęsie tylko z 
jednego powodu: dla mnie Wałęsa jest 
bohaterem naszych czasów, również 
bohaterem mojego życia, bo nigdy nie 
przypuszczałem, że dożyję Wolnej Pol-
ski. A bez takiego człowieka jak Lech 
Wałęsa, bez buntu robotników, polska 
inteligencja, która robiła wszystko co 
możliwe by znaleźć się w nowej sytu-
acji politycznej, była bezsilna. Do tego 
potrzeba było robotników. A wśród ro-
botników potrzebny był taki człowiek 
jak Lech Wałęsa. Dlatego pod koniec 
mojego życia postanowiłem zrobić film 
o Wałęsie, ponieważ byłem wtedy tam, 
widziałem na własne oczy jak to się 
odbywało. Byłem w Stoczni, poznałem 
Lecha Wałęsę, miałem więc prawo zro-
bić film jako świadek naoczny.

Drugim powodem jest to, że na-
gle tylu ludzi chce za wszelką cenę 
pomniejszyć jego historyczną rolę: 
chcą nam powiedzieć, że to wszystko 
nieprawda. Gdyby nie Wałęsa, gdyby 
nie jego decyzje doszłoby na pewno 
do konfliktu. Bo wszyscy uważali, że 
zwycięstwo Solidarności jest takie, że 
teraz mogą wszystko. A według mnie, 
Wałęsa chciał te zmiany wprowadzić 
spokojnie. Okrągły Stół był jego dzie-
łem – uważał, że trzeba w którymś mo-
mencie zasiąść do stołu i rozmawiać 
z władzą komunistyczną. Tymczasem 
Solidarność, jego przyjaciele i koledzy 
byli zdania, że należy prowadzić strajki 
aż do kompletnego upadku komuni-
zmu. A to było niemożliwe dlatego, że 
w każdej chwili komunizm broniąc się, 
mógł użyć prawdziwej siły: czołgów, 
wojska – i to nie tylko polskiego, ale i 
sowieckiego.

Więc ci wszyscy, którzy chcą dzisiaj 
pomniejszyć rolę Wałęsy, robią coś z 
czym ja nie mogę się pogodzić. A nie 
mogąc się pogodzić, zrobiłem ten film, 
żeby zobaczyli jak było. A zwłaszcza, 
żeby zobaczyła młodzież. W kinie zo-
baczą prawdziwego Wałęsę...

Jest Pan znany w świecie nie tylko 
jako wybitny reżyser, ale także jako 
osoba otwarcie krytykująca poprzed-
nie władze, reżim. Teraz przygotował 
Pan film o człowieku, który był czę-
ścią obecnej władzy. Czy to przykład 
zmiany perspektywy w spojrzeniu na 
historię?

Kiedy robiłem poprzedni film na 
ten sam temat, mówię o „Człowieku z 
żelaza”, którego akcja rozgrywała się 
w chwili strajków w stoczni, istniała 
jeszcze władza komunistyczna, która 
kontrolowała wszystko. W związku z 
tym, że film nie podobał się od strony 
politycznej, wezwał mnie ówczesny 
minister kultury i powiedział, że zna-
lazł 21 miejsc w filmie, które trzeba 
wyciąć. Paradoks polegał na tym, że 
robotnicy w Stoczni wywiesili na bra-
mie stoczni 21 postulatów, które skie-
rowane były do ówczesnych władz. Ja 
za namową mojej żony, która też była 
bardzo zaangażowana politycznie, po-
wiedzaiłem ministrowi, że nic nie będę 

Ja już niczego się 
nie boję...

wycinał. Następnego dnia i Stocznia i 
Huta Warszawa i inne wielkie przedsię-
biorstwa. przysłały do ministra kultury 
telegramy, że film ma nie być cenzuro-
wany i pokazany na festiwalu w Can-
nes. Wtedy po raz pierwszy w życiu 
wiedziałem, że ktoś za mną stoi! Bo 
jeśli za mną stoi 10 milionowy zwią-
zek Solidarność, to kto może mi coś 
zrobić? To były fantastyczne czasy dla 
reżysera. Dzisiaj jest sytuacja inna. Po 
25 latach pojawiły się inne poglądy na 
wolność, na historię. W związku z tym 
sytuacja reżysera, który robi filmy poli-
tyczne, jest trudniejsza.

Ale nie ma już cenzury...
Moja obawa polega na czym in-

nym. Są w Polsce siły, które krytyku-
ją Wałęsę, próbują go zdezawuować 
całkowicie i te siły wystąpią przeciw-
ko filmowi. Będę tłumaczyły, że jest 
to film fałszywy, że to jest film, który 
nie jest oparty na historii, a ponieważ 
te siły mają i telewizję i gazety, i ra-
dio więc obawiam się, że może to być 
wielką przeszkodą w odbiorze tego 
filmu. Zwłaszcza, jeśli użyją kłamli-
wych opinii przeciwko temu filmowi. 
Mówię oczywiście o skrajnej prawicy, 
która jest przede wszystkim przeciwko 
Lechowi Wałęsie, uważają, że to ONI 
wywalczyli Polskę wolną i niepodległą 
i sobie przypisują wszystkie zasługi. 
Wałęsa nie jest im po drodze. Wałęsę 
trzeba usunąć. Nie tylko z historii po-li-
tycznej, ale w ogóle z historii. Ja na to 
nie mogę pozwolić, gdyż byłem świad-
kiem, widziałem, wiem co ten człowiek 
zrobił dla Polski, dla spraw wolności, 
dla nas wszystkich.

Jak film, który nie był jeszcze wy-
świetlany, może budzić tyle negatyw-
nych reakcji?

Oni nie muszą oglądać tego filmu, 
by wiedzieć, że ten film jest zły. Oni 
wiedzą to a priori. Dlatego, że ten film 
robię JA, który mam wyraźne poglą-
dy polityczne i nie ukrywam, że je-
stem przeciwnikiem skrajnej prawicy, 

więc uważają, że będzie to film, który 
ma Wałęsę gloryfikować... Nie, ja nie 
gloryfikuję Wałęsy, ja chcę go poka-
zać jako zwykłego człowieka, który w 
chwili nadającej się do tego, potrafił 
odegrać tak ważną rolę w polskim ży-
ciu politycznym.

Pan przygotowuje film o Wałę-sie, 
prawica przygotowuje film o kata-
strofie smoleńskiej. Film nadal jest 
ważnym narzędziem w opowiadaniu 
historii...

Zacznę od tego, że ja również mia-
łem lecieć tym samolotem z prezyden-
tem Kaczyńskim. Miałem też zaprosze-
nie od premiera, który leciał trzy dni 
wcześniej. Poleciałem z premierem. 
To co wydarzyło się w przypadku ka-
tastrofy smoleńskiej nadal jest badane, 
ale w tym co już wiemy jest wskazanie 
na to, że jest to jeden z licznych wy-
padków lotniczych. A temu chce się 
nadać koniecznie znaczenie polityczne, 
tylko dlatego, że leciał tam Prezydent 
Kaczyński. Trudno mi więc wyobrazić 
sobie film, który ma oddawać prawdę 
o tym zdarzeniu, skoro nadal jeszcze 
są one definiowane pod względem 
prawnym. Film o Wałęsie jest filmem 
o czymś co już się wydarzyło i weszło 
do historii. Nie chcę by ta historia była 
przekręcana. Dlatego robię film, który 
jest już częścią historii Polski.

Polska jest krajem demokratycz-
nym, są niezależni producenci, jest też 
wsparcie państwa, więc można wypro-
dukować film jaki się chce. Nic nie stoi 
na przeszkodzie. Więc ktoś, kto ma 
inne poglądy niż ja, może zrobić film 
taki jak on chce. Na to nie mamy wpły-
wu. O tym będzie decydować widow-
nia, który film wybierze i który uzna 
za prawdziwy. O to żeśmy walczyli, 
by – jak w krajach wolnych i demokra-
tycznych – realizować takie filmy jakie 
chcemy.

Robi Pan film o człowieku, który 
jest symbolem, ale wciąż żywym sym-
-bolem. Jak robi się taki film?

To prawda, że nie jest łatwo zrobić 
film o postaci symbolicznej i nadal ży-
jącej. Ale muszę powiedzieć, że Lech 
Wałęsa zachował się w sprawie moje-
go filmu bardzo wielkodusznie. Ani nie 

czytał scenariusza, ani nie towarzyszył 
mi w trakcie zdjęć, ani nie oglądał ma-
teriału podczas montażu. Zawierzył mi, 
wie, że jestem jego zwolennikiem, że 
jestem po jego stronie, więc mi zaufał. 
Mam nadzieję, że odbierze go pozy-
tywnie.

Zupełnie niespodziewana jest w tym 
filmie rola Roberta Więckiewicza, któ-
ry gra Lecha Wałęsę. On tak wcielił się 
w postać Lecha, że to rzadko się zdarza. 
I to bardzo zbliża do postaci Wałęsy, że 
on jest tak dalece w filmie prawdziwy. 
Drugim atutet filmu jest postać Danuty 
Wałęsy, którą gra Agnieszka Grochow-
ska, która zagrała z olbrzymim wyro-
zumieniem, jak wielkiego serca musi 
to być kobieta, żeby pogodzić życie ro-
dzinne z sześcioma dziećmi, wieloma 
problemami codziennego życia, z tym 
że Lechu kilkanaście razy aresztowany 
był przez milicję i częściej go nie było 
w domu niż był. Jak polska kobieta po-
trafi znaleźć się w takiej trudnej sytu-
acji. Niezależnie od polityki jest to film 
ciekawy od strony psychologicznej.

Jaka jest różnica w pracy reżyse-
ra dzisiaj, a kiedyś, w dawnych cza-
sach?

W czasach komunistycznych pro-
dukcja filmu była kontrolowana od 
samego początku do końca. Wszystko 
było oparte o stopnie cenzury. Kiedyś 
sytuacja sprzyjała filmom politycznym, 
bo to była gra: widownia przychodziła 
by sprawdzić na ile my się posuniemy 
w sprawach politycznych w filmach, a 
my robiliśmy różne zabiegi. by było to 
możliwe. Wtedy filmy robione w Pol-
sce były bardziej zrozumiałe za grani-
cą, gdyż były one bardziej obrazowe 
niż słowne. Nie tylko dlatego, że tak 
chcieliśmy, ale dlatego, że słowa były 
cenzurowane najbardziej surowo.

Czy zdawał Pan sobie sprawę, że 
film o Wałęsie będzie wywoływał tyle 
emocji? 

Oczywiście, dlatego że wiedziałem 
iż postać Lecha Wałęsy w tym procesie 
tworzenia się wolnej Polski jest sztucz-
nie pomniejszana, również przez tych, 
którzy brali udział w tych wydarze-
niach, chociaż nie odegrali takiej roli 
jak on. Miałem też świadomość, że ci 
wszyscy, którzy są przeciwko Wałęsie, 
będą przeciwko filmowi, a nadal prze-
wodzą różnym grupom politycznym. 
Oni chcą by Lechu zniknął, albo co 
najmniej pomniejszył się w ich historii. 
Są zainteresowani, by film nie dotrał do 
szerokiej publiczności. Ale dzisiaj jest 
taka sytuacja, że jeśli widzowie będą 
chcieli go zobaczyć, to dystrybutorzy 
nie będę się liczyć z polityczną opinią.

Czy spotkał się Pan z osobistą 
wrogością podczas produkcji filmu?

Nie, ale ja unikam takich sytuacji 
na starość. Ja już przeżyłem wszystko, 
wszystkie możliwe upokorzenia.

Nie boi się Pan, że jak zmieni się 
władza, to będzie Pan musiał emigro-
wać? 

(śmiech) Ja już jestem w takim wie-
ku, że niczego się nie boję.

Z Andrzejem Wajdą rozmawiają 
Andreas Franzen i Tadeusz Nowakowski

Rozmowa przeprowadzona w czerwcu 
2013 roku

Foto: Tadeusz Nowakowski
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SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE 
RADY UCHODŹSTWA POLSKIEGO 
W SZWECJI 1946 - 2016
W sierpniu 1986 obchodziliśmy w lokalu 
OPON 40-lecie Rady Uchodźstwa Pol-
skiego. Referat historyczny z tej okazji 
wygłosił dr Michał Lisiński jeden z inicja-
torów powołania RUP 30 sierpnia 1946 
roku. Z tego referatu korzystam w dalszej 
części niniejszego artykułu. 
Uroczystości 50-lecia obchodziliśmy, z 
udziałem przedstawicieli dyplomatycznych 
Wolnej znów Polski, w pięknych salonach 
Instytutu Polskiego. Referat okolicznościo-
wy wygłosił badacz historii emigracji pol-
skiej w Szwecji prof. Andrzej Nils Uggla. Z 
tego referatu też korzystam pełną garścią.
60-lecie w 2006 obchodzono bardziej 
skromnie w OPONIE. Było to spotkanie 
towarzyskie z udziałem naturalnie przed-
stawicieli RP. 
Tu warto dodać, że na przestrzeni dzie-
sięcioleci działalności Rady było dużo 
konfliktów i niechęci osobistych. Mimo to 
na jubileusze RUP zapraszano wszystkich 
byłych działaczy RUP. Niektórzy, obraże-
ni, nie przybywali. Nawet się zdarzało, że 
odsyłali zaproszenie. Ale to był ich wybór.

1955. Spotkanie w RUP: od prawej Zdzisław Przyjałkowski 
(prezes RUP 1955-1971) i min. Wiesław Patek (delegat Rządu RP 
na Uchodźstwie)

Każda grupa emigrantów potrzebuje, w ramach 
samopomocy, organizacji branżowej. I nic dziwne-
go, że przybyli do Szwecji Polacy takie organizacje 
założyli. Przed wojną mieli swoje organizacje tylko 
polscy robotnicy rolni na południu Szwecji – były to 
związki zawodowe. W czasie wojny powstał Polski 
Komitet Pomocy organizacja programowo (acz nie 
faktycznie) apolityczna, bo inne, w neutralnym kra-
ju w czasie wojny, nie były tolerowane. Po wojnie, 
gdy dzięki akcji Szwedzkiego Czerwonego Krzyża i 
UNRR’y ilość Polaków znacznie się zwiększyła po-
wstały „bratniaki” o charakterze politycznym. Pierwsi 
zorganizowali się byli więźniowie, niemieckich i so-
wieckich więzień i obozów, zakładając Polski Zwią-
zek byłych Więźniów Politycznych. Potem Akowcy 
utworzyli Koło byłych Żołnierzy AK

Gdy gen. Anders powołał w Londynie Stowarzy-
szenie Polskich Kombatantów to w Szwecji (podob-
nie, jak w innych krajach osiedlenia) SPK utworzyło 
swoje koła. Powstały też organizacje „branżowe”: har-
cerstwo, stowarzyszenie akademickie itp. W prawdzie 
już w 1935, na południu Szwecji w Malmö, powstał 
Związek Polaków Zamieszkałych w Szwecji mający 
ambicję zjednoczenia polskiej diaspory, ale nie dużo z 
tego wyszło i ostatecznie działacze tego związku po-
wołali po wojnie nowe organizacje, które z czasem 
weszły w skład organizacji parasolowej z prawdziwe-
go zdarzenia: Rady Uchodźstwa Polskiego. 

Początki RUP opisuje dr Michał Lisiński długolet-
ni członek władz RUP i były prezes Polskiego Związ-

ku b. Więźniów Politycznych, a później wieloletni 
korespondent Radia Wolna Europa w Skandynawii i 
kierownik biura sekcji polskiej RWE w Sztokholmie.   

Pisze on tak: „Szwecja, jako jedno z pierwszych 
państw na Zachodzie, cofnęła 7 lipca 1945 uznanie 
polskiemu rządowi w Londynie i uznała następnie 
polski rząd w Warszawie (29 lipca 1945 roku). Naj-
ważniejszą przyczyną tego kroku był brak węgla w 
Szwecji i nadzieja, że będzie go można kupić w Pol-
sce. Rozpoczęła się gorączkowa likwidacja agend 
poselstwa. Poseł min. Henryk Sokolnicki wynajął 
willę przy Värmdövägen 71 i urządził tam pensjonat, 
w którym obsługiwał wraz z żoną swoich gości. Inni 
urzędnicy poselstwa starali się urządzić na własną 
rękę. /…/ Powstał pomysł, aby zastąpić polskie po-
selstwo nowym, społecznym organem, który mógłby 
występować wobec władz szwedzkich, jako przedsta-
wiciel całego polskiego uchodźstwa, a zarazem prze-
jąłby funkcję zorganizowania całości polskiego życia 
w Szwecji. Z tym projektem wystąpił Tadeusz Pilch, 
szef Interim Treasury Commite for Polish Questions, 
(angielska organizacja pomagająca uchodźcom)”. 

Projekt Pilcha poparli: Łukasz Winiarski, Michał 
Pluciński i Michał Lisiński. Zwołali oni zjazd założy-
cielski, na którym obecni byli przedstawiciele wszyst-
kich polskich organizacji w Szwecji (z wyjątkiem 
komunistycznego Związku  Patriotów Polskich)  i 30 
sierpnia powołano na nim Radę Uchodźstwa Polskie-
go w Szwecji. Uchwalono statut i wybrano zarząd. 
Prezesem został b. Poseł RP w Szwecji Henryk So-
kolnicki a do zarządu weszli m.in. Michał Lisiński, 
Łukasz Winiarski i Michał Pluciński. W skład Rady 
weszły wówczas: Polski Związek b. Więźniów Po-
litycznych, Akowcy, Związek Polaków w Szwecji, 
Zrzeszenie Studentów Polskich, Związek Kobiet Pra-
cujących i opiekun duchowy Polaków w Szwecji ks. 
Kanonik Czesław Chmielewski. Polski Komitet Po-
mocy nie wchodził formalnie w skład RUP, ale miał 
tam swoich przedstawicieli i udostępnił Radzie swój 
lokal. Komitet objął patronat nad Radą. Chodziło o 
to żeby na wypadek nowej, spodziewanej wojny, PKP 
mógł uchodzić za organizację tylko humanitarną, a 
nie polityczną. 

Tu parę słów o komitecie. Oddajemy znów głos 
Michałowi Lisińskiemu: „Największą zorganizowaną 
grupą był Polski Komitet Pomocy. /…/ Prezesem był 
konsul Alf Pomian-Hajdukiewicz, urodzony w Szwe-
cji, syn jednego z przywódców powstania roku 1863, 
który dożył później 105 lat, zachowując do końca czy-
stość umysłu. Organizacja ta powstała z daru Henryka 
Brodatego, z pochodzenia polskiego Żyda, który za-
opatrzył ją w lokal i meble. Mieściła się przy Jung-
frugatan 30, dokąd nie długo miało także przenieś się 
polskie poselstwo.” 

I właśnie tam była siedziba RUP oraz PZbWP, a 
później także AK i SPK. Powstałe już po powołaniu 
Rady organizacje, takie jak SPK czy bardzo bojowe 
Koło Lwowian, do niej się też przyłączyły. Na nad-
zwyczajnym posiedzeniu RUP 27 i 28 września 1947 
roku przeanalizowano pierwszy rok działania Rady, 
zmieniono nieco statut i ustalono ilość mandatów na 
16: PZbWP - 5, Związek Polaków z Västerås - 3, PKP 
- 3, SPK - 2, Polski Instytut Źródłowy w Lundzie - 1, 
Stowarzyszenie Studentów - 1, Harcerstwo - 1. 

Z miejsc mandatowych w skład Rady wchodzili 
m.in. naukowcy, doktorzy: Lisiński, Łakociński i Ku-
rowski, prezesi organizacji: pani Madlerowa, Pomian-
Hajdukiewicz, Koba, Rückeman, płk. Banasikowski 
i Sokólski. Do Rady dokooptowano dodatkowo 8 
osób niezrzeszonych. W tym ks. Chmielewskiego i 
min. Sokolnickiego, którego wybrano prezesem. Tak, 
że RUP liczyła sobie 24 członków. Później do Rady 
przystąpiło jeszcze Koło Lwowian i ilość członków 
Rady wzrosła do 25. Rada organizowała obchody 
polskich świąt państwowych, prowadziła doradztwo 
prawne i biuro ułatwiające emigracje za ocean, a na-
wet organizowała dyżury lekarskie dla Polaków. Z re-
prezentowania Polaków w stosunku do władz szwedz-
kich nie wychodziło najlepiej. Oddajemy znów głos 
Michałowi Lisińskiemu: ”Wspomnę jeszcze o moim 
udziale w delegacji do hrabiego Folke Bernadotte /…/ 
Przyjął nas łaskawie na stojąco; powiedział, że każdy 
uczciwy Polak powinien wracać do Polski; nie wie co 
tu robimy i życzy nam powodzenia w Polsce”. 

Szwedzi jednak chcieli wiedzieć co Polacy robią w 
Radzie. Świadczy o tym odnaleziony przez profesora 
Ugglę tajny raport agenta szwedzkiego kontrwywiadu 
(PM angående polska flyktingars förhållanden och 
organisationer i Sverige. Den 13 maj 1952). Porów-
nałem ten raport z raportem wywiadu PRL na temat 
Rady. „Polski” jest dokładniejszy. Może to oznaczać, 
że PRL miało lepsze wtyczki w naszym środowisku 
niż nasi gospodarze. Według wywiadu PRL: „Naj-
ważniejszą organizacją polonijną w Szwecji jest po-
wstała 1947 r. Rada Uchodźstwa Polskiego w Szwe-
cji. Skupia ona szereg autonomicznie działających 
organizacji m.in. Koło Lwowian, Polski Komitet 
Pomocy itp. Do Rady należy również Stowarzyszenie 
Polskich Kombatantów działające zgodnie z wytycz-
nymi Federacji Światowej SPK. Według statutu, Rada 
Uchodźstwa Polskiego w Szwecji stanowi przedsta-
wicielstwo polskiego uchodźstwa niepodległościo-
wego w Szwecji, broni jego interesów, koordynuje 
jego życie społeczno-kulturalne i dba o jego życie 
religijno-moralne. /…/ RUP stoi zatem na gruncie 
zdecydowanie niepodległościowym i dąży ‘wszystki-
mi legalnymi środkami do odzyskania przez Polskę 
prawdziwej niepodległości’. W praktyce Rada udziela  
– w ramach dostępnych jej środków – pomocy Pola-
kom w zakresie porad prawnych, tłumaczeń, legali-
zacji dokumentów, załatwiania spraw w szwedzkich 
urzędach, starań o opiekę w szwedzkich instytucjach 
socjalnych itd.”. 

Przytoczyłem ten obszerny fragment z tajnego 
opracowania Instytutu Badania Współczesnych Pro-
blemów Kapitalizmu przy KC PZPR Warszawa 1975, 
żeby pokazać do jakiego stopnia byli ich „badacze” 
dobrze poinformowani. Z tym tylko, że RUP nie 
była organizacją polonijną – reszta się zgadza. Póź-
niej są informacje już mniej dokładne. Takie właśnie: 
„Niepodległościowe stanowisko Rady, potwierdzone 
ostatnio w 1972 r., zaczyna się obecnie załamywać. 
Na przykład – Polski Związek Byłych Więźniów Po-
litycznych w Szwecji odrzucił w 1974 r. wniosek o 
wprowadzenie do swego statutu klauzuli niepodległo-
ściowej – tym samym organizacja ta przestała należeć 
do Rady. Mnogość reakcyjnych, wrogich w stosunku 
do PRL organizacji polonijnych w Szwecji nie może 
stanowić podstawy do oceny sytuacji politycznej 
wśród Polonii w tym kraju. /…/ Polonia coraz bardziej 
skłania się do aktywnej współpracy z krajem. Poma-
ga jej w tym życzliwy stosunek władz szwedzkich. W 
ostatnich latach powstało – na przykład – wiele polo-
nijnych organizacji kulturalno-oświatowych, które za 
cel swej działalności stawiają bliższe poznanie Polski 
Ludowej”. 

Tu parę wyjaśnień. „Badacze” krajowi trafnie za-
uważyli życzliwość socjaldemokratycznych władz 
szwedzkich w stosunku do organizacji typu „Ogni-
wo”. Te „kulturalno-społeczne” organizacje nie sta-
wiały trudnych pytań na temat łamania praw obywa-
telskich w bloku sowieckim, nie próbowały budować 
pomników katyńskich, nie przypominały istnienia ła-
grów w ZSRR. Słowem – nie psuły Szwecji dobrych 
stosunków z zaprzyjaźnionym krajem po drugiej stro-
nie Bałtyku. I nic dziwnego, że organizacje zrzeszone 
w CZOP-ie otrzymywały łatwiej wszelką pomoc od 
państwa szwedzkiego. 

„Badacze” krajowi nie rozumieli za to podłoża 
konfliktu w obozie niepodległościowym z początku 
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Od momen-
tu powstania do roku 1971 Rada działała sprawnie. 
Kierował nią generał Zdzisław Przyjałkowski. Uzy-
skiwał on pomoc dla Rady od wspierających wolność 
organizacji amerykańskich. Szwedzi ze swej strony  
przydzielili Radzie trzy etaty dla pracowników archi-
walnych. Jeden z tych etatów miał sam prezes RUP. 
Na Jungfrugatan działało biuro Rady oraz biblioteka 
polska powstała ze scalenia zbiorów PKP i PZbWP. 
Bibliotekę utrzymywał Polski Komitet Pomocy. Jeden 
ze wspomnianych etatów był dla PKP, inny dla SPK. 

Październik roku 1956 to nie tylko przełom w Kra-
ju. Także na emigracji miał swoje reperkusje. Nowa 
(krótkotrwała) polityka w stosunku do emigracji 
zmieniła struktury tej ostatniej, a ponieważ zbiegła 
się z rozłamem w Londynie, w wyniku którego więk-
szość emigracji politycznej stanęła po stronie  Rady 
Jedności Narodu zwanej popularnie „Radą Trzech” 
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EMIGRANTKI 
WŁASNYM GŁOSEM                                                                                     
- rusza konkurs 
na najciekawszy blog 
pisany  przez polską 
emigrantkę organizo-
wany przez Muzeum 
Emigracji w Gdyni

Muzeum Emigracji w Gdyni ogłasza konkurs pod 
hasłem Emigrantki własnym głosem na najciekaw-
szy blog pisany przez polską emigrantkę. Konkurs 
odbywa się w ramach projektu literackiego organi-
zowanego w dniach 4-6 listopada w Muzeum pod 

tą samą nazwą. W wydarzeniu wezmą udział polskie 
pisarki mieszkające poza granicami Polski, literaturo-
znawcy i badacze zagadnień emigracji. 

Konkurs jest skierowany do Polek mieszkających 
poza granicami kraju, które piszą blogi o tematyce 
związanej z szeroko pojętą emigracją i na różne 
sposoby opowiadają o rzeczywistości, w której żyją. 
Zgłaszane blogi mogą zawierać opisy - doświadczeń, 
podróży, refleksji związanych z codziennością - pre-
zentujące odmienność życia w innej kulturze. 

Celem konkursu jest wsparcie blogerek i pokazanie, 
że piszących kobiet - emigrantek jest dużo, i że dzięki 
nim mamy szansę wniknąć głębiej w realia życia 
na emigracji. Każda historia jest cenna i każda bez 
wątpienia prezentuje ważny fragment emigracyjnej 
rzeczywistości, a wszystkie razem wpisują się w ideę 
Muzeum Emigracji, którą wyraża hasło - Łączymy 
historie.

Osoba zgłaszająca blog na konkurs musi być jed-
nocześnie jego twórcą. Zgłoszenia można przesyłać 
do 30 października 2016 roku do godz. 12.00 na 
adres: blogi@muzeumemigracji.pl. Jury w składzie: 
Katarzyna Tubylewicz, pisarka i publicystka, Ania 
Witowska, twórczyni Kobiecego Punktu Widzenia i 
Sebastian Tyrakowski, zastępca dyrektora Muzeum 
Emigracji w Gdyni, dokona wyboru najciekawszego 
bloga i przyzna jedną nagrodę główną i dwa 
wyróżnienia. W konkursie można wygrać kurs 
webwritingu, karty prezentowe Empik, jak również 
ze Zwyciężczynią zostanie przeprowadzony wywiad, 
który znajdzie się w Archiwum Emigranta (www.
archiwumemigranta.pl). W ocenie blogów liczyć się 
będzie m.in. kreatywność, umiejętność zaciekawienia, 
styl, język, a także ogólna estetyka graficzna bloga. 

Blog to najczęściej wybierane przez emigrantów 
narzędzie komunikacji, które jednocześnie jest inte-
resującym źródłem informacji na temat życia w in-
nym kraju. W tym roku z racji organizowanegow 
listopadzie cyklu spotkań, poświęconego emigracji 

kobiet, postanowiliśmy przyjrzeć się blogom pisanym 
przez polskie emigrantki, zapraszając je do wzięcia 
udziału w organizowanym przez nas konkursie. 
Organizując konkurs chcemy pokazać, że blogosfera 
ma szczególne znaczenie dla kobiet rozpoczynających 
nowe życie poza krajem – mówi Anna Ratajczak-
Krajka, koordynatorka projektu.

W spotkaniach, których celem będzie przybliżenie 
zjawiska emigracji kobiet w odwołaniu do bogatej 
literatury napisanej przez polskie emigrantki, udział 
wezmą: Katarzyna Tubylewicz, Magdalena Parys, 
Magdalena Orzeł, Łucja Fice, Dana Parys-White, 
Magdalena Zimny-Louis, a także Sylwia Chutnik.  
Program wydarzenia podzielony będzie na kilka 
bloków tematycznych, w ramach których odbędą 
się spotkania z pisarkami oraz debata z udziałem 
literaturoznawców i badaczy zagadnień emigracji. 

W ramach programu odbędą się także wydarzenia 
towarzyszące, jak koncert Mai Koman, czy warsztaty 
pokazujące jak ciekawie i w angażujący odbiorcę 
sposób pisać blogi. 

Zgłoszone na konkurs blogi muszą być pisane w 
języku polskim, muszą też posiadać przynajmniej 
jeden autorski wpis opublikowany w terminie od 
01.06.2015 do 05.10.2016 roku. 

Projekt Emigrantki własnym głosem został dofi-
nansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Regulamin konkursu: 
www.polska1.pl/pl/dzialania/emigrantki_wlasnym_
glosem 
Termin zgłaszania blogów: 
6.10.2016- 30.10.2016, g. 12.00 
Mail na który należy przesyłać zgłoszenia: 
blogi@muzeumemigracji.pl 

Foto: Bogna Kociumbas

(stanowili ją generałowie: Anders, Bór-Komorowski 
i ambasador Raczyński) i przestała uznawać Prezy-
denta Zaleskiego oraz Rząd Polski w Londynie – to 
efekty były.  

Wyjaśnienie dla tych co nie pamiętają tych cza-
sów. Przez 14 lat Polacy w Londynie mieli dwuwła-
dzę i dwa Skarby Narodowe. Dopiero w roku 1970 
po śmierci generałów: Andersa i Bora oraz prezydenta 
Zaleskiego, doszło ponownie do zjednoczenia prawie 
całego obozu niepodległościowego. W krótkim okre-
sie, gdy nawet paryska ”Kultura” miała debit w Kraju, 
a emigranci polityczni uzyskali wolny wjazd do Pol-
ski, paru znanych pisarzy i kilku wybitnych profeso-
rów wróciło na stałe do Polski. Uznani, pochopnie, za 
zdrajców przez emigrację, odegrali oni później trudną 
do przecenienia rolę w powstaniu w PRL opozycji de-
mokratycznej. 

Zmiany w/w zaistniały też w RUP. Delegata RP 
zastąpił w Radzie delegat Egzekutywy Rady Trzech. 
Personalnie był to ten sam minister Wiesław Patek. 
Podobnie składki na Skarb Narodowy były przekazy-
wane ze Szwecji do Rady Trzech. Natomiast oddział 
szwedzki PPS opowiedział się za tym odłamem PPS 
w Londynie, który poparł Gomułkę. Wprawdzie złu-
dzenia skończyły się szybko, nie mniej PPS przestała 
współpracować z RUP-em Radę osłabiły także maso-
we wycieczki do PRL działaczy niepodległościowych. 
Działacze ci bowiem musieli zawieszać lub składać 
swoje funkcje. W 1956 zawiesił swoją działalność 
Polski Związek byłych Więźniów Politycznych, który 
miał najwięcej mandatów w Radzie. 

PZbWP był najliczniejszą organizacją polską w 
Szwecji. Z jego szeregów wywodzili się działacze 
Koła AK i SPK, bo akowcy i inni kombatanci trafi-
li do Szwecji najczęściej po przez więzienia i obozy. 
W 1946 w momencie założenia Związek liczył sobie 
ok. 5000 członków. Z góry było wiadomo, że więk-
szość byłych więźniów po rekonwalescencji wróci 
do rodzin w Polsce. I dlatego PZbWP w pierwszym 
okresie swojej działalności nastawił się wyłącznie na 
samopomoc koleżeńską bez akcentów politycznych. 
Chodziło o to by nie utrudniać sytuacji kolegom wra-
cającym do Kraju. Dopiero po „wielkiej repatriacji”, 
gdy w Związku zostało ok. 1000 członków, PZbWP 
rozpoczął działalność stricto niepodległościową. 

Z dużym trudem RUP przełamała kryzys roku 
1956. Rozwinęła działalność klubowo-bufetową i 

jakoś poradziła sobie z finansami. I tak dotrwała do 
lat siedemdziesiątych, gdy już PRL przestała kokie-
tować emigrację polityczną. Ponownie uszczelniono 
granice. Polaków poza granicami Kraju podzielono na 
„dobrych”, którym udzielano pomocy i przywilejów i 
„złych”, którym utrudniano wjazd do Polski, a w mia-
rę możliwości i życie na uchodźstwie. Ci „dobrzy” 
pomagali konsulatom i często informowali o działal-
ności „złych”.

„Pan chce wizę do Polski?” – dziwił się pan kon-
sul. „A  przecież pan opowiada dowcipy szkalujące 
dobre imię Polski Ludowej”. (Autentyk). 

„Dobrzy” dostawali nie tylko wizy za darmo, ale 
i zwolnienie z przymusowej złodziejskiej wymiany 
walut, co dawało im wymierne korzyści finansowe. 
Podziały stały się znów klarowne. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych zaszły znamien-
ne zmiany na naszym podwórku. Ciężko chorego ge-
nerała Przyjałkowskiego zastąpił Marek Teleszewski 
akowiec, b. więzień, przedwojenny działacz związ-
kowy – osoba ze wszech miar kompetentna. W tym 
samym czasie, niestety, organizacje polskie stanęły 
przed groźbą utraty siedziby. Lokal Polskiego Komi-
tetu Pomocy, w którym skupiało się całe życie emi-
gracji niepodległościowej, znajdował się w budynku 
przeznaczonym do generalnego remontu. Właścicie-
lem domu była komunizująca organizacja szwedzka 
o nazwie Przyjaciele Wolności, której solą w oku była 
działalność „polskich reakcjonistów”. Wykorzystano 
pretekst i zaoferowano Polakom zwrot wpłaconej kie-
dyś przez p. Brodatego sumy tj. z odsetkami 25000 kr. 
Nie uwzględniono dewaluacji i ówczesnej wartości 
lokalu. W sprawę tę wmieszał się, stojący dotąd na 
uboczu, polski biznesmen Tadeusz Głowacki i wy-
negocjował sumę czterokrotnie większą. Powołany 
przez RUP komitet zbiórki na lokal polski zebrał dru-
gie tyle. Za te pieniądze kupiono i wyposażono nowy 
lokal. 

Tadeusza Głowackiego w uznaniu zasług wybrano 
prezesem Oddziału Krajowego SPK i prezesem RUP. 
Nowy lokal nazwano Ośrodkiem Polskich Organiza-
cji Niepodległościowych w skrócie OPON. I wtedy 
zaczął się spór o własność lokalu i największy rozłam 
w polskiej emigracji niepodległościowej w Szwecji.
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