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¯yæ miêdzy Szwedami, to oznacza byæ
przez ca³y czas przez nich pouczanym.
Mówi¹ ci jak masz staæ w kolejce, a
czêsto te¿ – ju¿ potem – sama siê dopa-
sowujesz, bo nie chcesz byæ inna. Gdy
jesteœ inna, to zwracasz na siebie
uwagê i jest to niezbyt mile widziane.
Tu wszystko musi byæ u³o¿one wed³ug
jednego schematu.
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Krzysztof Cugowski,
frontman BUDKI SUFLERA
wyst¹pi³ z grup¹ w 1999
roku w  Carnegie Hall w
Nowym Jorku. Niewielu
z polskich artystów
dost¹pi³o tego zaszczytu,
by œpiewaæ na pierwszej
scenie tak zwanej
„stolicy œwiata”.

Zawsze czegoœ brak...

Artystyczny pochód gru-
py rozpocz¹³ siê nieformalnie
w 1969 roku, kiedy w Lublinie
dwaj, jeszcze nastoletni muzy-
cy – Krzysztof Cugowski i Ro-
muald Lipko – za³o¿yli zespó³
BUDKA SUFLERA. Pocz¹tki
by³y trudne, ale obiecuj¹ce. Ro-
muald mia³ za sob¹ epizod w
grupie „Zrzeszenie Cnót Wsze-
lakich” (tak, by³a i taka grupa!),
lecz zaczê³o siê banalnie i m³o-
dzie¿owo, jako okres poszuki-
wañ personalnych i stylistycz-
nych. Profesjonaln¹ karierê
BUDKI SUFLERA liczy siê
skromnie od roku 1974 i prze-
boju „Sen o dolinie”. Za rok, gru-
pa wyda³a pierwszy album
„Cieñ wielkiej góry”, który by³
skazany na sukces i do dziœ jest
rozpoznawalnym znakiem hi-
storii polskiego rocka.

Pocz¹tek lat 80-tych, to
liczne trasy koncertowe z so-
list¹ Felicjanem Andrzejcza-
kiem („Jolka, Jolka pamiê-
tasz”) w dobrym towarzystwie
rockowych grup z Holandii i
Niemiec.

Przez te wszystkie lata,
wspó³pracowa³o z grup¹, przy
podstawowym sk³adzie Cu-
gowski, Lipko, Zeliszewski
kilkunastu muzyków, kiedy po-
wa¿nie siê zaznaczy³ dwiema
p³ytami Romuald Czystaw
(„Ona przysz³a prosto z chmur”
i „Za ostatni grosz”), Izabela
Trojanowska (jedna p³yta),
Urszula Kasprzak (cztery
p³yty)

BUDKA wystêpowa³a
równie¿ w barakach bloku
wschodniego i wtedy (ale nie
dlatego!) w roku 1978 Krzy-
sztof Cugowski rozsta³ siê z
grup¹, chc¹c spróbowaæ si³ jako
solista w innych formacjach.
Grupy SPISEK i CROSS za-

trzyma³y go do roku 1984. Po
powrocie do macierzystej BUD-
KI, krajowe i zagraniczne trasy,
oraz p³yta „Czas czekania, czas
olœnienia” tu¿ po koncercie w
Beacon Theatre na Broadwayu.

BUDKA SUFLERA nie
k³ad³a fundamentów polskiego
rocka, ale swoim albumem „Cieñ
wielkiej góry” (Cugowski,
Lipko, Zeliszewski, Zió³kow-
ski) wyznaczy³a wa¿ny nurt
polskiej muzyki. Winylowa p³yta
by³a sukcesem, bo z kr¹¿ków
CD, nikt jeszcze muzyki nie
odtwarza³. W roku 1990, forma-
cja Cugowskiego i Lipki znów
wyskoczy³a przed szereg i na-
gra³a pierwsz¹ polsk¹ CD, a w
1997 roku, jako firma BUDKA
SUFLERA PRODUCTION
nagrali superp³ytê „Nic nie boli
tak jak ¿ycie”, której sprzedano
ponad milion egzemplarzy.

Trzecie tysi¹clecie roz-
poczêli przy milionowej mega-
widowni pod Krakowem, z to-
warzyszeniem niemieckiej gru-
py Scorpions i zaraz wydali
kultow¹ p³ytê „Bal wszystkich
œwiêtych”. Dalej to tylko praco-
wita jazda w towarzystwie goœ-
cinnie wystêpuj¹cych i wspó³-
pracuj¹cych muzyków z ca³ego
œwiata i oczywiœcie sesje nagra-
niowe! Koncertowali w³aœciwie
wszêdzie i to nie tylko dla Polo-
nii – od USA, przez Europê Za-
chodni¹ po Litwê i Bia³oruœ, a
29 marca zagraj¹ w Sztokhol-
mie!

Muzycy twierdz¹, ¿e w
tym roku up³ywa 40 lat istnie-
nia zespo³u i ich karier w tej for-
macji. Czy maj¹ dosyæ wêdrow-
nego ¿ycia, gdy w roku potrafi¹

zagraæ 50–60 koncertów? Soli-
sta mówi, ¿e poprzedni rok 2013
by³ bardzo s³aby (chyba ze w-
zglêdu na feralnoœæ trzynastki)
ale bie¿¹cy – jubileuszowy –
zapowiada siê wspaniale, czego
dowodem jest koncert w Sztok-
holmie.

Jeszcze nie s¹ zmêczeni
prac¹ ani popularnoœci¹, ale
uwa¿aj¹, ¿e istnienie BUDKI
SUFLERA zbli¿a siê do koñca.
Jak mówi Romuald Lipko: „Ze
sceny trzeba zejœæ, kiedy nie ma
siê nic do powiedzenia”, co
Krzysztof Cugowski komentu-
je, i¿ ten finisz istnienia grupy
jest przemyœlany i uzasadnio-
ny. – Chcemy zejœæ ze sceny w
dobrym stylu, by ludzie pamiê-
tali nas z najlepszej strony! ¯e
byliœmy do koñca sprawni i
przyjmowani jak dawniej! Jak
zawsze w naszej karierze!

Ale równolegle z ewen-
tualnym koñcem kariery, musz¹
zaplanowaæ swoje ¿ycie, gdy¿
wchodz¹ w wiek emerytalny i
chocia¿ atmosfera przez te 40
lat pracy w grupie jest wspa-
nia³a i bezkonfliktowa, to trzeba
myœleæ o przysz³oœci – a ta nie
rysuje siê barwnie. Kompozy-
tor Romuald Lipko przewiduje,
¿e dostanie 500 z³otych emery-
tury, a Cugowski niewiele wiê-
cej.

Z emeryturami artystów
nie jest ró¿owo. Przyk³adowo
Andrzej Rosiewicz dostanie 590
z³, Maryla Rodowicz 1000, a
genera³ Wojciech Jaruzelski
6000, chocia¿ gra³ tylko na ner-
wach. To nastêpstwa polityki
finansowej, gdy przed rokiem
1991 artyœci grali na umowê zle-

LISTY DO REDAKCJI

Szanowny Panie Redaktorze,

W³aœciwie nie ma wielkiego sensu odpowiadaæ na list p. Wies³a-
wa Kapergren-Kapturowicza w nr 4/2014 NGP, poniewa¿ wy-
nika z niego, i¿ Autor w ogóle nie zrozumia³ mojego tekstu z nr
16/2011 NGP o Muzeum Emigracji w Gdyni, mimo ¿e na lekturê
mia³ prawie trzy lata. Nie poj¹³ te¿ ironicznego, felietonowego
tonu tego materia³u, w którym ¿artobliwie piszê do Prezydenta
tego miasta, i¿ w sprawie muzeum mo¿e na mnie nie liczyæ. I nie
s¹ to ¿adne, jak chce, „insynuacje” wobec polityka wybranego
„w pierwszej turze”. W dodatku, obok tego listu Redakcja za-
mieœci³a ju¿ istotne fragmenty z mojego artyku³u, wkazuj¹ce ¿e
patriotyczne uniesienia p. Kapergren-Kapturowicza, powo³y-
wanie siê na Józefa Pi³sudskiego i Jana Paw³a II pozostaj¹ w bar-
dzo luŸnym zwi¹zku z tematem inkryminowanego tekstu. W
ogóle nie dotyczy³ on bowiem kwestii „polskoœci i patriotyz-
mu”, jak upiera siê mój polemista, lecz zagospodarowania jed-
nego z najpiêkniejszych zachowanych budynków z okresu II
RP, jakim jest dawny Dworzec Morski w Gdyni. A tak¿e wyda-
wania publicznych pieniêdzy na tworzenie instytucji muzeal-
nych powielaj¹cych swym profilem ju¿ istniej¹ce placówki.

Jeœli wiêc podejmujê dyskusjê, to dla przypomnienia
w¹tku szczególnie bliskiego memu sercu. Otó¿ pisa³em wów-
czas, ¿e jeœli ju¿ jakieœ muzeum nale¿y w Dworcu Morskim
urz¹dzaæ, to gdyñskiego, czy raczej ca³ego polskiego moderni-
zmu i funkcjonalizmu, czy jeszcze szerzej: polskiego art déco.
Architektura Gdyni lat trzydziestych XX wieku to skarb na
skalê œwiatow¹, najlepsze bydynki tworzone w tzw. stylu okrê-
towym dorównuj¹ tym, które powsta³y w Miami Beach czy Tel
Avivie, czyli nas³ynniejszych oœrodkach achitektury funkcjonali-
stycznej. Równie wysokiej klasy by³o wzornictwo zastosowane
na naszych, zbudowanych w tym samym okresie (choæ przecie¿
nie w Gdyni, jak to przeczyta³em gdzieœ ostatnio u jakiegoœ
hurrapatrioty, lecz w stoczni Monfalcone w Trieœcie) transatlan-
tykach, jak „Pi³sudski” czy „Batory”. Zachowa³o siê sporo wy-
posa¿enia z „Batorego”, m.in. autorstwa tak genialnej artystki
jak Zofia Stryjeñska.

Muzeum modernizmu w Gdyni, ulokowane w³aœnie w
Dworcu Morskim, który sam w sobie stanowi³by wspania³y
eksponat, mog³o byæ atrakcj¹ na skalê miêdzynarodow¹. Takie
muzeum pokazywa³oby dokonania polskich twórców architek-
tury, wzornictwa i plastyki z okresu, kiedy nale¿eli do absolut-
nie œcis³ej œwiatowej czo³ówki. Nie by³o takich chwil w dziejach
polskiej sztuki i kultury materialnej zbyt wiele. Rzadko umiemy
siê nimi pochwaliæ. Zamiast sukcesów przede wszystkim œwiê-
cimy w muzeach klêski.

I o tym pisa³em prawie trzy lata temu. Nie o tym, ¿e
nale¿y odcinaæ siê od historii, tylko o tym, ¿eby m¹drze siê na
niej uczyæ. Zw³aszcza w dzisiejszych, pokojowych czasach, gdy
„pozytywizm” jest nam o wiele bardziej potrzebny ni¿ czcze
napinanie musku³ów, co niektórym wydaje siê byæ – nie wiado-
mo dlaczego – i patriotyczne, i „romantyczne”.

W dodatku Gdynia nie jest najlepszym miejscem do upa-
miêtniania wyje¿d¿aj¹cych, czy to za chlebem, czy z powodów
politycznych. Port powsta³ w momencie, kiedy szczyt wycho-
dŸstwa z ziem polskich mieliœmy ju¿ dawno za sob¹. I kiedy
wyjazd z wychodz¹cej w³aœnie z kryzysu Polski lat 30. nie by³
bynajmniej aktem szczególnego patriotyzmu – ¿eby trzymaæ siê
pojêæ wa¿nych dla p. Kapergren-Kapturowicza. Naprawdê „pol-
skimi” portami emigracyjnymi by³y Hamburg i Brema, w któ-
rych notabene istniej¹ muzea o takim profilu. W Bremie jest to
Niemieckie Centrum Emigracji, zaœ pod Hamburgiem – Auswan-
dermuseum, le¿¹ce na terenie by³ego miasteczka dla emigrantów
BallinStadt. Mo¿e zainteresujmy siê tym, czy i jak pokazana
jest tam emigracja z ziem polskich?

Postawmy kropkê nad i: jak wynika z materia³ów rekla-
mowych powstaj¹cego muzeum, jedynym naprawdê oryginal-
nym argumentem za utworzeniem go w³aœnie w Gdyni, jest tra-
dycja nowoczesnej odwszalni dla emigrantów w Grabówku,
wszystkie inne zjawiska zwi¹zane z polskim wychodŸstwem
znajduj¹ swoj¹ dokumentacjê w wielu istniej¹cych ju¿ od dawna
placówkach, czy to muzealnych, czy naukowych.

Piotr Cegielski - Sztokholm

Napinanie musku³ów?
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cenie i sk³adek emerytalnych nie odpro-
wadzano. Firma BUDKA SUFLERA
PRODUCTION ma dopiero 23 lata i st¹d
niskie emerytury.

Sukcesy i popularnoœæ to jedno, a
zwyk³e ¿ycie rodzinne to inne sprawy.
Cugowski by³ parlamentarzyst¹ o prawi-
cowych pogl¹dach. Jako muzyk i solista
s¹dzi³, i¿ jego g³os w Sejmie RP bêdzie
coœ znaczy³ – tymczasem polityka to
zwarcia partii i stronnictw. Dostrzeg³ to
bêd¹c politykiem, lecz by³o mu trudno
pogodziæ scenê muzyczn¹ ze scen¹ po-
lityczno-parlamentarn¹. Pozosta³ przy
swoich pogl¹dach i w dalszym ci¹gu po-
trafi byæ m³ody, chocia¿ w restauracji i
w domu, zastanawia siê nad doborem
ulubionych potraw i alkoholi. Czasy
rockandrolla to przesz³oœæ – tak czasami
siê zastanawia. Teraz potrzebuje wiêcej
spokoju.

Planowanie lat emerytury raczej
nie pasuje do Krzysztofa Cugowskiego
i jego kolegów. Ka¿dy z nich ma swoje
prywatne radoœci i problemy. Cugowski
jest dziadkiem dwojga wnuków. Jego obaj
synowie z pierwszego ma³¿eñstwa s¹
muzykami. Trzeci syn ma 15 lat i gra na
gitarze. Ojciec mówi, ¿e to ju¿ wy-
starczy, gdy¿ nie planuje ¿adnych zmian
w ¿yciu prywatnym. Z ojcowsk¹ trosk¹
przypatruje siê synom i zastanawia, jak
sobie poradz¹ na artystycznym szlaku i
czy tak jak on, bêd¹ goœæmi we w³asnym
domu. Ale ch³opaki ucz¹ siê, maj¹ swoje
rockowe pasje i plany. Nie chc¹ pod-
pieraæ siê s³awnym ojcem zw³aszcza, ¿e
jeden jest solist¹ jak tata.

Krzysztof Cugowski trzyma for-
mê fizyczn¹, stroni¹c od kulistej – gra w
tenisa, æwiczy i dba o g³os. Kiedyœ po-
trafi³ siê bawiæ po polsku – napiæ siê i
po¿artowaæ. Kariera, zw³aszcza po p³y-
cie „Nic nie boli tak jak ¿ycie”, unaoczni³a
soliœcie, ¿e nie bêdzie wiecznie m³ody,
chocia¿by zaprzeda³ za to duszê diab³u
– jak powiedzia³ w wywiadzie dla jed-
nego z polskich pism. Trzyma siê œwiet-
nie i… koncertuje, chocia¿ ma wnuki…
ale czegoœ brak.  Ktoœ dowcipnie napisa³
na stronie zespo³u, ¿e w dniu, w którym
Cugowski zaœpiewa z playbacku nast¹pi
koniec œwiata.

BUDKA SUFLERA myœli jesz-
cze o nowej p³ycie, takim muzycznym
spisie treœci formacji. Ostatnia „Zawsze
czegoœ brak” nie sprzeda³a siê niestety
w milionie egzemplarzy. Rynek p³ytowy
siê poszerzy³ i chocia¿ na koncertach s¹
komplety, to p³yty sprzedaj¹ siê z u-
miarkowanym powodzeniem, przypo-
minaj¹c dawne czasy BUDKI, bo i pu-
blicznoœæ to ¿adne nastolatki, aczkolwiek
ma wspomnienia z prywatek w latach
80-tych.

Koncert w Sztokholmie, bêdzie
prze¿yciem – zespó³ zaprezentuje prze-
boje ze swej bogatej kariery. No i jeœli
zakoñcz¹ dzia³alnoœæ w tym roku, to za-
pewne w czasie Przystanku Woodstock.
Warto dodaæ, ¿e kilkakrotnie wydawan¹
dyskografiê BUDKI SUFLERA bêdzie
mo¿na nabycia podczas koncertu w
Sztokholmie. Mo¿e nawet z autografa-
mi?

Tadeusz Urbañski
Zdjêcia © Budka Suflera

Drugi Krzy¿
Wolnoœci i
Solidarnoœci
w Szwecji

Krzy¿ Wolnoœci i Solidarnoœci –
polskie pañstwowe odznaczenie cywil-
ne – jest nadawane dzia³aczom opozycji
wobec dyktatury komunistycznej w
PRL. Zosta³o ustanowione ustaw¹ z dnia
5 sierpnia 2010.

Leonard Neuger, urodzony w
1947 roku w Krakowie, historyk litera-
tury i t³umacz, ukoñczy³ na Uniwersyte-
cie Jagielloñskim studia polonistyczne.
Podczas studiów, w czasie strajków stu-

denckich 1968, roku na jego maszynie
do pisania przepisywano nielegalne ulot-
ki. Ca³¹ grupê przyjació³ aresztowano.
Leon dosta³ wyrok 10-u miesiêcy wiêzie-
nia. Po amnestii ukoñczy³ studia. By³
jednak nadal w ró¿ny sposób represjono-
wany. Jako poloniœcie nie wolno mu by³o
nauczaæ jêzyka polskiego. Uczy³ wiêc
w IV Liceum w Krakowie nie polskiego,
a jêzyka angielskiego. W tym czasie po-
wstawa³ w Sosnowcu wydzia³ poloni-
styki i dziêki dobrym ludziom Neuger
dosta³ pracê na Uniwersytecie Œl¹skim.
¯artowano potem, ¿e uczelnia by³a tak
„czerwona i¿ jedna czarna owca nie mog³a
byæ dla niej groŸna”. Tam te¿ w 1978
zrobi³ doktorat. Naciski Bezpieki nie u-
stawa³y i grozi³a mu utrata pracy. Z pro-
wadzonego przez niego Ko³a Naukowe-
go Polonistów wywodzili siê póŸniejsi
dzia³acze Niezale¿nego Zrzeszenia Stu-
dentów na Polonistyce.

Na wniosek katowickiego IPN,
Krzy¿em Wolnoœci i Solidarnoœci
udekorowany zosta³ prof. Leonard
Neuger. Uroczytoœæ odby³a siê w
Ambasadzie RP w Sztokholmie. To
druga dekoracja tym odznaczniem
w Szwecji. W 2012 r otrzyma³a go
Joanna Helander, polska re¿yserka
filmów dokumentalnych, pisarka,
t³umaczka i fotograf.

dok. na str. 10
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Leokadia Komaiszko

LAWIDA
S³oñce, bia³o zó³tawe,
jeszcze dawa³o wiele
œwiat³a, choæ ju¿ siê
zbli¿a³o do horyzontu.
Tu, na pó³nocy, dzieñ
siê uplasowywa³ w
nieco inne wymiary.
Mocno, intensywnie
i krótko. Lawida po-
czu³a w sobie b³ogi
nap³yw radoœci,
zadowolenia. Kocha³a
to bia³e s³oñce.
I zdrowe, potê¿ne
drzewa wokó³. Wilgoæ
i zapach pierwszych
grzybów. Muskaj¹c¹
nozdrza cierpkoœæ
przekwitaj¹cych
pokrzyw...

Wewnêtrznie czu³a siê Szwedk¹.
Zewnêtrznie... by³a wysok¹ eleganck¹
brunetk¹, ciemnook¹, o rysach twarzy
typowo s³owiañskich.  Jeœli ju¿ ktoœ po-
myœla³ o niej jako o Szwedce, to pewnie
waloñskiego pochodzenia. W³aœnie Wa-
lonowie, którzy przed paru stuleci przy-
nieœli do tego pó³nocnego kraju swoj¹
znajomoœæ robót w ¿elazie, obecnie nie-
liczni acz ze statutem szlacheckim, mieli
ciemne oczy i ciemne w³osy.

Lawida sta³a na œcie¿ce pe³nej
paŸdziernikowych traw i patrzy³a na
z³o¿one w gromadzie czerwone buraczki.
Malutkie, wyniesione poza p³ot ogrodu,
botwinkê mia³y jeszcze zupe³nie nie-
zwied³¹. Jakiœ Szwed uzna³, ¿e wyros³y
zbyt  ma³e i powyrzuca³ z ogrodu, prze-
mknê³o Lawidzie przez myœl. I potem:
wezmê sobie kilka, ugotujê œwie¿y
barszcz!

Przyjecha³a tutaj maj¹c dwadzie-
œcia dwa lata. Taka pewna siebie i zupe³-
nie nieœwiadoma codziennoœci zachod-
niej. Z czasem zaczê³a pojmowaæ, ¿e ¿yje
siê tu zupe³nie inaczej ni¿ w Polsce lat
70. Przede wszystkim, nie mo¿na tu ro-
biæ czegoœ, czego Szwedzi nie lubi¹.
Krok po kroku podpatrywa³a wiêc co
w³aœciwie ci Szwedzi lubi¹. Jak siê jeŸdzi
metrem “po szwedzku”, jak siê “po
szwedzku” kupuje... Pozna³a, ¿e Szwe-
dzi nie goni¹ za czymœ co jest dobre b¹dŸ

siê podoba. Oni szukaj¹ tego, co tanie!
Lawida skrupulatnie wszystko naœlado-
wa³a. Pragnê³a jak najszybciej wyrobiæ
siê “na prawdziw¹ Szwedkê”. Przegl¹-
daj¹c towar w sklepie, zauwa¿y³a z za-
skoczeniem, ¿e ³osoœ – ryba, któr¹ bar-
dzo lubi i która jest raczej rarytasem –
kosztuje czasami tyle samo co tania
szwedzka kie³basa. To by³o dla niej od-
kryciem, i¿ wydaj¹c niewiele, mo¿e jeœæ
to co lubi i nie musi opychaæ siê czymœ
co nie jest zbyt smaczne, ale za to tanie!

– ̄ yæ miêdzy Szwedami, to ozna-
cza byæ przez ca³y czas przez nich pou-
czanym. Mówi¹ ci jak masz staæ w ko-
lejce, a czêsto te¿ ju¿ potem sama siê
dopasowujesz, bo nie chcesz byæ inna.
Gdy jesteœ inna, to zwracasz na siebie
uwagê i jest to niezbyt mile widziane.
Tu wszystko musi byæ u³o¿one wed³ug
jednego schematu. We w³asnym mieszka-
niu nie mo¿esz przyjmowaæ goœci do pó-
Ÿna, nie mo¿esz s³uchaæ radia do póŸna,
bo s¹siedzi naskar¿¹ i trzeba bêdzie siê
t³umaczyæ przed oficja³ami, dlaczego siê
zachowujesz tak, a nie inaczej... – uœmie-
cha siê Lawida.

Lawida skoñczy³a Akademiê Sztuk
Piêknych w Warszawie, wydzia³ design.
Szwedzi krêcili akurat film w Warszawie
i Lawida zaprzyjaŸni³a siê z jednym z
filmowców. Namawia³ j¹ odwiedziæ Sztok-
holm, mo¿e zagraæ w filmie. Uchwyci³a
siê tej myœli jak zbawienia. – Gdyby z
filmem nie wysz³o, to przecie¿ mogê pra-
cowaæ w swoim zawodzie, projektowaæ
ubrania – marzy³a.

Znajomy dotrzyma³ s³owa, zapro-
szenie przys³a³ i te¿ bilet na podró¿. Bilet
postanowi³a odpracowaæ mu ju¿ na miej-
scu. Na lato zatrzyma³a siê u tego kolegi;
przyjêli j¹ oboje z ¿on¹ artystk¹-rzeŸ-
biark¹, byli goœcinni. PóŸniej, po paru
miesi¹cach, szuka³a ju¿ w³asnego k¹ta.
Mieszkanie wynajê³a do spó³ki z inn¹
dziewczyn¹ – tak by³o taniej.

W dzieñ biega³a do szko³y na nau-
kê jêzyka szwedzkiego; wieczorem pra-
cowa³a w fabryce lamp jako... sprz¹ta-
czka biura architektonicznego. Personel
rysowa³ równie¿ wieczorami. Nieraz po-
magano wtedy m³odej Polce znieœæ krze-
s³a, poprzesuwaæ sto³y... Któregoœ wie-
czoru Lawida dostrzeg³a zap³akan¹
dziewczynê przy biurku. Okaza³o siê,
¿e ta nie potrafi³a wykonaæ rysunku.
“Daj, ja ci to zrobiê” – zaproponowa³a
¿yczliwie Polka. Sytuacja powtórzy siê
potem, raz i drugi. A z czasem, gdy
Szwedka pójdzie na chorobowy, Lawida
przejmie jej obowi¹zki kreœlarskie.

Tymczasem Lawida co wieczór
dzielnie zarabia³a na chleb sprz¹taniem.
Jak prze¿ywa³a to przestawienie siê z
intelektualistki na prost¹ robotnicê?

Przyznaje, ¿e p³aka³a na pocz¹tku du¿o.
Pierwsze sprz¹tanie dano jej w hali ro-
botniczej. Zlewa³a gor¹c¹ wod¹ kafle,
wielgachn¹ miot³¹ zbiera³a wióry. Ona,
magister designu! Co ja tu w tej Szwecji
robiê? Przera¿a³a siê nieraz swej rzeczy-
wistoœci i gor¹co postanawia³a wracaæ
do Polski. Ale potem znów myœl uparta
wraca³a: jeszcze tydzieñ, mo¿e dwa, a
nauczê siê tego szwedzkiego i znajdê so-
bie lepsz¹ pracê!

Zatrzymywa³o j¹ te¿ coœ innego.
Wiedzia³a, ¿e ze Szwecji bêdzie mog³a
pomagaæ siostrze w Polsce, której siê
nie przelewa³o. Wczesne zamêœcie, wcze-
sne dziecko, zarobki mê¿a skromne...
Rodzice du¿o wesprzeæ nie mogli, byli
rozwiedzeni. Matka sama ledwo wi¹za³a
koniec z koñcem. Ojciec wyjecha³ na
kontrakt do W³och jako lekarz; rodzina
nigdy siê do niego nie do³¹czy³a – rz¹d
polski nie da³ pozwolenia. Lawida, naj-
starsza i ulubiona córka tatusia, cierpia³a
z tego powodu mocno. Snu³a wci¹¿ ma-
rzenia o przedostaniu siê do W³och, o
spotkaniu siê ze swym tatusiem... A po-
tem jecha³aby do Pary¿a by tam kreowaæ
swoj¹ modê! O Pary¿u w tym czasie
marzyli bodaj¿e wszyscy artyœci w Pol-
sce.

W Szwecji skontaktowa³a siê z
Ojcem. Przyjecha³ niespodziewanie szy-
bko, nie uprzedzaj¹c. Lawida by³a akurat
w Danii – pojecha³a z kole¿ank¹ na mini
wycieczkê. A ojciec nie wiedz¹c, co siê
dzieje, szuka³ córkê po Sztokholmie, in-
terweniuj¹c w ... policji dla obcokrajow-
ców!

W koñcu siê spotkali. Oto po
szeœciu latach, Lawida widzia³a swego
ukochanego tatê. Lecz ... by³ jakiœ taki
zupe³nie inny! Bi³ z niego dystans, ba,
nawet wiêcej... obcoœæ! Czy to ten sam
tatuœ, którego ¿egna³a w Polsce jako
szesnastolatka...? A on, patrz¹c na córkê
tym zdystansowym wzrokiem rzecze:
– Co ty tu w³aœciwie robisz, dziecko?

– Pracujê, tatusiu!
– A jaka to praca, dziecko?
– No, praktycznie wszystko: my-

jê okna, sprz¹tam hale...
– To jest praca dla ludzi z ulicy,

córko – rzecze tato. – Chcia³bym ciê za-
prosiæ do W³och, tam pójdziesz na studia
medyczne, a póŸniej bêdziesz mia³a do-
bre stanowisko!

Jeszcze przed rokiem, w Polsce,
Lawida oszala³aby pewnie z radoœci. Ale
teraz? Czu³a do ojca ¿al, dlaczego ta pro-
pozycja jest taka spóŸniona.

– Nie, tato – odpowiedzia³a stano-
wczo – ja ju¿ widzê moj¹ przysz³oœæ w
Szwecji!

Tata, w dodatku, nie omieszka³
pokrytykowaæ: a to spódniczka za krót-
ka, a to makija¿ za mocny. A Lawida
przecie¿ mia³a ju¿ swoje 22 lata i chcia³a
byæ samodzielna!

To spotkanie córki z rodzicem by-
³o pierwsze i... ostatnie. Tatuœ widocznie
te¿ by³ rozczarowany... O rodzinie w
Polsce jednak pamiêta³ ci¹gle i nadal
przysy³a³ z³ote pierœcionki do sprzeda-
nia, by dok³adaæ na ¿ycie. Zmar³ w kilka
lat potem, serce nawali³o. Lawida na po-
grzeb nie pojecha³a, akurat syn siê jej ro-
dzi³.

Rodzina z Polski siê domaga³a, by
nadaæ dziecku imiê ojca: Józef.  Lawida
jednak nie chcia³a. Zbyt wiele bólu i roz-
czarowania w tym imieniu dla niej by³o.
Ch³opczyka ochrzczono: Jan Hans. Nie-
d³ugo po przyjœciu na œwiat Jana Hansa,
urodzi³a siê dziewczynka Anna.

M¹¿ Lawidy, Stafan, by³ takim
ksiêciem z bajki. W t³umie, to tylko jego
widzia³a: piêkne bia³e zêby, du¿e nie-
bieskie oczy – typowy rasowy Szwed.
Bez przesady – wszystko mia³ piêkne:
sylwetkê, rêce, nogi... Przy tej uroczej
powierzchownoœci, nosi³  jedn¹ wielk¹
wadê: bardzo s³aby charakter. Ten cha-
rakter da siê Lawidzie we znaki jednak o
wiele póŸniej.

Matka Stafana, rodem z Finlandii,
przypomina³a Polkê: ciep³a, swojska,

kobieca. Lawida doszuka³a siê w niej na-
wet podobieñstw z w³asn¹ mam¹. Pod-
sumowuj¹c to wszystko, Lawida by³a
przekonana, i¿ bêdzie w tym zwi¹zku
bardzo szczêœliwa, inaczej byæ nie mog³o!
Cieszy³a siê te¿, ¿e wreszcie zostanie o-
toczona pe³n¹ rodzin¹, wraz z obojgiem
teœciów!

Jak tego swego ksiêcia spotka³a?
Doœæ banalnie – na lotnisku w Szwajcarii!
Ona wraca³a z krótkiego odpoczynku, a
on jecha³ do domu na wakacje; w Szwaj-
carii studiowa³ in¿ynieriê. Umówili siê
na randkê równo za tydzieñ, w studen-
ckiej kawiarence w Sztokholmie.

A po przyjeŸdzie Lawidzie jakoœ
ta sobota z g³owy wylecia³a. Potem nie
posiada³a siê ze z³oœci na siebie. Przepa-
trzy³a ka¿dy autobus, przygl¹da³a siê
ludziom w t³umie, lecz nigdzie tej blond
platynowej czupryny nie widzia³a!
Przysz³a jej wtedy do g³owy kolejna
myœl: pójdê do tej kawiarenki nastêpnej
soboty!

Przysz³a, patrzy, a Szwed siedzi
i czeka! Bardzo siê oboje ucieszyli. Jakoœ
te¿ doœæ szybko siê zarêczyli. Stafan
przyci¹ga³ Lawidê jak magnes. Od razu
wiedzia³a, ¿e to z nim w³aœnie pocznie
swoje dzieci.

Pierwsze lata ma³¿eñstwa Lawidy
by³y bardzo ciekawe. M³odzi nigdy nie
k³ócili siê o to, kto co ma robiæ. Ka¿dy
bra³ siê za to, co lubi³ i jakoœ tak uzupe³-
niali siê wzajemnie. Mieli podobny gust,
dlatego nigdy nie by³o problemu, jeœli
coœ nale¿a³o kupiæ do domu. Stafan nie
by³ przesadnie oszczêdny. A Lawida nie
wyrzuca³a pieniêdzy za okno. Co praw-
da, zdarza³y siê jej chwile s³aboœci, gdy
podobnie jak inne dziewczyny z Polski,
pragnê³a mieæ wszystko od razu. I nieraz
wyda³a ponad planowo, lecz Stafan za-
wsze stara³ siê ¿onê zrozumieæ.

Lawida realizowa³a siê te¿ zawo-
dowo. Zaczyna³a byæ znana w Sztokhol-
mie, bywa³a w œrodowiskach œmietanko-
wych, opisywano j¹ w gazecie. To praw-
da, ¿e ona o te swoje laury bardzo zabie-
ga³a, pragnê³a uznania i chwa³y jak po-
wietrza, obnosi³a siê ze swymi projektami
architektonicznymi wszêdzie, wchodzi³a
w konkursy i je wygrywa³a. Stafan coraz
czêœciej  zostawa³ w domu i przesiady-
wa³ z dzieæmi. On – Szwed, mê¿czyzna
i in¿ynier. Nigdy jednak nie zrobi³ La-
widzie ¿adnej awantury, by³ z natury
bardzo wyciszony, spokojny. Jak ju¿ siê
wkurzy³, to kara³ ¿onê po prostu mil-
czeniem. I dla niej, osoby wra¿liwej i
dumnej, by³o to wielkie upokorzenie.

Materialnie powodzi³o siê im co-
raz lepiej. Przeprowadzili siê z czasem
do piêknej willi oko³o 100 kilometrów
od Sztokholmu. Lawida bez namys³u po-
rzuci³a biuro kreœlarskie, przyjació³, mia-
sto. ¯y³a swoim udanym ma³¿eñstwem,
czuj¹c siê jak pod ochronn¹ parasolk¹.

Dopiero póŸniej zacznie têskniæ
za towarzystwem, za Polakami. Podczas
rozmowy z jedn¹ z kole¿anek zauwa¿y,
¿e polskie otoczenie wcale nie jest zau-
roczone tym jej szczêœliwym losem. Ko-
le¿anka pewnego razu powie: Lawida,
ten twój œlub by³ jakiœ taki dziwny. Nie
mog³aœ nañ zaprosiæ nawet swych blis-
kich przyjació³... – To prawda, przyzna
w duchu Lawida, ¿e bliscy Stafana to
by³o takie zamkniête grono, do którego
nie ka¿dy mia³ prawo wstêpu.

Lawida dobrze pamiêta to lato,
kiedy jej  mamusia przyjecha³a w goœcinê
do rodziców Stafana, którzy mieszkaj¹
w 6-pokojowej willi, a oni powiedzieli,
¿e nale¿y znaleŸæ dla goœcia hotel! Byli
to ludzie po wy¿szych studiach i na od-
powiednich stanowiskach – matka praw-
nik, ojciec chemik, ale jacyœ tacy skom-
plikowani, ma³o komunikatywni. Mamu-
sia mia³a wymienione jedyne 500 koron
(tyle by³o pozwolone), za które mog³a
spêdziæ jedn¹ noc w hotelu. Wielce krê-
puj¹ca sytuacja...

Stafan tymczasem coraz mniej to-
lerowa³ niezale¿ny charakter ¿ony. Wo-
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la³by, by pilnowa³a domu i dzieci, a La-
widzie wci¹¿ siê œni³y kariery i dalekie
œwiaty. Oto znów wybiera³a siê w po-
dró¿, tym razem do Kanady, by odwie-
dziæ schorowan¹ ciociê.

– Marysieñko, przyje¿d¿aj – pi-
sa³a ciocia do swej siostry, a matki La-
widy. – Mam uzbieran¹ bi¿uteriê dla
twoich córek, mam jakieœ pieni¹dze dla
ciebie! Zabierzcie to wszystko, gdy¿ ja
do was przyjechaæ ju¿ nie bêdê mog³a...

Lawida wziê³a na siebie ten obo-
wi¹zek nie tylko z ciekawoœci zobacze-
nia nowego kraju, lecz te¿ by kontynu-
owaæ ³¹cznoœæ rodzinn¹, o któr¹ ciotka
zawsze dba³a. Zaproponowa³a swemu
mê¿owi in¿ynierowi, ¿e przy okazji roz-
reklamuje w Kanadzie krzes³o dla osób
ma³o sprawnych, które on tutaj w Sztok-
holmie zaprojektowa³. Mimo to Stafan
nie by³ zachwycony decyzj¹ ¿ony. Lawi-
da jednak postawi³a na swoim i pojecha³a.
W koñcu to by³ zaledwie tydzieñ, mo¿e
dziesiêæ dni, tyle co siê zobaczyæ, zabraæ
pierœcionki i wracaæ.

Kiedy ju¿ by³a z powrotem u sie-
bie, wyczu³a ¿e coœ jest nie tak. W do-
datku przyœni³ jej siê dziwny sen. Korci-
³o j¹ przez kilka dni, by zwierzyæ siê
Stafanowi ze swych obaw zwi¹zanych
z tym w³aœnie snem.

Pewnej soboty, jak czêsto, jechali
z mê¿em rowerami po nadmorskiej miej-
scowoœci, gdzie teœciowie posiadali zaœ-
cianek. Lawida wtedy ju¿ prawdziwie
odpoczywa³a, gdy¿ ju¿ nie karmi³a dzieci
piersi¹ i biust j¹ nie bola³ , czu³a siê wiêc
bardzo dobrze, gdyby... nie to dziwne
przeczucie.

Kiedy zatrzymali siê na leœnej po-
lanie, pe³nej s³oñca i zapachów sosen,
mchów, borówek, Lawida uœmiechaj¹c
siê zaczê³a opowiadaæ mê¿owi swój sen.

– Wiesz, mówi, tamtej nocy spo-
strzeg³am, ¿e moja kula w sypialni znik-
nê³a... (Kula jest w postaci ogromnego
jab³ka wykonana przez znan¹ artystkê
sztokholmsk¹). Potem szliœmy oboje
przez miasto i ja by³am w ci¹¿y. I jakby
ta kula ko³ysa³a siê we mnie. ChodŸ, Sta-
fan, mówiê nagle, zrobiê nam zdjêcie. Z
chwil¹, gdy posuwamy siê dalej, widzê
jak¹œ obc¹ kobietê, blondynkê i obok niej
wyrasta nagle moja sypialniana kula,
która siê powiêksza coraz bardziej,
przeœwietla i nagle dostrzegam w mojej
kuli p³ód. Tak, w³aœnie, ludzki p³ód...

Wyrzucaj¹c ostatnie zdanie z
przera¿eniem, popatrzy³a przenikliwie
na mê¿a: – Powiedz, Stafan, czy przy-
padkiem nie ma miêdzy nami innej ko-
biety?

– Jesteœ wariatka! – wykrzykn¹³
Stafan oburzony, a¿ krew mu trysnê³a
do twarzy.

– Bo jeœli kogoœ masz, to taka ko-
bieta bêdzie w ci¹¿y! – kontynuowa³a
swoje Lawida.

Czas mija³ w powszednioœci. Pew-
nego niedzielnego poranku, w tym¿e
domku na zaœcianku, Lawida odebra³a
bardzo wczesny telefon, jeszcze przed
szóst¹ rano. Proszono Stafana; ¿e niby
jakaœ dodatkowa praca dla niego. Lawida
zawo³a³a mê¿a do telefonu, a sama zaczê-
³a siê strasznie trz¹œæ, nerwowoœæ opê-
ta³a j¹ tak wielka, której nie pojmowa³a
zupe³nie. Po chwili przyszed³ do kuchni
Stafan, z twarz¹ czerwono fioletow¹,
identyczn¹ prawie jak szlafrok, na szyi
takie¿ plamy i patrz¹c na ¿onê siê roz-
krzycza³: ty wiedŸmo, ty wszystko
przewidujesz !.. Potem rzuci³ siê na sofê,
wyjêkuj¹c coœ w tym rodzaju, ¿e chce
umieraæ ...

Lawida: – Co jest, co siê sta³o?
On drze siê znowu: – Ona, w ci¹-

¿y!
– Kto, ona?!
Tu trzeba by³o otworzyæ wszy-

stkie karty. Stafan przesta³ wrzeszczeæ,
wsta³, podszed³ do ¿ony, wzi¹³ j¹ za rêkê
i trzymaj¹c tak, zacz¹³ opowiadaæ ca³e
swoje ¿ycie, które sobie skonstruowa³
poza domem.

Lawida siedzia³a i s³ucha³a zasta-
nawiaj¹c siê co teraz robiæ, jak wybrn¹æ
z zaistnia³ej sytuacji. By³a w tej chwili
bardzo silna, musia³a, bo on by³ s³aby –
on siê opiera³ o ¿onê jak dziecko o matkê.
Wyczuwa³a to ca³ym swym wra¿liwym
wnêtrzem i pociesza³a mê¿a jak mog³a.
Zadecydowa³a, ¿e od razu wracaj¹ do
siebie, mówi¹c teœciom, i¿ trzeba dom
malowaæ. Stafan ma pójœæ do tej kobiety
i namówiæ j¹ by usunê³a ci¹¿ê.

Niby wszystko logicznie, lecz
Stafanowi trzeba by³o wyperswadowaæ
jeszcze to i owo, jako ¿e pochodzi³ z ro-
dziny religijnej, w której nie akceptowano
aborcji. W koñcu jednak przyzna³ Lawi-
dzie racjê.

Pojecha³ wiêc. Lawida czeka³a nañ
ca³y dzieñ. Nie mog³a siê uspokoiæ, zanim
nie us³ysza³a jak samochód zahamowa³
przed domem. Stafan wszed³ i rozmowa
znów potoczy³a siê godzinami. Na pier-
wsze pytanie czy bêdzie zabieg, odrzek³:
tak, z lekarzem wszystko zosta³o uzgod-
nione. – Uff, odetchnê³a Lawida, choæ
serce nie by³o spokojne.

Z czasem wiedzia³a ju¿, ¿e na-
prawdê coœ tu nie gra.

Intruzka wydzwania³a do Stafana
w nocy, narzeka³a, ¿e siê Ÿle czuje i on
lecia³ do niej za ka¿dym razem. Po po-
wrocie przymila³ siê do Lawidy, przeko-
nywa³ j¹, ¿e wci¹¿ j¹ kocha, ¿e ca³e swe
¿ycie chcê spêdziæ w³aœnie z ni¹. Tamta?
Tamta, mówi³, jest zbyt mêska, czuæ od
niej koniem i stadnin¹. Zawsze po przy-
jeŸdzie mê¿a od intruzki, Lawida za-
zdroœnie wsadza³a nosa do samochodu i
przegl¹da³a: co ona te¿ mu da³a? Znaj-
dowa³a jab³ka, gdy by³a jesieñ... Intruzka
mieszka³a na wsi, na zaœcianku z zagrod¹,
mia³a konie... – to o czym Stafan kiedyœ
marzy³.

Lawida owszem, lubi³a zbieraæ
pietruszkê czy kwiaty w ogrodzie, ale
¿eby codziennie gotowaæ potrawê ko-
niom, czesaæ te konie... – nie, nigdy w
¿yciu! Innym razem znalaz³a znów ka-
setê z energiczn¹ muzyk¹ i jej, intruzki,
s³owami nagranymi szeptem, o tym jak
ona bardzo Stafana kocha. Lawida zie-
lenia³a z emocji, zazdrosna o pomys³, o
moc posy³anej muzyki i te¿ o to, ¿e Sta-
fan w taki sposób siê podbudowuje.

Ca³oœæ stawa³a siê coraz bardziej
nie do zniesienia. Lawida nienawidzi³a
intruzkê, zaczyna³a nienawidziæ te¿ Sta-
fana, a jednoczeœnie... tak bardzo ba³a
siê go straciæ!

Czu³a siê tak atakowana, jakby
ptaki z Hichckok’a dom nalatywa³y.

Któregoœ dnia chcia³a pójœæ z ko-
le¿ank¹ z biura by siê trochê rozluŸniæ.
Zadzwoni³a z pracy i mówi o tym mê¿o-
wi.

– Ale¿ oczywiœcie, pójdŸ – us³y-
sza³a. Zawsze by³ bardzo tolerancyjny.
Zawsze by³ za tym, by odpoczywa³a.

Tym razem jednak w g³osie Sta-
fana Lawida wyczu³a coœ innego, coœ no-
wego, wrêcz niepokoj¹cego. Po pracy
wiêc zamiast do kina, wsiad³a do samo-
chodu i popêdzi³a do domu. Czterdzie-
stopiêciominutow¹ drogê pokona³a za
nieca³e dziesiêæ minut.

Ju¿ przy posesji dojrza³a, ¿e
œwiat³a s¹ jakieœ nie takie jak zazwyczaj.
Pchnê³a drzwi – by³y zamkniête nie tak
jak zwykle. Raptem ni st¹d ni zow¹d,
Stafan wyskoczy³ i zaszepta³ wystra-
szony: nie mo¿esz wejœæ, bo ona tu jest!

Lawida szarpnê³a siê poirytowa-
na: – Kto, ona?!

A przecie¿ dok³adnie wiedzia³a
kim jest ów tajemniczy goœæ popo³u-
dniowy...

cd. w nastêpnym numerze

Wiadomoœæ, ¿e Juliusz Sochan odszed³, dotar³a do nas, jego wspó³pracow-
ników, chwilê po 16.30 we wczesnowiosenne popo³udnie w Sztokholmie. Pomy-
œleliœmy, ¿e poczeka³ do koñca pracy – nigdy nie wychodzi³ z niej przed czasem,
zawsze gotowy, by swoj¹ wiedz¹ na temat Polski podzieliæ siê z jeszcze jednym
Skandynawem, ¿eby jeszcze kogoœ namówiæ na wizytê w swojej ukochanej War-
szawie, dopi¹æ na ostatni guzik imprezê promocyjn¹ czy wyjazd dziennikarzy.
Juliusz Sochan, wieloletni dyrektor i doradca dyrektora Oœrodka Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej w Sztokholmie, zmar³ 26 lutego w Sztokholmie po d³ugiej
chorobie.

Juliusz urodzi³ siê 12 kwietnia 1948 roku w Warszawie, w mieœcie, które
bardzo kocha³ i o którym opowiada³ z pasj¹ ka¿demu, kto chcia³ Go s³uchaæ. Stu-
dia na Politechnice Warszawskiej ukoñczy³ z tytu³em in¿yniera budownictwa l¹-
dowego, ale ¿ycie zawodowe poœwiêci³ swojej wielkiej pasji – sportowi. Podczas
okresu warszawskiego swojej kariery zawodowej pracowa³ miêdzy innymi na
Akademii Wychowania Fizycznego, w Akademickim Zwi¹zku Sportowym, Urzê-
dzie Kultury Fizycznej i Turystyki, MSZ oraz Urzêdzie Miasta Sto³ecznego
Warszawy. W 1999 roku zosta³ zatrudniony przez Polsk¹ Organizacjê Turysty-
czn¹ na stanowisku dyrektora Oœrodka w Sztokholmie.

Wszyscy znali Juliusza jako osobê promuj¹c¹ Polskê w Skandynawii, ci,
którzy znali go bli¿ej, wiedzieli o Jego wielkiej sportowej pasji i mi³oœci do ko-
szykówki i wszelkich sportów. Wraz ze sportowcami zwiedzi³ ca³y œwiat, od No-
wego Jorku po Chiny, wo¿¹c w baga¿u podrêcznym swoj¹ legendarn¹ niebiesk¹
ksiêgê. Wkracza³ na pok³ad samolotu i natychmiast wrêcza³ j¹ stewardessom z
proœb¹ o wpis. Przez lata niebieska ksiêga wype³ni³a siê dedykacjami za³óg samo-
lotów, które goœci³y Go na swoim pok³adzie. Wielu pilotów z³o¿y³o w niej swój
podpis wielokrotnie, wiele stewardes pozdrawia³o Go jak swojego starego znajo-
mego, poniewa¿ zarówno On, jak i jego towarzyszka – niebieska ksiêga – nie da-
wa³y ³atwo o sobie zapomnieæ.

Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ na drogach i lotniskach Skandynawii. Z zaanga-
¿owaniem rozpakowywa³ tony polskich broszur promocyjnych na kolejnych tar-
gach turystycznych, ¿eby za chwilê przebraæ siê w zawsze elegancki garnitur i
kolorowy krawat i uczestniczyæ w przyjêciu u ambasadora Kuby w Oslo. Przede
wszystkim jednak Juliusz by³ zawsze otwarty na drugiego cz³owieka. Zawsze
ciekawy jego historii. Zadaj¹cy pytania – sk¹d jesteœ? Gdzie siê urodzi³eœ? Jakie
kraje zwiedzi³eœ, i dlaczego jeszcze nie by³eœ w Polsce? By³ w swojej pracy na
rzecz Polski absolutnie niestrudzony. Nie by³o dla niego rzeczy nie do zrobienia,
niewykonalnych zadañ. Mimo sprawowania urzêdniczych stanowisk nie by³
zamkniêtym w swoim gabinecie biurokrat¹. Wychodzi³ do ludzi i ich zdobywa³.
By³ liderem, ale i jednym z nas, prawdziwym teamplayerem. Jego humor potrafi³
roz³adowaæ najtrudniejszy konflikt, profesjonalizm rozwi¹zaæ ka¿dy problem.
Tak go zapamietamy.

Juliusz Sochan by³ dumnym tat¹ Anety, Karoliny, Maæka i Tomka.
Bêdzie nam Ciê, Julo, brakowa³o.

Wspó³pracownicy i przyjaciele
z Oœrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Sztokholmie

¯egnamy
Juliusza
Sochana

26 lutego 2014 r, w wieku 66 lat zmar³ w Sztokholmie

Juliusz Sochan
Msza œw. w Jego intencji odbêdzie siê w koœciele œw. Jana w

Sztokholmie 9 marca o godzinie 12.00, a pogrzeb w Warszawie. 
O czym zawiadamiaj¹ pogr¹¿ona w ¿alu Rodzina i Przyjaciele

Leokadia Komaiszko
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Andrzej Niewinny Dobrowolski

Si³a
s³owa
Zdaje siê nie bez racji mo¿na
sformu³owaæ tezê, ¿e Polacy
w Göteborgu w stworzonych
do tego celu rozmaitych
klubach, spotykaj¹ siê raczej
rzadziej ni¿ czêœciej. Czy¿by
kluby przenios³y siê w inne
miejsce? A jeœli tak, to
gdzie? Do pubów, restaura-
cji, ogródków dzia³kowych
czy jeszcze gdzie indziej?
Mo¿e do koœcio³ów? (Nie-
wykluczone, jeœli by³yby
œwieckie, bo religijnoœæ
emigrantów nie maleje
mniej lub bardziej od
œredniej krajowej.)

A wiêc – jeœli w ogóle – to gdzie
przenios³o siê ¿ycie towarzyskie roda-
ków kwitn¹ce do niedawna na andrzej-
kach, sylwestrze i w dniu dnia kobiet w
uroczyœcie flag¹ i or³em udekorowanych
lokalach klubowych?

OdpowiedŸ jest tyle prosta co
ma³o ekscytuj¹ca: najczêœciej spotykamy
siê na bazarach przy polskich straganach
z fasolk¹ po bretoñsku, flaczkami, kie³-
basami, serami, na ziemniakach koñcz¹c.
Czasami do straganu podejdzie ktoœ ma-
j¹cy jakieœ tajemnicze przes³anie, bo do
sprzedawcy zwraca siê szeptem. Nie
wiem, o co chodzi, ale niektórzy ponoæ
siê domyœlaj¹. Nie znam, nie szepczê,
plotkowaæ nie lubiê.

Drugim miejscem spotkañ roda-
ków jest po³o¿one blisko miasta lotnisko,
z którego korzystaj¹ tanie linie lotnicze
(nie mog¹ce siê nadziwiæ, dlaczego drogie
linie s¹ drogie). Ale i to nie mój ból g³owy,
wiêc odnotowujê jedynie fakt.

Bywaj¹c doœæ czêsto w obu tych
miejscach, doœwiadczam niezmiennie cie-
p³a i sympatii, jak to w swojskim gronie
bywa. Sprzedawcy s¹ ju¿ dobrymi zna-
jomymi, mo¿na z³o¿yæ listê zakupów
do odebrania za tydzieñ, spotyka siê
tych samych klientów, co rusz s³ychaæ:
„Nie! Karol!? Matkoboska, kopê lat!”

Przyjezdni i œwie¿o osiedleni
pracownicy budowlani wyró¿niaj¹ siê
nieco odmiennym frazowaniem przeka-
zu, w którym niezbêdnym przerywni-
kiem dla zbuforowania kolejnej czêœci
wypowiedzi s¹ powszechnie u¿ywane

piii...py. Zdania, które niegdyœ obowi¹z-
kowo koñczono prób¹ zaprzeczenia ich
treœci sakramentalnym „nie?”, obecnie
koñczone s¹ zaprzeczeniem przecz¹cego
„nie” na pytajne „tak?”. Jêzykoznawcy
s¹dzili pocz¹tkowo, ¿e owo „tak” sta³o
siê ¿eñsk¹ form¹ „nie”, ale teraz ju¿ wi-
daæ, ¿e „tak” pojawi³o siê, by pozostaæ.
Socjologowie zapewne domyœl¹ siê, cze-
mu zamiast przeczyæ przytakujemy sami
sobie w co drugim zdaniu – mnie m¹droœci
brak, choæ, jak ka¿dy, domys³y pewne
mam.

Koñcz¹c temat frazowania wypo-
wiedzi, na myœl przyszed³ mi pan Zdzi-
siek. Zwykle wchodz¹c w zakres akusty-
czny jego straganu, niezmiennie s³ysza³o
siê owe piii...py stanowi¹ce bez w¹t-
pienia wiêkszoœæ s³ów, jakich u¿ywa³ na
co dzieñ pan Zdzisiek. Którejœ soboty
zszed³em ze schodów prowadz¹cych na
plac bazarowy z parkingu, stan¹³em, o-
garnê³o mnie nie zapowiadane niczym
zdumienie; chwilê trwa³o, nim zoriento-
wa³em siê, o co chodzi i wtedy dosz³a
mnie nie wró¿¹ca niczego dobrego pustka
wype³niona brakiem panazdziœkowych
pii...pów. Podszed³em bli¿ej, próbuj¹c
opanowaæ postêpuj¹cy niepokój. Ufff...
odetchn¹³em z ulg¹: pan Zdzisiek by³ na
swoim miejscu. Sta³ zadumany jakby, po-
chylaj¹c siê nad kaszank¹, konserwami,
polskim chlebem i kwaszonymi ogór-
kami. Jednak: by³, ale nie kl¹³! Co u licha!
– wystraszy³em siê na dobre i z³e, ale
bardziej na to drugie. Podszed³em jeszcze
bli¿ej, przyjrza³em siê uwa¿nie, jak do-
ktor dolegliwoœci i zrozumia³em przy-
czynê milczenia: pan Zdzisiek ledwo siê
trzyma³ na nogach. Szczêœcie, ¿e mia³ je
doœæ krótkie, bo na d³u¿szych na pewno
by siê nie usta³.

– A co to, panie Zdzisiu, nie klnie
pan jak zwykle? Czy to dlatego, ¿e, jak
widzê, jest pan doœæ staranie os³abiony?

– Co??? – inteligentnie poprosi³ o
uszczegó³owienie pytania pan Zdzisiek.

– Dziwiê siê, ¿e pan nie klnie. Czy
ma to zwi¹zek z tym, ¿e jest pan pijany?

I teraz proszê wierzyæ lub nie
wierzyæ – jest to dos³owna refleksja pana
Zdziœka z Wa³cza:

– Pijê, ¿eby nie kl¹æ.
Nie przypominam sobie, ¿ebym

w którymœ z polskich klubów spotka³
filozofa na miarê prowadz¹cego miêdzy-
narodowy handel kaszank¹ pana Zdziœ-
ka.

I to jest autentyczny urok stowa-

rzyszenia etnicznego opartego nie na po-
trzebie zaspokojenia ambicji jednego z
drugim mniej lub bardziej rozgarniêtego
dzia³acza, a, na prostej, ludzkiej potrze-
bie dokonania zakupu sernika na niedzie-
lê i rodzimych ogórków z koprem do za-
kiszenia na zimê.

Spotkania w terminalu dworca
lotniczego (jeœli skromny barak mo¿na
by tak nie szczêdz¹c grzecznoœci na-
zwaæ) maj¹ nieco inny charakter. Tutaj
nie ma sta³ej klienteli, sprzedawców,
bazarowego harmidru przypominaj¹cego
nieco wiejski odpust czy zapamiêtanej
z dzieciñstwa jarmarcznej atmosfery
przed cmentarzem w dniu corocznego
szturmowego odwiedzania swoich gro-
bów. (Bo przecie¿ trudno sensownie u-
trzymywaæ, ¿e nagrobne pomniki stawia-
my nie sobie... no, ale nie o tym.)

Atrakcj¹ s¹ natomiast niespo-
dzianki. Nigdy siê nie wie, kogo spot-
kamy. Wiêkszoœæ podró¿nych stanowi¹
oczywiœcie unijni wolni strzelcy przeno-
sz¹cy siê z budowy na budowê, odwie-
dzaj¹cy co szeœæ miesiêcy ¿onê i dziecko
lub z innych powodów lec¹cych za po-
trzeb¹ do kraju.

Mimo, ¿e nie ma konkretnych
wymogów tycz¹cych umundurowania
najemnych pracowników poza krajem,
wyró¿niaj¹ siê jak jeden wieloma wspól-
nymi cechami. Najczêœciej bywa to pod-
koszulek ods³aniaj¹cy tatua¿, d¿insy, mi-
na pana Zdziœka i niewielki baga¿ rêczny
w sportowej z wygl¹du torbie na ra-
mieniu. Nie mniej charakterystyczna jest
równie¿ obowi¹zkowoœæ wobec prze-
pisów. Mimo, ¿e odprawa koñczy siê
dopiero 40 minut przed odlotem, przy-
bywaj¹ na lotnisko przepisowe dwie go-
dziny wczeœniej, ustawiaj¹c siê z wê-
¿owatej i nie koñcz¹cej siê kolejce, pod-
czas gdy rzêdy krzese³ stoj¹ puste.

Przypomina mi to sytuacjê na lot-
nisku w Warszawie, gdzie pasa¿erowie
do samolotu dowo¿eni s¹ autobusem.
Te¿ jest kolejka do bramki, pó³godzinne
szuranie zelówkami po 20 cm wprzód –
obowi¹zkowo z obci¹¿eniem rêcznym
baga¿em na ramieniu; no bo gdzie? –
zwyciêzcy konkurencji wpadaj¹ do au-
tobusu, zajmuj¹c najlepsze miejsca sie-
dz¹ce. Ostatni, którzy zamiast staæ w
kolejce beztrosko i na siedz¹co popijali
kawê w barze, za karê t³ocz¹ siê z nosami
przyklejonym do szyby drzwi przez ca-
³y czas pó³toraminutowego rejsu.

Autobus podje¿d¿a pod samolot,
drzwi siê otwieraj¹ i znów kto pierwszy
ten lepszy.

No, uda³o mi siê odbiec od tematu
na odleg³oœæ nie do powrotu. Mia³o byæ
o klubach i jarmarkach, a zesz³o na ae-
rodromy.

No có¿: skoro zesz³o, to mia³o
pewno zejœæ. Gdyby nie mia³o, to by nie
zesz³o. Proste? Jak drut w spirali.

Informacja z ostatniej chwili.

Znajomy, którego odwozi³em na
lotnisko, telefonicznie, ju¿ z Warszawy,
zechcia³ by³ podzieliæ siê spostrze¿eniem
tycz¹cym naszych wspólnych znajo-
mych od podkoszulków. Jeden z nich,
dysponuj¹cy wci¹¿ umiejêtnoœci¹ mó-
wienia, poleci³ stewardessie ugoszczenie
ca³ej czwórki piwem. Z niewiadomych
powodów polecenie spotka³o siê z od-
mow¹. Wyra¿aj¹c niezadowolenie w³asne
oraz w imieniu kolektywu, podkoszulek
z pomoc¹ fotela przed nim uniós³ siê ze
swego, nie bez trudu odnalaz³ wzrokiem
niepos³uszn¹ reprezentantkê firmy
Wizzair i – zbli¿ywszy siê do jej twarzy
na odleg³oœæ oddechu – wyartyku³owa³
kolejne polecenie. Wyrazi³ to krótko,
zwiêŸle i dosadnie: spieeeer....j k...wo,
bo jak ci je..ê... Tym razem proœba zosta-
³a przez stewardessê spe³niona bez zbêd-
nego oci¹gania siê, a wrêcz natychmiast.

I jak tu w¹tpiæ w si³ê s³owa.

Odznaczenie
dla Neugera

El¿bieta Gieysztor

Neuger wspó³dzia³a³ w zak³adaniu
Niezale¿nego Zwi¹zku Zawodowego So-
lidarnoœæ, zosta³ jego szefem i przedsta-
wicielem Solidarnoœci w Senacie Uczelni.
Wspó³pracowa³ z „Tygodnikiem Kato-
wickim” – jedn¹ z najlepszych polskich
gazet opozycyjnych przed stanem wo-
jennym. By³ te¿, co trzeba dodaæ, wspó³-
za³o¿ycielem Komitetu Obrony Wiêzio-
nych za Przekonania. Mimo tych wszy-
stkich funkcji prowadzi³ nadal swoje za-
jêcia na Polonistyce w pe³nym wymia-
rze. W momencie wybuchu stanu wojen-
nego dorobek Leona w pe³ni „doceni³a”
S³u¿ba Bezpieczeñstwa. Zosta³ interno-
wany w grudniu 1981 roku. Trafi³ po-
cz¹tkowo do Jastrzêbia Szerokiej, a po-
tem do Uherc, w Bieszczadach. Wewnêt-
rzne raporty z tego obozu ujawnione
póŸniej przez IPN, wykaza³y, i¿ Neuger
by³ bardzo zaanga¿owany w ¿ycie obo-
zu. Po zwolnieniu w czerwcu 1982 roku
zosta³ w trybie natychmiastowym wy-
rzucony z posady na Uniwersytecie Œl¹-
skim. Odwo³ania do S¹du Pracy ci¹gnê-
³y siê w nieskoñczonoœæ i nie rokowa³y
przywrócenia do pracy.

Po okresie daremnego szukania
sobie miejsca w Polsce stanu wojennego,
wyjecha³ na emigracjê w 1983 roku. W
Szwecji dosta³ wkrótce pracê w Instytu-
cie Slawistyki Uniwersytetu Sztokholm-
skiego, gdzie  w 1993 roku zosta³ docen-
tem, a w 1995 profesorem jêzyka i litera-
tury polskiej, w 2003 dyrektorem Insty-
tutu.

Jest autorem ponad 200 prac nau-
kowych zwi¹zanych z polsk¹ literatur¹
wspó³czesn¹ i teori¹ przek³adu. T³uma-
czy³ m.in z jêzyka szwedzkiego CM
Bellmana, Tomasa Tranströmera, EJ Sta-
gneliusa, Ritê Tornborg, H. Martinsona...

Leonard Neuger jest laureatem
Svenska Akademiens Översättarpris
(1989); Svensk-Polsk Samfundets Pris
(1991); Författarfondens Premium
(1992) oraz literackiej nagrody “Zapadu”
(1995). Odznaczony Krzy¿em Oficer-
skim Zas³ugi RP (1993) i Krzy¿em Ko-
mandorskim Orderu Zas³ugi RP (2004).
Jest cz³onkiem Zwi¹zku Pisarzy Szwe-
dzkich, Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich, cz³onkiem Towarzystwa Bellma-
nowskiego w Szwecji i Stowarzyszenia
Slawistów Szwedzkich.

W Szwecji Polonii sztokholm-
skiej, podobnie jak Andrzej Nils Uggla,
Leonard Neuger da³ siê poznaæ poprzez
swoje wyst¹pienia na zaproszenie Sto-
warzyszenia Polek.

W ksi¹¿ce Carla Michaela Bell-
mana, “Fredmanowe Pos³ania i Pieœni”,
wg t³umaczenia i wyboru Leonarda Neu-
gera, /PWM 1991/, w napisanym przez
niego pos³owiu czytamy: Nie przeka-
za³bym dzisiaj tej ksi¹¿ki, gdyby nie po-
moc i ¿yczliwoœæ ludzka. Inspiratorami
tego szaleñstwa byli: Izabella Wasielew-
ska i Stowarzyszenie Polek oraz Katarzy-
na Gruber, którzy, w przeciwieñstwie do
pisz¹cego te s³owa, ani na moment nie
zw¹tpili w ostateczny sukces przedsiê-
wziêcia; cz³owiekiem, który „zarazi³”
mnie Bellmanem i sekundowa³ mym po-
czynaniom by³ Adam Heymowski; nad
brulionami t³umaczeñ pracowicie œlêczeli
Aleksandra i Erland Josephsonowie...”

dok. ze str. 3
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MICHA£ BIENIASZ 1951-2014

Micha³
To by³o tak. Na pocz¹t-
ku stanu wojennego, w
styczniu czy lutym 1982,
odwiedzi³o nas w redak-
cji na Bryggargatan 6
dwóch panów z Göte-
borga. Byli to redakto-
rzy pisma Sprzeciw:
panowie Œwieykowski i
Cichecki. To drugie
nazwisko kry³o Micha³a
Bieniasza.

Pismo Sprzeciw powsta³o jako
sprzeciw w stosunku do wprowadzo-
nego w Polsce stanu wojennego. Z tym,
¿e koledzy z Göteborga ciut przesadzali.
Oni w orêdziu, w pierwszym numerze
pisma, pisali, ¿e stan wojenny z grudnia
1981 to by³a najwiêksza zbrodnia w dzie-
jach Polski i dlatego oni og³osili Sprzeciw.
Bez przesady. T³umaczyliœmy goœciom,
¿e trochê siê myl¹. By³y w dwudziestym
wieku i wczeœniej wiêksze klêski. Tak
ja, jak i nie¿yj¹cy ju¿ dziœ sekretarz re-
dakcji Tomasz Sionkowski, mówiliœmy
to goœciom. Myœmy ¿yli w œwiecie real-
nym. A maj¹c z pierwszej rêki informacje
z Polski wiedzieliœmy, ¿e Jaruzelski robi
to wszystko w bia³ych rêkawiczkach.
Ró¿nica zdañ, ró¿nic¹ zdañ.

W redakcji mieliœmy lodówkê i ba-
rek, wiêc rozstaliœmy siê w przyjaŸni.
Pismo Sprzeciw po jakimœ czasie zosta³o
zlikwidowane. Aleksander Œwieykowski

wyby³ ze Szwecji do Monachium, gdzie
pracowa³ w RWE. A po odzyskaniu Nie-
podleg³oœci wróci³ do Polski, gdzie zosta³
bojowym senatorem RP i gdzie ws³awi³
siê m.in  atakiem na zmar³ego niedawno
Zbigniewa Romaszewskiego. Natomiast
na Micha³a Bieniasza zwróci³ uwagê Ro-
man Koba, który zaprosi³ go do Västeras.

PóŸniej, gdy nast¹pi³a zmiana w
prezesurze Kongresu Polaków w Szwe-
cji, spotka³em Micha³a Bieniasza po raz
drugi. Za³o¿yciel i pierwszy prezes Kon-
gresu Polaków w Szwecji, Jan Zuchow-
ski, wyznawa³ popularn¹ zasadê, ¿e kto
nie podziela jego pogl¹dów to wróg. Co
znacznie ogranicza³o mo¿liwoœci rozwo-
ju Kongresu. Nastêpca Zuchowskiego
Roman Koba wyznawa³ zupe³nie inn¹
ideologiê. Osobiœcie mia³ twarde pogl¹dy
narodowe, ale by³ cz³owiekiem otwar-
tym i tolerancyjnym.

Przekona³em siê o tym jeszcze w
1975 roku w Londynie, gdy byliœmy we
wspólnej delegacji na ods³oniêciu Pom-
nika Katyñskiego. Wtedy spotkaliœmy
siê z inicjatywy Marka Trokenheima i
okaza³o siê, ¿e z ró¿nych pozycji wszy-
scy chcemy tego samego. To porozu-
mienie londyñskie zagra³o po szeœciu la-
tach, gdy prezesem Kongresu zosta³ Ro-
man Koba i do prezydium Kogresu po-
wo³a³ ludzi o ró¿nych pogl¹dach, acz jed-
nej idei uwolnienia Polski od dominacji
komunistów. I tak spotkaliœmy siê w Pre-
zydium Kongresu: Marek, Micha³ i ja.
Dziêki taktowi i dyplomacji Romana Ko-
by dzia³aliœmy wspólnie i nawet ¿eœmy
siê zaprzyjaŸnili.

Ten przyd³ugi wstêp by³ mi po-
trzebny przed tym, nim oswoi³em siê z

wiadomoœci¹ o nag³ej œmierci cz³owieka,
z którym wspó³pracowa³em, mam na-
dziejê, ¿e owocnie, przez 13 lat. £¹czy³a
nas tzw. szorstka przyjaŸñ, która jednak
przesz³a, mimo ró¿ni¹cych nas pogl¹-
dów, w prawdziw¹. Prezes Bieniasz prze-
j¹³ du¿o od swojego poprzednika prezesa
Romana Koby. Swoje pogl¹dy mia³, ale
dobro Kongresu, jako polskiej najwa¿-
niejszej ogólno dostêpnej dla wszystkich
organizacji, uwa¿a³ za dobro nadrzêdne.
W trudnej, co raz trudniejszej sytuacji,
ze wzglêdu na polaryzacjê w Polsce – co
naturalnie odbija siê rykoszetem na emi-
gracji – Prezes Bieniasz potrafi³ zacho-
waæ zdrowy rozs¹dek i trudn¹ proporcjê.
Mam nadziejê, ¿e Jego nastêpca lub na-
stêpczyni te¿ to potrafi.

Zmar³y w Szwecji 25 lutego 2014
roku Micha³ Bieniasz urodzi³ siê 1951 w
Polsce. Wybitny grafik i projektant arty-
stycznej bi¿uterii pod koniec 1981 roku
przyby³ do Szwecji na wystawê swoich
prac, gdzie nawet uzyska³ medal za swoje
eksponaty. Zasta³ go tu stan wojenny,
wiêc postanowi³ nie wracaæ do Polski.
Szczególnie dlatego, ¿e by³ zwi¹zany z
KOR-em i dosta³ informacjê, i¿ w wol-
nym œwiecie bêdzie bardziej przydatny
ni¿ w wiêzieniu w Polsce. Jak ju¿ pisa-
³em na wstêpie, Micha³ Bieniasz z Alek-
sandrem Œwieykowskim za³o¿yli w roku
1982 najbardziej bojowe polskie pismo
w Szwecji. PóŸniej MB wst¹pi³ do SPK

t.j. Stowarzyszenia Polskich Kombatan-
tów, bowiem SPK postanowi³o odnowiæ
kadry na zasadzie: kombatanci i ich dzieci
ideowe, to znaczy ci wszyscy, którzy
popieraj¹ cele, o które prawdziwi kom-
batanci walczyli. Z biegiem lat Micha³
zosta³ prezesem SPK w Szwecji. By³
najbli¿szym wspó³pracownikiem zmar-
³ego prezesa Koby i w pewnym sensie
naturalnym jego nastêpc¹.

By³ dobrym prezesem Kongresu.
Wykorzystywa³ swoj¹ pozycjê w do-
brych sprawach, szczególnie w pomocy
Polakom w by³ych republikach radzie-
ckich, a dziœ wolnych krajach. Popiera³
(naturalnie przy pomocy Kongresu) wy-
dawnictwa polskie na Litwie i £otwie.
Przyczyni³ siê m.in. do wydania w Wil-
nie doskona³ej trylogii Micha³a Pawli-
kowskiego.

Micha³ Bieniasz zorganizowa³ te¿
przy pomocy Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego dwa konkursy
satyry politycznej w wykonaniu grafi-
ków z ca³ego œwiata. Pierwszy z tych
konkursów mia³ swój fina³ w by³ym gma-
chu Instytutu Polskiego w Sztokholmie.
Mimo nawa³u prac, kontaktów miêdzy-
narodowych i spraw bie¿¹cych, Micha³
zd¹¿y³ wydaæ w Polsce drukiem parê
tomików swoich grafik satyrycznych.
Tu warto przypomnieæ, ¿e w czasie sta-
nu wojennego by³ te¿ sta³ym dostawc¹
rysunków satyrycznych dla polskiej
prasy londyñskiej. Redagowa³ i opraco-
wywa³ graficznie organ Kongresu, pismo
S³owo Kongresu.

Warto podkreœliæ, ¿e mimo ol-
brzymiego nacisku si³ dziœ u nas prze-
wa¿aj¹cych, Prezes Bieniasz w imieniu
Kongresu, zaprasza³ do nas ludzi o ró¿-
nej orientacji o czym œwiadczy np. za-
proszenie na seminarium bardzo lewi-
cowej pani profesor Magdaleny Œrody,
czy umiarkowanego redaktora Jacka Mo-
skwy, co naturalnie niestety nie równo-
wa¿y³o plejady goœci z drugiej strony,
ale zawsze.

Micha³ Bieniasz by³ dobrym Pre-
zesem organizacji o rodowodzie niepo-
dleg³oœciowym. I daj Bóg, ¿e nie ostatnim
tego typu.

Ludomir Garczyñski-G¹ssowski

25 lutego 2014

W dniu 25 lutego 2014 roku zmar³
 

Micha³ BIENIASZ
 

Prezes Kongresu Polaków w Szwecji
  

Artysta plastyk. Dzia³acz organizacji emigracyjnych.
Urodzi³ siê w 26 czerwca 1951 roku. Zmar³ 25 lutego 2014 roku w Skultunie.
W Szwecji mieszka³ od 1981 roku. W latach 1981-83 redaktor, a nastêpnie

wydawca miesiêcznika „Sprzeciw” w Göteborgu. W wyborach przeprowadzonych
w roku 1989 wybrany delegatem do Rady Narodowej w Londynie. Od 1989 roku

prezes Oddzia³u Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Szwecji.
Cz³onek Zarz¹du Rady UchodŸstwa Polskiego (1985-1990, 2002-2004).

Od 1990- cz³onek Prezydium Kongresu Polaków w Szwecji, prezes 2001-.
Cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Wolnych Polaków w Västeras. Redaktor czasopisma
„S³owo Kongresu”. W latach 1994-2001 wydawca miesiêcznika dla Polaków

w Estonii „Nasza Polonia”, nastêpnie wspó³redaktor pisma Polaków na Litwie,
£otwie i w Estonii “Nasz Czas”. Prezes i wspó³za³o¿yciel Zwi¹zku

Dziennikarzy Polskich na Wschodzie. Autor projektu Pomnika Katyñskiego
w Sztokholmie. Inicjator powstania i przewodnicz¹cy szwedzkiego

Zwi¹zku Rysowników Prasowych i Karykaturzystów HumorKompaniet.
Jego karykatury polityczne publikowane by³y w wielu codziennych pismach

i gazetach szwedzkich oraz londyñskim Dzienniku Polskim. Jego rysunki
satyryczne i karykatury publikowane by³y w prasie szwedzkiej, polskiej,

norweskiej, brytyjskiej, francuskiej, kanadyjskiej i w pismach polonijnych.
Autor wielu artyku³ów prasowych - publikacje w Szwecji, Polsce (m.in. National

Geographic) i prasie polonijnej. Prace nagradzano m.in. na konkursach w
Japonii i Korei Po³udniowej. Wystawy - Szwecja (m.in. w Riksdagu), Polska,
Francja, Japonia, Korea, Belgia (Parlament Unii Europejskiej w Brukseli).
Inicjator powstania i przewodnicz¹cy Towarzystwa Literackiego “Ligatur”

specjalizuj¹cego siê w wydawnictwach elektronicznych. Autor ksi¹¿ki
Miniaturowa Japoñska RzeŸba Erotyczna Shunga Netsuke (Warszawa 2008).

Odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Zas³ugi RP.
 

¯onie i Córce
sk³adamy wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

 
Adam Ha³aciñski

Ambasador RP w Sztokholmie
Barbara Soœnicka

Konsul RP w Sztokholmie

Micha³ mówi³ o sobie, ¿e
ca³y czas jest w pracy. Zbie-
ra³ tematy do publikacji, do
swoich rysunków i dlatego
przygl¹da³ siê œwiatu z za-
interesowaniem i badawczo.
W rysunkach komentowa³
¿ycie, ale i w publikacjach
piêtnowa³ niestarannoœæ i
bylejakoœæ, które go dra¿-
ni³y w Polsce jak i za granic¹.
Szczególnie by³ wyczulony
na sytuacjê tzw. Polonii,
czyli nas wszystkich, którzy
mówimy po polsku, a miesz-
kamy poza granicami RP.

¯egnamy z wielkim ¿alem naszego drogiego Przyjaciela

Micha³a Bieniasza
i œlemy s³owa wspó³czucia dla ca³ej Jego Rodziny,

¿ony Mariny oraz córki.
Pozostaniesz w naszych myœlach i sercach na zawsze.

W imieniu redakcji „Radia Lwów”
Anna Gordijewska

Redaktor i Prezes
Tadeusz Urbañski Zna³ sytuacjê emigracji niepodle-

g³oœciowej, uto¿samia³ siê z ni¹. Jako d³u-
goletni prezes Kongresu Polaków w
Szwecji, by³ zaanga¿owany w problema-
tykê emigracyjn¹, k³ad¹c szczególny na-
cisk na wychowanie dzieci i m³odzie¿y.
Bêd¹c aktywnym dziennikarzem, za³o-
¿y³ Zwi¹zek Dziennikarzy Polskich na
Wschodzie, co by³o pochodn¹ naszych
spotkañ na corocznym Forum Dzienni-
karzy Polonijnych w Tarnowie.

Jako uczestnik ró¿nych konferen-
cji i narad, by³ niezrównanym dyskutan-
tem i wnioskodawc¹, ale i wspania³ym
kompanem w czasie wolnym. Wielokrot-
nie spotykaliœmy siê na tych konferen-
cjach, za ka¿dym razem wynosz¹c z nich
nowe pomys³y, którymi Micha³ dzieli³
siê z mniej doœwiadczonymi dziennika-
rzami.
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Zapiski krytyczne

BaNeFF 3
Pod
ba³kañskimi
gwiazdami
Na dwóch ostatnich ‘du¿ych’
festiwalach w Sztokholmie (2012,
2013) widoczna by³a obecnoœæ
filmów z krajów ba³kañskich.
Takich jak Czechy, Rumunia,
Bu³garia, Wêgry, Chorwacja,
Serbia i Grecja. Potem by³o ju¿
tylko morze – Egejskie, Sród-
ziemne – umo¿liwiaj¹ce dalsz¹
hipotetyczn¹ wêdrówkê a¿
do filmu izraelskiego.

Okazuje siê tymczasem, ¿e w
Sztokholmie ju¿ po raz trzeci zorganizo-
wano w roku bie¿¹cym niewielki rozmia-
rami, trzydniowy festiwal filmów ba³-
kañskich: New Balkan Festival, w skrócie
BaNeFF, w studyjnym kinie Zita. Orga-
nizatorzy podkreœlali fakt, ¿e osiem po-
kazanych filmów reprezentowa³o 9 ró¿-
nych kinematografii narodowych. I tu
dokonano wycieczki przez morze a¿ do
Marocka, sk¹d przyby³ zamykaj¹cy fe-
stiwal, choæ tematycznie czy etnicznie/
producyjnie zgo³a z nim nie zwi¹zany,
dramat o molestowaniu seksualnym w
wy¿szych sferach urzêdniczych (DE-
RRIÉRE LES PORTES FERMÉES, re¿.
Mohammed Ahed Bensouda).

Pozosta³e kraje to Serbia, Chor-
wacja, Macedonia, Grecja i Kanada. Po-
chodz¹cy zza oceanu film, jedyny w kon-
kursie dokument, jest w gruncie rzeczy
równie¿ pochodzenia ‘jugos³owiañskie-
go’, zrealizowany przez wywodz¹cych
siê z tego rejonu twórców i przy produk-
cyjnym wsparciu Serbii. “The weight of
chains” (Ciê¿ar kajdan, re¿. Boris Ma-
lagurski) to sprawnie i z polotem zrea-
lizowana polemiczna filipika przeciw
wszelkim wrogom dawnej Jugos³awii i
dzisiejszej Serbii. Ten tendencyjny film
przeœlizguje siê w ci¹gu 10 minut przez
ca³¹ historiê – od bitwy pod Kosowem
1389 a¿ do œmierci Tity 1980 a potem
konsekwentnie pomija milczeniem winê
Serbów (Mladiæ i Karadziæ nie s¹ wy-
mienieni, Slobodan Miloseviæ potrakto-
wany doœæ panegirycznie) czy cierpienia
Boœni, podkreœla terror Chorwatów w
Krajinie, a minimalizuje Srebrenicê, a wi-
n¹ obci¹¿a Zachód: USA, ONZ, UE.

Inne filmy reprezentowa³y kraje
tworz¹ce niegdyœ Jugos³awiê. Jedyny
wyj¹tek stanowiæ mia³ film grecki, który
jednak zosta³ w ostatniej chwili wycofa-
ny z konkursu przez producenta, w
zwi¹zku z faktem, ¿e Macedonia, sk¹d
pochodzi³ inny film nie zosta³a – zgodnie
z greckimi wymaganiami – nazwana
czêœci¹ sk³adowa ex-Jugos³awii. Ten o-
graniczony i nacjonalistyczny pogl¹d
strony greckiej nabra³ jednak nieocze-
kiwanie pozorów s³usznoœci, jeœli wzi¹æ
pod uwagê, ¿e ów inkryminowany film
macedoñski – “Balkanov ne e mrtov”
(Ba³kany ¿yj¹) re¿. Aleksandara Popov-
skiego, przedstawia historiê lat 1903-
1908 w Bitoli vel Monastyrze, gdzie
greckie siostry przyjmuj¹ w koñcu za-
loty Turków, a wszyscy mówi¹ czystym
macedoñsko-serbo-chorwackim.

PrzejdŸmy z kolei do filmów, któ-
re rozdzieli³y miêdzy sob¹ 4 czy 5 nagród
przyznanych przez 4-osobowe jury a
tak¿e w g³osowaniu publicznoœci (noga-
mi, tj frekwencj¹). Ta ostatnia nagroda
przypad³a komedii satyrycznej Gorana
Markoviæa “Falsifikator” o powik³aniach
¿ycia dobrodusznego oszusta i ¿ywi¹ce-
go siê takim¿ morale spo³eczeñstwa póŸ-
nego Tity.

Nagrodê specjaln¹ przyznano ot-
wieraj¹cemu festiwal dramatowi “Led”
(Lód) Jeleny Bajciæ Jociæ, rozgrywaj¹-
cemu siê na serbskiej wsi w latach 1970:
nie by³o tam ko³chozów lecz indywidu-
alna gospodarka z podzia³ami spo³ecz-
nymi na biedniejszych i bogatszych.

Inny serbski film, który zast¹pi³
w programie wycofany obraz grecki, to
“Kad ljubav zakazni” (Gdy mi³oœæ ka¿e)
Ivana Stefanovicia, historia matrymonial-
na z Serbii lat 1930. z obyczajami i psy-
chologi¹ postaci, ze swatanymi ma³¿eñ-
stwami z rozs¹dku, gdzie ma siê w za³o-
¿eniu obudziæ mi³oœæ, choæ bez drapie¿-
noœci takiej np. Zapolskiej. Jury w ra-
mach równouprawnienia p³ci, przyzna³o
filmowi nagrodê za najwybitniejsze o-
si¹gniecie kobiece scenarzystce Milenie
Depolo.

Honorow¹ nagrodê przyznano jed-
nemu z najlepszych filmów (o którym
pisa³em w NGP przy okazji innego festi-
walu (nr 11/2013) – “Kad svane dan”
(Kiedy wstanie dzieñ) Gorana Paskalje-
viæa.

I wreszcie Grand Prix: reprezentu-
j¹cy Chorwacjê “Ljudozder vegetarija-
nac” (Ludojad wegetarianin, re¿.Branko
Schmidt) to przera¿aj¹cy obraz korupcji
w Zagrzebiu, gdzie s³u¿ba zdrowia sple-
ciona jest z gangsterami, policj¹ i sferami
rz¹dowymi. Atletycznie zbudowany gi-
nekolog æwiczy w si³owni, chêdo¿y i
skrobie prostytutki. a zarazem spe³nia
wszystkie, suto op³acane zlecenia prze-
stêpczego pó³œwiatka. Kwitnie te¿ kse-
nofobia, bo lekarz-Syryjczyk nazywany
jest ‘¿artobliwie’ Khadaffi, a obel¿ywa
wobec niego kole¿anka podpiera siê s³u-
sznoœci¹ Zydów (w traktowaniu swoich
Arabów?).

W sumie trudno zdecydowaæ, czy
ten zorganizowany w sympatycznej i
przyjaznej atmosferze festiwal bardziej
siê rz¹dzi nacjonalizmem ludzi ³agodnych
i dobrych, czy raczej przypomina towa-
rzystwo wzajemnej adoracji...

Aleksander Kwiatkowski

XV Edycja Sztokholmskiego Salonu Poezji

Matka
odchodzi...
SZTOKHOLM. Wieczór
twórczoœci Tadeusza Ró¿ewicza
w wykonaniu aktorów Ireny Jun
i Wies³awa Komasy odby³ siê
15 lutego 2014 roku podczas XV
edycji Sztokholmskiego Salonu
Poezji. By³ to wieczór wyj¹tkowy.
Nie czêsto bowiem goœci siê tak
wybitnych artystów.

Materia³ twórczy do pracy arty-
stycznej stanowi³y utwory Ró¿ewicza,
takie jak: Matka odchodzi, fragmenty
Kartoteki i wybrane wiersze. Scenografia
by³a prosta, nie wyró¿nia³a siê specjal-
nymi rekwizytami. Ubiór aktorów by³
neutralny. Irena Jun odgrywa³a rolê mat-
ki, a Wies³aw Komasa rolê syna. Zasto-
sowano te¿ nagrania g³osów innych po-
staci spektaklu – postaci niewidocznych.
To g³osy z zaœwiatów – g³osy matki i
brata g³ównego bohatera sztuki.

Spektakl opiera³ siê w du¿ej mie-
rze na dialogu matki i syna. To swoisty
dialog, poniewa¿ jest rozmow¹ z osob¹,
której tu na ziemi ju¿ nie ma. Podobnie
rzecz siê ma z rozmow¹ z innymi nieo-
becnymi postaciami. One jednak wci¹¿
¿yj¹... w pamiêci poety. Pamiêæ o zmar-
³ych, ich wygl¹dzie, ich g³osach, wspom-
nienia minionych chwil, s¹ bardzo silne.
Jego wyobraŸnia projektuje równie¿
pewne sytuacje, rozmowy, jakie mog³yby
mieæ miejsce, mog³yby siê zdarzyæ, jak
chocia¿by ta, gdy ojciec zadaje pytanie:
„Kim jesteœ synu?” Pytanie, którego chy-
ba nie zada³ mu wczeœniej. Syn odpowia-
da z za¿enowaniem: „Jestem poet¹”. Za-
¿enowanie wynika byæ mo¿e z przeko-
nania, ¿e ojciec nie by³by z niego zado-
wolony, gdy¿ chcia³by, aby by³ kimœ in-
nym.

Wspomnienia syna o zmar³ej mat-
ce s¹ tak ¿ywe, ¿e odczuwa on niemal jej
fizyczn¹ obecnoœæ. Syn prowadzi dialog
z matk¹, pamiêta i s³yszy jej rozmowy z
innymi ludŸmi sprzed lat. S³yszy, kiedy
opowiada ona o swoich dzieciach, jak
wygl¹da³y po urodzeniu, jak wygl¹da³
starszy, a jak m³odszy syn. Wspomnienia
osób ju¿ nieobecnych s¹ przejmuj¹ce.
(W tym momencie mam skojarzenia z
Listami do Jerzego Marii Kuncewiczo-
wej).

Zamys³em re¿yserskim Ireny Jun
w jej Teatrze Poezji p.t. Matka odchodzi

jest pokazanie psychologicznej sytuacji,
w jakiej znajduje siê cz³owiek po œmierci
kogoœ bardzo bliskiego. Cz³owiek rozpa-
miêtuje wtedy to, co by³o, co przeminê³o
bezpowrotnie, a co chcia³by w sobie za-
trzymaæ na zawsze. Pojawiaj¹ siê tak¿e
wyrzuty sumienia, ¿e nie zrobi³o siê cze-
goœ, co mo¿na by³o zrobiæ.

Wies³aw Komasa wystêpuj¹cy w
roli syna kilkakrotnie powtarza: „Matko,
krzycza³em na ciebie”. G³os aktora jest
jednak doœæ spokojny, stonowany, po-
wolny i dobitny, a ka¿da sylaba, ka¿de
s³owo, ka¿da fraza wyakcentowana.
Kontrastem tego jest to, co maluje siê na
twarzy aktora – silne emocje. Oczami,
mimik¹, gestykulacj¹ oddaje on drama-
tyzm sytuacji cz³owieka, jego bezsilnoœæ
w zetkniêciu siê ze œmierci¹ drogiej oso-
by. Widz wspó³uczestniczy w jego bólu,
a on nie pozostaje w osamotnieniu.

Natomiast Irena Jun jako matka
jest majestatyczna w swojej postawie.
Nie ma w niej spontanicznoœci (jest
przecie¿ cieniem, wspomnieniem syna).
Mówi spokojnie, dobitnie i w sposób
naturalny. Ka¿de s³owo jest wywa¿one,
³atwo dociera do odbiorcy.

Spektakl ma charakter bardzo ka-
meralny. Publicznoœæ widzi wyraŸnie
twarze aktorów. Aktorzy mówi¹ bez mi-
krofonu, a  odbiorca s³yszy ka¿dy dŸwiêk
w tej g³êbokiej ciszy, jaka panuje w sa-
lonie.

W mojej pamiêci na d³ugo pozo-
stanie echo s³ów tych wspania³ych ak-
torów. Nie zapomnê równie¿ wyrazu ich
twarzy: spokojnej twarzy matki i pe³nej
emocji twarzy syna. Po raz pierwszy
zdarzy³o mi siê, ¿e nie by³am w stanie
spontanicznie wypowiedzieæ ani jednego
zdania na temat spektaklu. By³am oszo-
³omiona kunsztem sztuki aktorskiej na-
szych goœci. Wydawa³o mi siê, ¿e cokol-
wiek powiem, bêdzie brzmia³o sztucznie.
Nie umia³am tak¿e nic powiedzieæ na-
stêpnego dnia, gdy spotka³am ich w
Drottningholmskim Teatrze-Muzeum.
Powiedzia³am tylko: „Bardzo dziêkujê”.
Dopiero teraz ciœnie mi siê na usta wiele
pytañ, które chcia³abym im postawiæ, a
wœród nich: co sk³oni³o Irenê Jun do
przedstawienia utworu Matka odchodzi
w takiej w³aœnie koncepcji re¿yserskiej?
Jak dalece ona, jako re¿yser i twórca Tea-
tru Poezji, ingeruje w sposób gry innych
aktorów – w tym przypadku gry Wies³a-
wa Komasy?

Wieczór twórczoœci Tadeusza Ró-
¿ewicza by³ bardzo udany. By³ on owo-
cem trudu Pani Prezes, Ma³gorzaty
Kwieciñskiej-Järvenson oraz wszystkich
osób z ni¹ wspó³pracuj¹cych na czele z
Pani¹ Konsul RP, Barbar¹ Soœnick¹.

Jolanta Szutkiewicz

w Sztokholmie

Östermalmsgatan 75
(T-Stadion)

Telefon: 08-661 63 59

Godziny otwarcia:

poniedzia³ki 12-18

wtorki - pi¹tki 12-16

Korzystaj
z naszego
katalogu

internetowego:
www.bibliotekapolska.se

BIBLIOTEKA
POLSKA

Widzia³, komentowa³, notowa³,
przez co dla jednych uchodzi³ za pracu-
sia i mruka, dla wiêkszoœci bêd¹c dobrym
koleg¹, na którym mo¿na by³o polegaæ.

Za³o¿y³ kilka pism i to nie tylko
w Szwecji, ale na Litwie, £otwie i Estonii.
Jako rysownik i karykaturzysta wspó³-
pracowa³ stale z kilkoma pismami w Ka-
nadzie, Francji, Norwegii i Wielkiej Bry-
tanii, nie omijaj¹c oczywiœcie pism polo-
nijnych.

Czêsto przyje¿d¿a³ s³u¿bowo do
Sztokholmu i wtedy spotykaliœmy siê i
gawêdzili. Widaæ by³o, ¿e jest zajêty. Nie
mia³ czasu. Prowadzi³ równie¿ pismo
S³owo Kongresu i udziela³ siê w Zwi¹zku
Rysowników Prasowych i Karykaturzy-
stów, którego by³ wspó³za³o¿ycielem.
Za³o¿y³ równie¿ Towarzystwo Litera-

ckie Ligatur, które wydawa³o ksi¹¿ki w
formie elektronicznej.

Kiedyœ zapyta³em Micha³a, jak
daje radê tylu obowi¹zkom? Odpowie-
dzia³ – po prostu wczeœnie wstajê!

Tadeusz Urbañski

dok. ze str. 14

Redaktor i Prezes
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenia drobne,
prywatne (niekomercyjne)

publikujemy bezp³atnie
(do 80 znaków).

Zadzwoñ, wyœlij smsa:
073 98 53 615

E-mail:
polonica@polonica.se

WYNAJMÊ kawalerkê dla dwóch
Pañ/Panów bez na³ogów. 17 min.

poci¹giem podmiejskim do Centralen.
2 min. do stacji poci¹gu.

Po³udniowa strona Sztokholmu.
T: 0737 090 071 (po 18-tej)

CO? GDZIE? KIEDY?

Spotkanie z Maciejem Zaremb¹
i jego polskim t³umaczem

Wojciechem Chudob¹
 

W niedzielê 16 marca o godz. 13.00 w klubie „Ogniwo” odbêdzie siê spotkanie
z Maciejem Zaremb¹ i t³umaczem Wojciechem Chudob¹ w zwi¹zku z drugim,

rozszerzonym polskim wydaniem ksi¹¿ki „Polski hydraulik. Nowe
opowieœci ze Szwecji”. Wydanie jest rozszerzone o teksty dotycz¹ce

m.in.s³u¿by zdrowia, szkolnictwa i mobbingu.
Spotkanie bêdzie mia³o miejsce w klubie „Ogniwo”, Sysslomansg. 8, T-

Fridhemsplan, tel. 08-653 20 52

MARZEC
18/03, godz. 16:00-18:00 Spotkanie informacyjne

w jêz. polskim pt. „Uk³adanie p³ytek i hydroizolacje
w pomieszczeniach mokrych w Szwecji”.

Podczas 2 godzinnego spotkania przedstawimy:
- najwa¿niejsze metody oraz zasady hydroizolacji wed³ug rekomendacji BKR,
- zagro¿enia i konsekwencje wykonywania prac bez znajomoœci szwedzkich

norm, - wymogi bran¿owe oraz firm ubezpieczeniowych,
- jak uzyskaæ uprawnienia na prace hydroizolacyjne „vatrumsbehörighet”
wydawane przez Radê ds. Ceramiki Budowlanej (BKR), - ofertê szkoleñ,

kursów w sektorze budowlanym w jêzyku polskim.

Miejsce: Kakelspecialisten, Sockenvägen 289, 120 40 Arsta. Wejœcie od strony
PROFFSCENTER. Spotkanie jest bezp³atne, nale¿y jednak zg³osiæ wspó³udzia³

do: info@aajoversattning.com lub robert.bytner@kakelspecialisten.se

SPOTKANIA INFORMACYJNE

BIBLIOTEKA POLSKA
OPON Östermalmsgatan 75 T-Stadion

SPOTKANIE Z ANDRZEJEM SZMILICHOWSKIM
W CENTRUM SENIORA

19 marzec /œroda/ godzina 12:00 
Sysslomansgatan 8 /Ogniwo/

T-bana: Fridhemsplan
Informacje: 070 477 86 55

 Polsko-Szwedzkie Centrum Seniora
zaprasza na spotkanie

ze znanym pisarzem w Szwecji
Andrzejem Szmilichowskim.

Temat spotkania:
“Zdarzenia spoza ludzkiego postrzegania”

Autor zapozna s³uchaczy z szeregiem
udokumentowanych zdarzeñ z obszaru

para-psychiki, których nauka nie potrafi wyjaœniæ. 
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Zadzwon z zyczeniami 
do Hilarego 16 marca.
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