
Nostalgia 

Virtualna podróż do Polski sprzed lat 

Jak to jest być Polką, mieszkającą  tu od dwudziestu lat i nie móc wyjechać do Polski z powodu pandemii Corony? Razem z moją polską 

partnerką Asią przeglądam jej rodzinny album ze zdjęciami z czasów, gdy mieszkała w Dębicy. Z szafki wyjmuje lisa, takiego, jakie kiedyś kobiety 

nosiły na szyi. Jej ojciec był nie tylko urbanistą w Dębicy, ale wieczorami pracował w swojej fermie lisów i norek na obrzeżach miasta.  

Przeglądamy album Asi z jaskrawoczerwoną okładką. Zdjęcia wypadają, pozostawiając puste miejsca w albumie z powodu częstego 

przeglądania i uwalniania się kleju z czasem. Asia urodziła się 18 sierpnia 1968 r. w Dębicy, niedaleko Rynku. Ubrana w nieskazitelną biel, na 

swoją pierwszą komunię założyła wianek ze sztucznych kwiatów. Jej brat Marek, który utonął w wieku 28 lat podczas obozu karate na morzu, 

do pierwszej komunii założył strój marynarski i jest przedstawiony z modlitewnikiem. Na zdjęciu jest z dwoma żołnierzami i dwoma małymi 

chłopcami, w czapkach żołnierskich: "To było w przedszkolu. Przyszli powiedzieć, jak ważne jest to, że są żołnierze, żeby bronić kraju". Do 

zdjęcia czołgu: "W parku koło naszego domu stał na górce. Świetnie się bawiliśmy grając na i pod tym czołgiem". Jest tam zdjęcie z wakacji z 

polskim samochodem Syrena, jest też zdjęcie, na którym spędzają dzień z przyjaciółmi w okolicach Krosna-Wisłoki, a jej mama z koleżanką 

siedzą na krzesłach w kamienistym korycie rzeki. Na innych zdjęciach stoi z ojcem przy drabinie: "W ogrodzie babci w Dynowie wzdłuż muru 

rosły winogrona: "Chciałam je zbierać, ale bałam się, że spadnę z drabiny".  

Na innym zdjęciu siedzi z ojcem na ławce przed sanatorium w Rabce: "Miałam około dziesięciu lat. Według lekarza moje płuca były w złym 

stanie, a górskie powietrze było dla mnie zdrowe. Zostałam tam pół roku i na tym zdjęciu byłam zła, płakałam, bo rodzice chcieli mnie tam 

zostawić. Bałam się, musiałam spać w tym wielkim budynku, tęskniłam za psem i rodzicami. W parku stał samolot". Na zdjęciu z ojcem i matką 

podczas wycieczki do Zakopanego pod koniec lat siedemdziesiątych pozują z prawdziwym owczarkiem podhalańskim i mężczyzną przebranym 

za niedźwiedzia. Było to zorganizowane dzięki pracy mojego ojca. Każdy mógł się zgłosić, wszystko było załatwione, transport autobusem, 

wyżywienie, nocleg w hotelu. Jeździliśmy na różne atrakcje, np. kolejką linową i z kolejką w góry i z przewodnikiem nad wysokie jezioro, a 

innym razem do Warszawy. Nieco później widzimy jej zdjęcie na kucyku podczas tej podróży. Są zdjęcia, na których stoją pod pomnikiem 

Westerplatte w Gdyni i matki w Krakowie z koleżankami ze studiów przed fasadą z hołdem dla Stalina, wieńcem na scianie  z wizerunkami 

nekrologów. Jej mama zmarła w zeszłym roku w domu opieki społecznej (Asia nie mogła być na pogrzebie z powodu Corony).  

Gdy Asia osiągnęła wiek licealny, poszła do szkoły plastycznej w Nowym Wiśniczu, gdzie również była zakwaterowana. Na zdjęciu widać jej 

koleżanki jak tańczą na szkolnej zabawie. Nowsze kolorowe zdjęcie jest z czasów, gdy była już w Holandii, z nią samą na fotografii, a obok 

starannie oderwana połówka, na której kiedyś stał jej holenderski mąż (ja sam poznałam Asię 17 lat temu, gdy przyjechała do gminy, w której i 

ja mieszkam, po tym jak wiele lat wcześniej odeszła od męża).  

To, co najbardziej utkwiło mi w pamięci, podczas przeglądania albumu ze zdjęciami, to jej opowieści o życiu, jakie prowadził jej ojciec, o czym 

opowiada na podstawie zdjęć. Na pierwszym zdjęciu widać go z jej dziadkiem w trumnie. Ojciec Asi jest dla mnie nieznanym człowiekiem, który 

zmarł wiele lat przed tym, jak ją poznałem, ale którego postać stopniowo wyłania się. Niezwykłe życie, które skończyło się, gdy Asia trzy lata 

wcześniej przeniosła się do Holandii. Opowiada: "Mój ojciec w czasie II wojny światowej był w polskim ruchu oporu, więc szukała go rosyjska 

tajna policja. Uciekł z Dynowa do Poznania, nocami pracował w fabryce, a w dzień studiował, początkowo stomatologię. Ale nie mógł tego 

wytrzymać, bo nie znosił krwi i ran. Był wyczerpany tym ciężkim życiem, miał plamkę koło oka, udawał, że nie mógł widzieć i poddał się 

operacji, byle tylko dobrze się wyspać. Po wojnie, gdy skończył studia, nie mógł wybrać, gdzie chce pracować. Komuniści kontrolowali to 

odgórnie; wysyłano cię tam, gdzie byłeś potrzebny. Wynikało to również z faktu, że z powodu wojny pozostało niewielu wykształconych ludzi. 

Umieszczono go w dużej fabryce chemicznej w pobliżu Auschwitz. Tam poznał moją matkę. Po kilku latach kazano mu jechać do pracy w 

Dębicy, która została mocno zniszczona przez wojnę. Tak więc wylądował w tamtejszym urzędzie gminy. Był inżynierem odpowiedzialnym za 

infrastrukturę energetyczną i wodną miasta Dębica. W gminie zarabiał bardzo mało, co było typowe dla tego okresu komunizmu. Jego 

sprzątaczka zarabiała więcej niż on. Aby utrzymać ich w ryzach, wykształconym ludziom płacono niewielkie wynagrodzenie. Ciężko pracował, 

także wieczorami i w weekendy, ze względu na swoją fermę lisów i norek. Nie przepadał za lisami, ale z musu utrzymywał je przez trzydzieści 

lat, żeby trochę podnieść standard życia rodziny, żebyśmy mogli chodzić do szkoły i kupować podręczniki. Nigdy nie wolno mi było pokazywać 

dziewczynom lisów, ponieważ inni ludzie mogliby być zazdrośni z powodu tego dodatkowego zarobku. Mój ojciec miał mniej niż dziesięć lisich 

samic do rozrodu i kilka samców, a kiedy na wiosnę rodziły się młode, było ich kilkadziesiąt, każdy lis miał około ośmiu do dziesięciu młodych. 

W czasie wakacji codziennie pomagałam ojcu przy zwierzętach: podawałam im wodę i porządkowałam zagrody dla lisów. Lisy dostawały 

głównie mięso krowie i kurze szczątki oraz jelita. Codziennie przynoszono dwie beczki. Dostawali urozmaicone jedzenie, czasem z dodatkami, 

takimi jak jajka i mleko od gospodarza, specjalny rodzaj trawy, Lucerna, i głowy owiec. Im lepsza była karma, tym piękniejsze stawały się futra 

lisów, co przynosiło więcej pieniędzy. Najdroższe były ciemnoszare futra z niebieskawych lisów arktycznych. Tylko futra młodych lisów były 

piękne i nieskalane. Na początku następnego roku zostawały one ubite, a futra sprzedane". Asia podchodzi do szafki w swoim gabinecie i 

wyjmuje brązowego, wypreparowanego lisa. Kiedy strzepuje z niego kurz, wydaje się być on nieco w rozpadzie, bo słyszymy stukniecie na 

podłodze; kiedy szukamy, okazuje się, że nos się poluzował i spadł pod stół.  

Asia opowiada, że telefon w domu mieli już na samym początku: "Bo ojciec zawsze musiał być dostępny ze względu na pracę. Pewnego 

sobotniego wieczoru moi rodzice byli na przyjęciu urodzinowym znajomego dentysty. Do mojego ojca zadzwoniono do naszego domu z jego 

pracy, ponieważ w mieście był duży wyciek. Moi bracia odebrali telefon. To był szef partii i on zadzwonił nastepnie do tego dentysty. Mój 

ojciec, wypił chyba kilka drinków, odebrał telefon ze złością, bo mu tam przeszkadzali. 'Czy wy jesteście całkowicie...'. Nie wiedział, że to 

sekretazr partii. W poniedziałek został wezwany do stawienia się i zwolniony w trybie natychmiastowym. Mój ojciec posiwiał niemal z dnia na 



dzień. Moja mama poszła porozmawiać z sekretarzem partii. Wtedy mój ojciec mógł wrócić do pracy, ale zostal ukarany. I wiesz, co to było? 

Musiał na własny koszt wybudować staw z fontanną w pobliżu Rynku, naprzeciwko piekarni i przed biurem partii.  

Asia szuka w internecie zdjęć i rzeczywiście znajduje duże, blado zabarwione zdjęcie stawu z fontanną, o którym mowa. 'Oczko wodne zostało 

wykonane ze szklanej mozaiki, a fontanna kolorowo podświetlona'. W albumie znajdujemy jeszcze trzy duże zdjęcia, wykonane przez 

profesjonalnego fotografa. Z boku zdjęć nadrukowana jest nazwa Leningrad i słowo Typunct. Przed budynkiem, prawdopodobnie pałacem 

zimowym, z godłem z sierpem i młotem na fasadzie, stoi grupa ludzi z jej ojcem. Zdjęcia zostały wykonane podczas wycieczki, którą jej ojciec 

odbył z grupą gmin do Leningradu w 1979 roku.  

Jej ojciec, jak wspomniano wcześniej, był członkiem ruchu oporu w czasie wojny. Ale swoją niezależną naturę zachował także w późniejszym 

życiu. Asia: "W salonie nad telewizorem mieliśmy oprawiony jego dyplom uniwersytecki ze zdjęciami jego nauczycieli. To była dla nas 

ekscytująca historia: czasami zdejmował ramkę ze ściany i wieszał ją odwrotnie: i wtedy patrzyło się na bardzo duże, piękne zdjęcie całej 

rodziny Kennedych. Mój ojciec był wielkim fanem Johna F. Kennedy'ego. Nie wolno nam było nikomu powiedzieć, że mamy coś takiego w 

domu.  

Asia teraz bardziej tęskni za domem z powodu Corony. Kiedy pytam, czego najbardziej brakuje jej tutaj, odpowiada: "W Polsce można tak łatwo 

pójść do kościoła,  ludzie są tolerancyjni, kobiety były kiedyś traktowane z większym szacunkiem, były bardziej wyemancypowane i nadal są. 

Moja sąsiadka z Hilversum powiedziała mi, że musiała przestać pracować dzień po ślubie. To było dla mnie naprawdę niewiarygodne. Coś 

takiego nie miało miejsca w Polsce. Najbardziej związana jestem z Dynowem, gdzie mieszkała moja babcia, tam są rodzinne korzenie mojego 

ojca i to właśnie tam czuję się najbardziej szczerze kochana. Kiedy już odłożyliśmy album ze zdjęciami i Asia trochę później googluje na swoim 

Ipadzie, nagle mówi: "O, teraz widzę, że w Dębicy będzie strzelnica, dla wojska, ale jako cywil też możesz z niej korzystać". Chcę wziąć lekcje 

strzelania, kiedy już tam będziemy. Kiedy reaguję na to dość lekceważąco, ona mówi: "Tak, to dla mnie ważne". Holandia była najeżdżana tylko 

przez Hiszpanów i Niemców, ale Polska na przestrzeni wieków była bardzo często zajmowana przez inne państwa. 

 


