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JEST JESZCZE LEPSZY! 
Internet, rozmowy i SMS-y w Polsce i innych krajach 
UE są teraz tak tanie, jak w Szwecji.

NGP rozmawia z Mieszkiem Tyszkiewiczem, 
mieszkającym w Sztokholmie artystą malarzem, 

rzeźbiarzem, filmowcem i fotografikiem. 6-7

Czas na bilans życia

Karp, a 
sprawa 
polska

NGP rozmawia z Piotrem Poznańskim. 8

Andrzej Szmilichowski:
Stała się rzecz straszna dla 
Kraju, dla Ciebie, dla mnie. 
Przed Pałacem Kultury 
w Warszawie dokonał aktu 
samospalenia „szary 
człowiek”, jak sam siebie 
nazwał Piotr Szczęsny. 6 
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Dokąd wyjechać, by nie 
zbankrutować na emigracji?
Wyjeżdżasz za chlebem? Nie jedź do Seulu. Prawie 15 dolarów za kilogra-
mowy bochenek zrobi wrażenie nawet na tych, którzy... cóż, z niejednego 
pieca chleb jedli. Dlatego jeżeli myślisz o emigracji zarobkowej, nie myśl 
tylko o wysokości wypłaty – weź pod uwagę także koszty utrzymania, 
z jakimi wiąże się pobyt za granicą.

Gdzie zarobimy najwięcej i... co znaczy 
„najwięcej”?

Kierując się wyłącznie wysokością przeciętnych 
zarobków, emigranci ekonomiczni powinni bez wa-
hania wybierać takie kraje jak Luksemburg, Dania, 
Irlandia czy Szwecja. To właśnie tam, według da-
nych Eurostatu za 2014 rok (dane zbierane są co 4 
lata) przeciętne zarobki są najwyższe: ok. 3,5-4 razy 
wyższe, niż w Polsce. Takie podejście kryje jednak 
kilka pułapek.

Pierwsza, to właśnie brak uwzględnienia kosztów 
życia. Wysokie wynagrodzenia zwykle oznaczają 
także wysokie ceny w sklepach (i nie tylko tam). Nie 
inaczej jest w Europie – kraje, w których pracowni-
kom płaci się najlepiej, plasują się także w czołówce 
najdroższych.

Problem relacji cen do wynagrodzeń rozwiązuje 
przeliczenie zarobków z uwzględnieniem tzw. pary-
tetu siły nabywczej (w takim ujęciu przeciętny Polak 
zarabia już „tylko” dwa razy mniej, niż przeciętny 
Irlandczyk). Pozostaje jednak druga pułapka: mówi-
my o wynagrodzeniu przeciętnym, a to może mieć 
niewiele wspólnego z tym, ile będziesz zarabiać Ty. 
Dlatego żeby dowiedzieć się, na co wystarczy emi-
gracyjna pensja, należy przyjrzeć się kosztom życia 
za granicą.

Nie samym chlebem człowiek żyje (na szczęście!)
Według ostatniego rankingu Worldwide Cost of 

Living, przygotowanego przez The Economist Inte-
lligence Unit, portfele drenowane są najmocniej w w 
Azji – to właśnie tam znajduje się 5 z 10 najdroższych 
miast świata. Jest wśród nich miasto, gdzie „jechać 
za chlebem” zakrawa niemal na szaleństwo: to Seul, 
gdzie kilogramowy bochenek chleba kosztuje prawie 
15 dolarów. Jednak z wynikiem 108 punktów (za 
punkt wyjścia, 100 punktów, przyjęto poziom cen 
w Nowym Jorku), koreańska stolica ustępuje Sin-
gapurowi, Honk Kongowi, Tokio i Osace; wyprzedza 
ją także najdroższe europejskie miasto: Zurych.

nie biorąc zupełnie pod uwagę poziomu zarobków 
w poszczególnych miastach czy państwach. Koszty 
życia wyliczone są więc z perspektywy zbliżonej do 
perspektywy turysty, w dodatku istotny wpływ na 
pozycję w rankingu mają zmiany kursów walut. Stąd 
stosunkowo niska pozycja rosyjskiej stolicy jest w du-
żej mierze efektem załamania kursu rubla na świato-
wych rynkach finansowych.

Podobnym, choć mniej jaskrawym przykładem, jest 
również „słaba” pozycja Londynu – to z kolei efekt 
Brexitu i osłabienia się funta. Cena piwa w londyń-
skich pubach nie spadła, przynajmniej nie z punktu 
widzenia osoby otrzymującej wypłatę w funtach. 
Jednak ktoś, kto ma w kieszeni euro lub dolary, zapła-
ci mniej, niż jeszcze w 2015 roku.

Nie tylko wielkie miasta
Na podobną przeszkodę natkniemy się także w 

przypadku danych z Eurostatu (czyli europejskiego 
odpowiednika GUSu), mają one jednak tę zaletę, że 
dotyczą średniej w danym kraju, a nie tylko w jego 
najdroższych miastach. I tak możemy dowiedzieć się, 
że życie w Polsce jest o 47% tańsze od unijnej śred-
niej, na Litwie – o 37%, w Niemczech przekracza ją 
o 4%, we Francji – już o 8%, a w Wielkiej Brytanii 
i Irlandii o ponad 20%. Norwegia i Szwajcaria, nie 
będące członkami UE, ale ujmowane w statysty-
kach, potwierdzają swoją opinię jako krajów bardzo 
drogich. W tej pierwszej, ceny są o 40% wyższe od 
średniej unijnej, Szwajcaria zaś dorzuca do stawki ko-
lejnych 20 punktów procentowych.

Miejsce na podium dla Zurychu w rankingu The 
Economist nie było jak widać przypadkowe.

Ile udaje się oszczędzić?
Naprawdę silną wskazówką co do relacji zarobków 

i kosztów w poszczególnych krajach mogą być kwo-
ty, jakie nasi rodacy na emigracji wysyłają do swo-
ich rodzin w Polsce. Tu z pomocą przychodzi sektor 
FinTech. Firma TransferGo oferuje tanie i szybkie 
przelewy międzynarodowe, co czyni ją znakomitym 
źródłem wiedzy o emigrantach ekonomicznych, chęt-
nie korzystających z tego typu usług. Z naszych analiz 
wynika, że w przypadku osób fizycznych, najwyższe 
przeciętne przelewy do Polski w zależności od kraju, 
średnia kwota przelewu: 500 do ok. 1,5 tysiaca eu-
ro. Największe kwoty Polacy przesyłają ze Stanów, 
Niemiec, Islandii, Norwegii, Szwecji – tłumaczy 
Magdalena Gołębiewska, country manager w firmie 
TransferGo, oferującej szybkie przelewy międzynaro-
dowe. Można więc przypuszczać, że to właśnie w tych 
krajach różnica między kosztami życia i zarobkami – i 
to w dodatku w tych branżach i miejscach, które wy-
bierają nasi rodacy – jest najbardziej korzystna.

Ostateczna instancja: Internet
Dane Eurostatu czy The Economist pokazują łączne 

wydatki na cały koszyk różnych produktów konsumo-
wanych przez gospodarstwa domowe, od żywności, 
przez żywność, po koszty usług, czynsze, aż po elek-
tronikę użytkową. A przecież po przyjeździe do no-
wego miejsca pracy – i zamieszkania – nie będziesz 
pewnie myśleć o kupnie nowego telewizora. Albo w 
odzież obkupisz się jeszcze w Polsce. Albo wreszcie 
zamieszkasz u znajomego i będziesz mógł zapomnieć 
o rynkowych stawkach najmu. W takim wypadku mo-
żesz dość dokładnie oszacować koszty swojego poby-
tu za granicą, korzystając z internetowych serwisów, 
które gromadzą dane o najbardziej cenach najbardziej 
popularnych produktów w poszczególnych miastach. 
Big Mac w Paryżu? Proszę bardzo: 8 euro. Paczka pa-
racetamolu na przeziębienie w Edynburgu? 4,5 funta. 
Piwo w Oslo? 80 koron.

Dzięki tego typu serwisom można poznać ceny kil-
kudziesięciu towarów i usług, podzielonych na kilka 
kategorii – od żywności po transport czy rozrywki. 
Jeden z serwisów, wśród analizowanych towarów 
wymienia nawet cenę... iPada Air 2 64 GB...

Najdroższe miasto strefy euro musi się zadowolić 
dopiero 7. miejscem: to Paryż. W stolicy Francji nie 
tylko chleb, ale i z grubsza wszystko jest drogie, po-
za – być może jest w tym jakaś metoda – relatywnie 
tanim alkoholem i papierosami Nieobecność w pierw-
szej dziesiątce popularnych kierunków zarobkowej 
emigracji nie powinna jednak prowokować przecięt-
nego mieszkańca Warszawy (68 pkt, czyli koszt życia 
o około 1/3 niższy, niż w Nowym Jorku) do wycią-
gania zbyt pochopnych wniosków. O Top 10 otarło 
się norweskie Oslo (99 pkt), w którym droższe niż 
w Polsce jest praktycznie wszystko, nie wyłączając 
nawet norweskiej ropy naftowej. Nieco tylko tańsze 
są Helsinki i Reykjavik, które podzieliły między sobą 
miejsce 16.

Pozycje 21-25 zajmują kolejno Wiedeń, Frankfurt, 
Londyn i Dublin, z wynikami oscylującymi wokół 
90 punktów. Niewiele tańsze są Mediolan, Hamburg,  
Monachium, Rzym, Dusseldorf, Barcelona i Bruksela.

Spośród dużych europejskich miast, 80 punktów 
lub mniej notują dopiero Madryt, Sztokholm, Berlin, 
Lion, Amsterdam, Luksemburg, Lizbona, Ateny, Pra-
ga i Moskwa, która jest ostatnim miastem naszego 
kontynentu wyprzedzającym – i to jedynie o włos 
– Warszawę.

Dolary, euro i funty
Moskwa zresztą, czyli miasto uważane za drogie, 

ujawnia pewną słabość rankingu: wszystkie ceny 
przeliczono w nim wprost na dolary amerykańskie, opr. All 4 Comms

Bieda, głód, analfabetyzm, praca dzieci i śmiertel-
ność niemowląt, zmniejszają się szybciej niż kiedy-
kolwiek w historii świata. Zniknęło niewolnictwo. 
Przeciętny wiek człowieka w ciągu stu lat wzrósł 
dwukrotnie szybciej, niż w ciągu ostatnich 200.000 
lat. Między rokiem 1990 a 2015 dochód narodowy 
brutto per capita państw świata, podniosło się szoku-
jąco. Ilość państw o systemie demokratycznym wzro-
sła z niecałej połowy do dwóch trzecich. Ekstremalna 
bieda zmniejszyła się z 37 do 9.6 procent. Każdego 
dnia 285.000 osób otrzymuje dostęp do instalacji 
świeżej wody. Wszystkie statystyki wskazują, że ży-
jemy dziś dłużej, lepiej, i bezpieczniej /sic!/, niż kie-
dykolwiek wcześniej. 

Skąd więc bierze się owa wszechogarniającą nie-
omal pewność, że jest okropnie? Może jesteśmy gene-
tycznie obciążeni, zobligowani przez naturę na zrzę-
dzenie? Nasi praojcowie, myśliwi i rolnicy, nie mieli 
łatwego życia. Z niepokojem patrzyli w niebo, ciężko 
im szło w pojedynkach z dziką zwierzyną, a zimą, je-
śli nie umierali z głodu, to zamarzali. Może przekazali 
nam hormon stresu i stąd się bierze, że w obszarach 
informacji, klęski i niepokoje zajmują więcej miejsca 
niż budowanie nowych szkół?

Nie bez znaczenia oczywiście jest, że we współcze-
snym, objętym siecią elektronicznej informacji świe-
cie, wiadomości docierają do każdego zakątka globu 
w ułamkach sekundy. Kiedyś, tak jeszcze niedawno, 
nie mieliśmy bladego pojęcia o nieszczęściach mają-
cych miejsce na innych kontynentach, ba, u sąsiadów! 
Dziś w każdym telefonie, na każdym rogu ulicy, ma-
my kamery gotowe sfilmować katastrofę samochodo-
wą, kataklizm natury, pościg za seryjnym mordercą, 
złodzieja, żebraka. Tą drogą powstaje przeświadcze-
nie, że wokół więcej zła i biedy, niż kiedykolwiek 
wcześniej.

„Żyjemy w złych i skorumpowanych politycznie 
czasach”. Skąd ten cytat? Uprzejmi informuję, że po-
wyższe słowa odczytano z kamiennej tablicy znalezio-
nej w Konstantynopolu i pochodzącej z Mezopotamii, 
z lat 3.800 p.n.e.! 

Od jakiegoś czasu, szczególnie żywo interesująca 
nas Europa, przeżywa fale niepokoju, rozgoryczeń, 
pesymizmu, zmartwienia o przyszłość, przechodzące 
okresami nieomal w panikę. Może to nie ma decydu-
jącego znaczenia, ale proszę zwrócić uwagę, że gene-
racja boomu urodzeń po Drugiej Wojnie Światowej, 
dzieci wychowanych na dramatycznej pamięci rodzi-
ców z bagażem zgliszcz połowy Europy na grzbiecie, 
przechodzi aktualnie na emeryturę. Ich pamięć nie 
obejmuje szczęśliwego dzieciństwa, opoki, na której 
budowane jest całe dalsze życie.

Źródło: The Spectator

Whisky
Czytamy, słuchamy, patrzymy, 
myślimy o tym, co się wokół dzieje, 
i martwimy się. Czy słuszny to 
niepokój i czy jest się, czym 
martwić? Tak i nie. Przysłowiowa 
butelka whisky jest w połowie pusta, 
ale i w połowie pełna. Oto parę 
faktów sugerujących, że jednak 
chyba „w połowie pełna”. 
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Peter Jezewski. © Wikipedia

Jeżeli ktoś myśli, że polityczne 
spory mają wpływ na życie kulturalne 
tylko w Polsce, ten głęboko się myli. 
Szwedzkim przykładem (co prawda z 
polskim akcentem) może być historia 
mieszkającego w Sztokholmie Petera 
Andrzeja Jezewskiego. Jezewski (lat 
60) urodził się w Szwecji (jego ma-
ma urodziła się w Szwecji, ale miała 
polskich rodziców, natomiast jego oj-
ciec urodził się w Polsce, a w Szwecji 
znalazł się jako uchodźca pod koniec 
wojny). Karierę jako muzyk zaczy-
nał Jezewski jako basista, później 
także jako wokalista w zespole The 
Boppers. W latach 90. założył kolej-
ną grupę Peter and the Chiefs, grał 
także z zespołem The Silhouettes. 
Występował na scenach szwedzkich 
w różnych widowiskach m.in. w Stora 
Teatern w Göteborgu i Scalateatern w 
Sztokholmie w „Ung rebell”. Ma też 
na swoim koncie występy w Allsång w 
Skansenie i w programach radiowych i 

telewizyjnych. Mimo licznych wystę-
pów nie był jednak nigdy faworytem 
krytyków muzycznych, pociągających 
nosem nad jego artystyczną karierą. 
Chyba najgłośniej zrobiło się o nim w 
2016 roku, gdy wystąpił z koncertem na 
konwencji Szwedzkich Demokratów. 
Nawet dla dość liberalnego środowiska 
kulturalnego w Szwecji  było to za du-
żo. Okazanie sympatii dla szwedzkiej 
skrajnej prawicy miało natychmiasto-
we konsekwencje: organizatorzy jego 
koncertów jeden po drugim, zrywali z 
nim kontrakty, tłumacząc, że publicz-
ność nie chce go oglądać; telewizja 
szwedzka (miał umówiony występ w 
programie Go kväll) odmówiła gości-
ny. Do Jezewskiego przyczepiła się łat-
ka artysty-nazisty. 

Co skłoniło Jezewskiego do wy-
stępów dla Szwedzkich Demokratów 
i otwarte poparcie dla tej partii? Być 
może wcześniejsza nieprzyjemna przy-
goda, którą przeżył w 2010 roku. Pisały 
o tym szwedzkie popołudniówki. Je-
zewski latem opalał się na kąpielisku 
Smedsuddsbadet, gdzie przysiadło 
się do niego czterech mężczyzn (jak 

można się domyślać – imigrantów), 
którzy najpierw częstowali go wódką 
(rzekomo dziwną, być może z narko-
tykiem w środku), w końcu go pobili i 
okradli. 

Wydawało się, że kariera Jezewskie-
go legła w gruzach. On sam żalił się w 
wywiadach prasowych, że kara jaką 
poniósł za swój występ na konwen-
cji SD „była zbyt brutalna”. Znam 
wielu artystów z branży muzycznej w 
Szwecji i wiem, że wielu sympatyzuje 
z SD, ale boją się ujawinić swoje po-
glądy – mówił i zapewniał: Nie jestem 
ani nazistą, ani rasistą – tylko basi-
tą! Doświadczenie okazało się jed-
nak bolesne. Przez ostatni rok, by się 
utrzymać, Jezewski jeździł do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie występował w 
domach straców i przygrywał w barach. 

Czas leczy jednak rany, a ostracyzm 
środowiskowy jakby zelżał. Na olbrzy-
mich plakatach przed teatrem Intiman 
w Sztokholmie pojawił się znowu wi-
zerunek Jezewskiego, gdzie wystąpił 
z nowym show na 40-lecie swojej ka-
riery muzycznej „Rocken tog mitt liv”. 
Nie może też narzekać na kalendarz 
występów: do końca tego roku wystą-
pi na scenach w Kungsbacka, Gävle, 
Norrköpingu, Västerås i Karlstad. 
Bo... Jezewski to jednak nie Pietrzak, a 
Szwecja to nie Polska. Chociaż i tutaj 
polityka coraz bardziej wkrada się w 
nasze życie.

Bolszewia wróciła. Tak Roman 
Giertych, syn marnotrawny, pisze o 
swoich dawnych koalicjantach: 

Dlaczego PiS nienawidzi lekarzy? Bo 
coś umieją i są niezależni. Rządzą nami 
dzisiaj ludzie, którzy zasadniczo w nor-
malnym, rynkowym życiu nie mieliby 
żadnych szans. Nigdy nie wystawili fak-
tury, nie zatrudniali pracowników, nie 
płacili za siebie ZUS-u  itd. itp. Więc 
każdy kto w normalnym życiu wykonu-
je pracę, która nie jest państwowa, jest 
dla nich podejrzany. Nienawidzą adwo-
katów, lekarzy, przedsiębiorców, gdyż 
przedstawiciele tych zawodów są nie-
zależni od Państwa, czyli od nich. Więc 
najlepiej, gdyby wyjechali - jak powie-
działa poseł PiS do lekarzy-rezydentów. 

Dlaczego tak się dzieje? Bo PiS nie 
jest partią prawicową, za jaką ucho-
dzi, ale czysto socjalistyczną z świa-
topoglądem o. Rydzyka, który stanowi 
pomieszanie pewnych idei katolickich i 
nacjonalistycznych. PiS jest partią na-
rodowo-socjalistyczną, której główną 
siłą jest odwołanie się do kompleksów 
ludzi, którym się w życiu mniej udało 
wobec tych, którym się udało. I dla PiS 
bez znaczenie jest to, że większość tego 
naturalnego zróżnicowania społeczeń-
stwa jest wynikiem tego, że ci którym 
się udało po prostu lepiej pracowali. 
Oczywiście, jak w każdym zjawisku 
społecznym, to zróżnicowanie ma swoje 
patologie, które utrudniały równy start. 
Jednakże w większości przypadków, te 
patologie są marginesem. Naturalne 
zróżnicowanie społeczne jest czymś 
zupełnie normalnym. Tymczasem cała 
propaganda PiS przeciwko sędziom, 
lekarzom, adwokatom, przedsiębior-
com etc. jest sposobem na zbudowanie 
klasowego poparcia. Sposób ten był 
charakterystyczny dla bolszewików. Na 
tym opierał się cały komunizm. Był on 
systemem, który zakładał wymianę elit 
wytworzonych przez wieki w wyniku 
naturalnych procesów społecznych na 
elity powiązane partyjnie, które two-
rzyły się przez wspólne dążenie do wła-
dzy i jej sprawowanie. Skończyło się to 
oczywiście klęską gospodarczą i spo-
łeczną, ale miało ogromną siłę, gdyż do 
elit społecznych wynosiło ludzi, którzy 
w normalnych warunkach nigdy by do 
niej nie trafili. Dokładnie to samo dzie-
je się dzisiaj. Czy młody reporter po 
„uczelni” o. Rydzyka miałby w normal-
nym państwie szansę zarobić 20 tysięcy 
miesięcznie? Nigdy. Czy pani Sadurska 
i tysiące Misiewiczów miałyby szansę 

pobierać setki tysiące złotych w spół-
kach? Nigdy. Nie mają wykształcenia, 
doświadczenia, ani zdolności. Ich je-
dyną „rynkową” przewagą są znajo-
mości partyjne. Dlatego też w nich jest 
tyle nienawiści. Nienawidzą wszystkich 
tych, którzy samym swym istnieniem, 
jak ci młodzi lekarze-rezydenci, kłują 
ich w oczy. Bo nie mogą ich podmie-
nić. Nie da się z Bartka Misiewicza po 
„studiach” w Toruniu zrobić lekarza. 
Ten zawód jest zamknięty dla tych, któ-
rzy nie skończyli medycyny. Więc sama 
obecność lekarzy w Polsce przypomina 
misiewiczom, że ich awans nie wynika 
z pracy i nauki tylko z koneksji partyj-
nych. I to wystarczający powód, aby ich 
nienawidzić i życzyć im emigracji. Stąd 
to: niech jadą. Bo PiS to bolszewia.

Przeczytane: Awantura o papie-
ski pomnik (we Francji) pokazuje, jak 
bezczelnie PiS instrumentalizuje chrze-
ścijaństwo. Przywykliśmy do widoku 
partyjnej wierchuszki klęczącej pod-
czas mszy. Minister Błaszczak cytował 
Jana Pawła II, wyjaśniając, że odej-
ście krajów Zachodu od katolicyzmu 
ściągnęło mu na głowę terrorystów. 
Minister Macierewicz zapewniał, że 
siłą polskiej armii jest „wielka wiara 
narodu polskiego symbolizowana przez 
krzyż Jana Pawła”. Niedawne święce-
nia kapłańskie syna premier Szydło by-
ły wydarzeniem na skalę kraju.

(...) Chrześcijańskim wartościom za-
przecza odmowa przyjęcia uchodźców 
z Syrii – bliźnich potrzebujących pomo-
cy. Zaprzecza tym wartościom również 
pogarda i stygmatyzowanie uchodźców 
jako potencjalnych terrorystów czy no-
sicieli „pierwotniaków i pasożytów”. 
Podobnie jak brudny język i upokarza-
nie oponentów, które PiS wprowadził 
do polityki i rządowych mediów. Jak 
odniósłby się do tego Jan Paweł II, któ-
rego czci broni przed Francuzami pani 
premier? Pytanie retoryczne.

Zła mowa PiS zatruła polskie spo-
łeczeństwo. Rośnie liczba ataków na 
cudzoziemców, media społecznościowe 
kipią od nienawiści wobec nich, karierę 
robi ohydny bluzg „ciapaty”. Władza 
to bagatelizuje i ignoruje. I nadal się 
modli. Na pokaz.

Dowcipy w nowym  programie roz-
rywkowym Telewizji Polskiej:  

Starzy wyjadacze mówią, że mniej 
więcej tak było za czasów komuny, 
chociaż zamiast sprawdzania doku-
mentów tożsamości przy wejściu, w 
drzwiach stał goryl i spod krzaczastych 
brwi wnikliwie oceniał gościa, czy ma 
słuszne zamiary i właściwą postawę 
polityczną. Dzisiaj ambasada jest ni-
czym Fort Knox, tyle że goście coraz 
mniej warci... Ktoś kiedyś napisał: za-
nim przyjmiesz zaproszenie, sprawdź 
na jakiej liście jesteś. Listę gości i me-
nu łatwo pomylić. A najgorzej zostać 
przystawką...

Rozmowa z ks. Adamem Boniec-
kim o samospaleniu się w Warszawie na 
Placu Defilad Piotra Szczęsnego. (GW. 
Rozmawiał Stanisław Skarżyński): 

Ludzie są sprowadzeni do sondaży. 
Ja z tego zdarzenia wyciągnąłem dla 
siebie taką naukę, żeby jeszcze uważ-
niej myśleć, co piszę i co mówię, bo to 
nie jest puszczenie słów w przestrzeń, 
w nicość. /.../ Instynkt władzy trwa w 
człowieku dłużej niż instynkt seksual-
ny. To jest ta pokusa z Ewangelii. Bo 
co diabeł mówi Chrystusowi? „Dam ci 
te wszystkie królestwa, urządzisz sobie 
cudownie. Wszystko ci to dam”. Jezus 
się na to nie dał nabrać, ale to jest ol-
brzymia pokusa. 

Nowy sztandar dla organizacji 
i pilna potrzeba powołania Komitetu 
Obrony Dobrego Imienia Polski i 
Polaków w Szwecji. Oto najpilniejsze 
potrzeby sformułowane na paździer-
nikowym walnym zebraniu Kongresu 
Polaków w Szwecji. 

Przypomina się dowcip: Dlaczego 
w Wąchocku do dzisiaj chodzi pochód 
pierwszomajowy? – Na rondo trafili...

Z rozmowy z prawnikiem, profe-
sorem Marcinem Matczakiem. Aleksan-
dra Pawlicka z Newsweeka pyta: Polski 
Trybunał Konstytucyjny przestał od-
grywać (...) rolę. Reprezentuje interesy 
wyłącznie partii rządzącej? 

Matczak: – Otóż to. Aby zrozumieć 
powagę problemu, trzeba uświadomić 
sobie jeszcze jedno. Znany psycholog i 
filozof Erich Fromm, który badał oso-
bowość autorytarną, doszedł do wnio-
sku, że ma ona skłonności sadystycz-
no-masochistyczne, czyli funkcjonuje 
dzięki zdominowaniu kogoś, kto jest 
słabszy. Ta osobowość, obecna zarów-
no wśród rządzących, jak i rządzonych, 
stała się przyczyną upadku w 1933 r. 
Republiki Waimarskiej. W sytuacji kry-
zysu ekonomicznego i poczucia porażki 
narodowej po I wojnie pojawił się fa-
cet obiecujący Niemcom, że będą znów 
wielkim narodem.

Czy chce Pan powiedzieć, że podob-
nie jest w dzisiejszej Polsce?

– W całym świecie zachodnim. Do-
nald Trump wygrał wybory z hasłem 
„We will make America great again”, 
czyli przekonując, że Ameryka nie jest 
great, jest słaba. U nas narracja partii 
rządzącej skupiła się na tym, że Polska 
jest w ruinie. To są komunikaty, która 
oddziaływują na ludzi uważających, że 
nie ma sensu radzić sobie z własną wol-
nością, oznaczającą odpowiedzialność 
za wybory.

Listopadowa, smutna statystyka. 
Według szacunków szwedzkich zarzą-
dów cmentarzy w pogrzebach bierze 
udział coraz mniej osób. Jeszcze w 
1990 roku średnio w uroczystościach 
pogrzebowych brało udział  około 49 
osób, dzisiaj zaledwie 24. 

Mimo, że świat się otwiera, my ży-
jemy i umieramy coraz bardziej osa-
motnieni. W tej ostatniej drodze życie 
brutalnie weryfikuje listę naszych zna-
jomych z portali społecznościowych...

Skoro o obyczajach, to jesz-
cze konstatacja o nowych porządkach 
„życia towarzyskiego”. Zaproszenia 
na przyjęcia/spotkania w ambasadzie 
i konsulacie coraz częściej są obwa-
rowane warunkami. W zaproszeniach 
czytamy: „Z uwagi na ograniczoną 
ilość miejsc oraz ze względów bezpie-
czeństwa proszę o przesłanie na adres 
mailowy zgłoszeń udziału w spotkaniu 
(imię i nazwisko). Proszę także, aby 
każda osoba, która zapisze się na spo-
tkanie posiadała ze sobą dokument toż-
samości ze zdjęciem”. 
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Andrzej Szmilichowski

Czas na 
bilans życia

NGP rozmawia 
z Mieszkiem Tyszkiewiczem, 

artystą malarzem, rzeźbiarzem, 
filmowcem i fotografikiem

Co jest najważniejsze w życiu?
To zależy z jakiego punktu widzenia 
się patrzy. Jak miałem lat kilkana-
ście czy dwadzieścia kilka, to wtedy 
uważałem, że miłość. Tylko, że wtedy 
jeszcze nie bardzo rozumiałem co w 
tym się mieści. Mając 21 lat – uwa-
żam, że to najlepszy okres życia – 
zacząłem wtedy studia w Krakowie, 
trenowałem karate, bardzo dużo ma-
lowałem. Wcześniej byłem w liceum 
plastycznym przez 5 lat, chociaż tam 
nie czułem się sobą, mimo że wówczas 
liceum Kenara w Zakopanem uważane 
było za najlepsze w Polsce. Dopiero na 
studiach to się zmieniło. Malowałem 
nie to, co ode mnie wymagano, raczej 
dziwne rzeczy, nawet bym powiedział, 
że bez względu na temat, był to swego 
rodzaju „jeden obraz”: filozoficzny.

Mówimy o latach osiemdziesią-
tych?
Tak, ten czas „mojego przełomu” 
filozofii życia zaczął się w roku 1981. 

Dzisiaj to może mieć takie dwuznacz-
ne znaczenie, ale wtedy byłem pod 
wpływem „wiedzy tajemnej”, filozofii 
Wschodu, buddyzmu. Dzisiaj mówi się 
o tym New Age.

Pozostałeś przy tym?
Nie, ja nie byłem jakimś zagorzałym 
zwolennikiem New Age, szedłem ra-
czej swoją drogą, mimo że czerpałem 
inspirację z tego samego źródła. New 
Age był dla mnie zbyt komercyjny, i to 
mi się nie podobało.

To było wtedy dla ciebie 
najważniejsze w życiu, a teraz?
Teraz przeżywam pewien kryzys. Z 
różnych powodów. Dalej jednak uwa-
żam, że miłość jest bardzo ważna.

Niedawno obchodząc urodziny, 
odpisując na Facebooku swo-
im znajomym podziękowania 
za życzenia, napisałeś mniej 
więcej tak: Nigdy nie miałem 

PIOTR S.
Stała się rzecz straszna dla Kraju, dla Ciebie, dla mnie. Przed Pałacem Kultury 

w Warszawie dokonał aktu samospalenia „szary człowiek”, jak sam siebie nazwał 
Piotr Szczęsny.

Zostawił list-manifest, odbierający wszelakiej barwy propagandzistom argu-
ment, iż był człowiekiem niezrównoważonym psychicznie, szaleńcem. Przeciwnie, 
w wyważonych i przemyślanych słowach, całkowicie świadomie, używając precy-
zyjnych i jednocześnie prostych sformułowań, wyraził protest polskiego inteligen-
ta, Szarego Człowieka. Taki czyn przeraża, nie ma skrajniejszej manifestacji, jak 
targnięcie się na własne życie. Nic dziwnego, że rządowe media wpadły w panikę 
i wykazały skrajną oszczędność w informowaniu o tym, co zrobił Piotr Szczęsny. 

Tragiczny, szekspirowski akt Piotra S., nadaje inny wymiar polityce i powoduje 
głęboki dyskomfort narodowych publikatorów, bowiem dramatycznie wskazuje, że 
głębokość podziałów społecznych osiąga przypuszczalnie swój kres.

Ten człowiek, acz w depresji, był całkowicie przy zdrowych zmysłach, mówi o 
tym każde słowo jego manifestu. W Piotrze S. desperacja uruchomiła ten rodzaj 
odwagi, z jaką rodzą się bohaterowie, na równi czasów wojny jak pokoju.

Piotr Szczęsny dokonał czyny budzącego skrajne emocje. Miejmy nadzieję, że 
budzącego, gdyż dotychczasowe reakcje są raczej znikome. Pamiętam płonących 
jak pochodnie buddyjskich mnichów, pamiętam Czecha Jana Palacha (styczeń 
1969, samospalenie na Placu Wacława w Pradze, pół roku po wejściu Sowietów 
do Czechosłowacji). Reakcje nie były natychmiastowe, minęły długie lata zanim 
Czesi upamiętnili Palacha, ale w pamięci zbiorowej narodu tak heroiczne czyny 
zostają zachowane na zawsze, i powracają ze zdwojoną siłą.

Ludzie są skłonni minimalizować zagrożenia, są pasywni, myślą – jakoś to bę-
dzie, jeszcze nie dzieje się nic strasznego. Do działania budzą ich dopiero zdarzenia 
dramatyczne, jak dla przykładu Ukraińców obudził Majdan. 

Na szczęście wszystko, również konformizm, ma jednak swoje granice, których 
przekroczenie nieomal zawsze budzi niekontrolowalne ruchy obywatelskie. To 
unaocznia, każdorazowo i dosadnie, historia.

Tego nie można, po prostu nie wolno, pozostawić bez echa. 
Sumienie każdego człowieka musi poświęcić takiemu 
zdarzeniu myśl, słowo mówione czy pisane. Człowiek 
myślący i posługujący się uczuciami musi dać, 
tak czy inaczej, świadectwo. 

(...) Ale teraz wiemy już wszystko.
Teraz ten pożar jest nasz.
Tu pali się ktoś
Za siebie i za nas,
Pali się z własnej woli
Pośrodku własnego narodu.

Nikt z odludnego świata
Nie przeszkadza mu płonąć do końca:
Pośnięci w kucki
Czekają na placach
Aż poszczerbiony żużel
Rozpadnie się w proch. (...)

Nie oddawaj go ziemi,
Nie wstrzymuj w drodze,
Nam go potrzeba:
Może napadnie nas ogniem,
Wszystkich pośniętych,
Uderzy nim w naszą noc.

Kazimierz Wierzyński
Na śmierć Jana Palacha

Fragment wiersza, który napisał Kazimierz Wierzyński - poeta, skamandryta, 
25 stycznia 1969 w dniu pogrzebu Palacha. Poeta zmarł 11 lutego 1969 

- był to jeden z ostatnich napisanych przez niego wierszy.
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żadnych marzeń - ani takich, że 
można kupić coś za pieniądze 
(samochody, domy, podróże, 
przedmioty), ani żeby być kimś 
ważnym (stanowisko, praca, 
sława), ale w tym roku mam jed-
no niezwykle ważne marzenie: 
chcę być znowu razem z moją 
córką. Może przyszła na świat po 
to, żeby nauczyć mnie marzyć 
i innych rzeczy, o których nie 
miałem pojęcia.  Odkryłeś coś 
nowego w sobie?
Z reguły nie uzewnętrzniam tak bardzo 
swoich uczuć na Facebooku – mimo, 
że ktoś może odnieść takie wrażenie. 
Chyba mam tam opublikowanych oko-
ło 20 tysięcy zdjęć i wpisów. Mimo, że 
w życiu jestem raczej otwarty. Ale to 
fakt: materialne rzeczy nigdy nie były 
dla mnie ważne.

Zawsze wolny, towarzyski, 
otwarty, nieco beztroski - tak 
cię widziałem. Słyszałem nawet, 
że mieszkałeś w sklepie ryb-
nym. Jak się mieszka w sklepie 
rybnym?
Fajnie... Dobrze i źle. Dobrze, bo to 
była ogromna przestrzeń, miałem do 
dyspozycji 500 m2 – to była hurtowa-
nia sprzętu rybackiego...

Czyli jednak nie żywe ryby?
Chyba bym wolał, żeby śmierdziało 
rybami. Tam śmierdziało plastykiem, 
więc nie bardzo było zdrowe.

Czyli takie bezproblemowe 
życie....
... które rodzi pełno problemów. Moja 
siostra powiedziała mi niedawno, że ja 
wciąż żyję jak student na walizkach.

To świadomy wybór, czy tak się 
ułożyło?
Jak najbardziej świadomy. Ale... w tym 
momencie życia, jakim jestem teraz, 
chcę to zmienić. Głównie za względu 
na córkę, Emmę. Ja chcę dla niej to 
wszystko zmienić. Teraz nie liczę 
się już tylko „ja”, ale jest jakaś nowa 
wartość w moim życiu. To dla mnie 
zupełnie coś nowego. Myślałem, że 
jak będzie dziecko, to po prostu będzie 
żyło tak, jak ja. Rzeczywistość tak się 
jednak poukładała, że muszę zacząć 
żyć bardziej jak „zwykli ludzie”. Ale 
nie rezygnując z tego, kim jestem.

Być artystą na „pełen etat”, 
wiąże się z poświęceniem 
innych rzeczy. 
Tak, więc ten „pełen etat” musiałem 
znaleźć gdzie indziej – pracuję w 
firmie malującej przedszkola. Paradok-
salnie moje wykształcenie plastyczne 
mi pomogło. Gdy związki zawodowe 
dowiedziały się, że jestem profesjonal-
nym malarzem – chociaż pewnie nie 
bardzo wiedzieli co za tym się kryje 
– zmusili moją firmę do podniesienia 
mojej pensji.

Czyli prawdą jest, że studia się 
opłacają.
Maluję teraz wielkim pędzlem. I w 
miejsce sklepu rybnego, szukam nor-
malnego mieszkania.

Przeraża cię, że tak bardzo 
zmienia się Twoje życie?
Nie, nie! To mi się nawet spodobało. I 
dobrze się z tym czuję.

Może późno dojrzałeś?
Pewnie tak. Zawsze myślałem, że jak 
będę miał stałą pracę, mieszkanie, 
ułożone życie, może w dodatku fajną 
żonę, że jak tak będzie „idealnie”, 
to będzie po prostu nudno. Ale teraz 
stwierdzam, że wcale nie jest. Teraz 
muszę zapuścić korzenie. Myślę, że 
wcześniej bym to zrobił, gdybym nie 
mieszkał w Szwecji.

Co cię tutaj hamowało?
Szwecja jest dla mnie „trudnym” 
krajem. Cały czas myślałem, że jestem 
tutaj tylko przelotnie. Nawet jak ożeni-
łem się w 1999 roku z moją partnerką, 
Finką, to obydwoje myśleliśmy, że to 
tylko nasz chwilowy pobyt tutaj. Nie 
chcieliśmy tutaj mieszkać.

A jak się tutaj znalazłeś?
Przypadkowo. Mieszkałem po wyjeź-
dzie z Polski w 1988 roku najpierw 
w Barcelonie, później na Wyspach 
Kanaryjskich. Tam poznałem Polaków 
ze Szwecji, którzy mnie zaprosili na 
ryby do Sztokholmu. Był rok 1990. 
Oni mówili mi, że łowią ryby koło 
Centralen. Później się okazało, że oni 
wcale ryb nie łowili. Miałem tu zostać 
dwa tygodnie, ale ugrzązłem finanso-
wo i już do Hiszpaniii nie wróciłem.
 
Czyli jesteś już w Szwecji 
niemal 27 lat. 
Miałem dziesięcioletnią przerwę, gdy 
mieszkałem w Finlandii. Pracowałem 
na promach pływających do Finlandii.

Biografia dość typowa jak na 
tamte lata. Jakie zawody w życiu 
wykonywałeś?
Wiele różnych. Ostatnio pisząc swoje 
CV, sam się zdziwiłem. Moja chyba 
pierwsza praca w życiu – nie liczę 
tutaj zarobkowania rysowaniem, bo 
sprzedawałem swoje rysunki jeszcze 
będąc w liceum – była w Grecji, gdzie 
mieszkałem przez parę miesięcy. Zbie-
rałem tam migdały. 

Grecja, Hiszpania, Wyspy 
Kanaryjskie... a tu nagle zimna 
Szwecja...
Tak. Ciężko przyzwyczaić się do 
klimatu, mimo, że jestem z Zakopa-
nego i pogoda jest podobna. Ale tam, 
poza latem, są dłuższe dni. I pejzaż 
jest zupełnie inny, ładniejszy. Chociaż, 
muszę przyznać, z roku na rok czuję 
się w Szwecji coraz lepiej. Ale to 
długi proces. No i zarówno życie jak i 
ludzie w tych ciepłych krajach są inni, 
cieplejsi.

Może to tylko wrażenie, bo byłeś 
tam tam krótko?
Bardzo możliwe. Nie ulega wątpliwo-
ści, że takie codzienne życie jest tam w 
gruncie rzeczy trudniejsze. Znam kilka 
Polek, które wyszły za Greków, miesz-
kały tam, ale po paru latach wszystkie 
uciekły stamtąd.

Jesteś z Zakopanego. Ile w 
Mieszku Tyszkiewiczu jest 
górala?
Dużo. Może tego nie widać, bo gwarą 
nie mówię. Ale jak mieszkałem w  
górach, to zupełnie nie było we mnie 
górala. Dopiero jak wyjechałem, to 
w sobie to odkryłem. Pewne rzeczy, 

MIESZKO TYSZKIEWICZ:

Najważniejszą rzeczą, której żałuję, nie jest Barcelona - bo ona jest 
tylko jednym z wielu szczegółów. Centralnym źródlem tego i powo-
dem jest to, że byłem w życiu zbyt religijny. Dlatego nie zostałem 
w Barcelonie, dlatego nie wziąłem willi, którą mi tam dawano do 
mieszkania i lekkiej, dobrze płatnej pracy oraz pobytu stałego w 
Hiszpanii i nauki na Akademii Sztuk Pięknych „Escola Massana”, 
elitarnej uczelni katalońskiej, gdzie przyjęto mnie bez egzaminów. 
Dlatego nigdy nie jeździłem samochodem i mieszkałem na waliz-
kach w wielu miejscach, przeważnie wybierając gorsze warunki. 
Ładny sportowy samochód Hondę Accord dostałem w 1990 roku, 
jako prezent po namalowaniu jednego portretu. Po kilku miesiącach 
oddałem ją właścicielowi za darmo uznając, że tak samo zrobiłby 
św. Fransiszek z Asyżu. Dlatego nie założyłem rodziny z piękną mą-
dra dziewczyna, z która wtedy byliśmy razem 12 lat, nie wziąłem 
posiadłosci Soludden, 750 m2 powierzchni, jednej z najwspanial-
szych willi w obrębie Sztokholmu. Po mojej odmowie dostał ją Mark 
Levengood z TV. Mośna to nadal zobaczyć w wiadomościach z 2005 
roku i na YouTube. Głośna sprawa. No i dlatego dziecko przyszło tak 
późno w życiu. Trudno powiedzieć, że tego żałuję, bo był to zupełnie 
świadomy wybór, a czy był dobry - to pokaże czas.  Rozumiem, w ja-
kim sensie zadałeś mi pytanie: co jest naważniejsze w życiu? Dlatego 
używam tu słowa “żałuję”. 

Emma, choć taka mała i nie mówi, tak wiele mnie już nauczyła. 
Zrobiła mi rewolucję w całym dotychczasowym życiu. Poza tym, że 
doceniłem wreszcie zalety pieniędzy, domu itp, to dzieki niej nauczy-
łem się dużo o dzieciach - co im się podoba, co im sprawia radość. I 
mam teraz w głowie wiele projektów na obrazy związane z dziećmi, 
z matkami, macierzyństwem, ale nie od tej standardowej strony, jak 
robiliśmy to np w liceum plastycznym. Tylko zupełnie z nieoczeki-
wanych punktów widzenia, których nigdy bym nie odwiedził swo-
ją świadomością, jeśli bym nie miał własnego dziecka. Czytając jej 
wszystkie możliwe bajki - od samego urodzenia, z uwagi, że lekarze 
zalecali jak najczęstsze wydawanie głosu z uwagi na zdrowie dziec-
ka - zauważyłem, że prawie wszystkie historie dla dzieci mają jakieś 
wady. Jedyna, ktśra jest niemal idealna, to Czerwony Kapturek w 
wydaniu wierszem Jana Brzechwy. Postanowiłem więc napisać i zi-
lustrować bajkę dla dzieci, której główną osią nie będzie fabuła, bo 
dzieci i tak jej często nie rozumieją - szczegolnie w tak młodym wieku 
- ale kombinacja dźwięków i obrazów, które dadzą im dobre samo-
poczucie. Mam zamiar też dołożyć się do dekoracji szpitala Nowa 
Karolinska, w którym straszą nadal niemalże puste ściany....

historia mojej rodziny, nagle stały się 
ważne. Mój prapradziadek, Andrzej 
Chramiec, był pierwszym góralem, 
który skończył wyższe studia. Zaraz 
po studiach powrócił na Podhale, 
gdzie rozpoczął prywatną praktykę. 
Za radą Tytusa Chałubińskiego odbył 
kilkumiesięczny staż w zakładzie 
hydropatycznym w Fürstenhoffie w 
Styrii, został lekarzem klimatycznym 
i założył własne sanatorium – zakład 
wodoleczniczy z pokojami gościnny-
mi. Jak się wjeżdża do Zakopanego 
jest jego pomnik. Drugi wujek, też 
nazywał się Andrzej Chramiec, był 
znanym zakopiańskim architektem. 
Jego brat, czyli mój dziadek, Emil, też 
był projektantem, zbudował miastecz-
ko studenckie w Krakowie, w którym 
mieszkałem później. Kiedyś o tym nie 
myślałem, nie było to ważne, dzisiaj 
nagle nabrałem szacunku dla moich 
przodków.

Zadowolony jesteś ze swojego 
życia?
Tak. Ja jestem bardzo pozytywnie 
nastawiony do życia. Może czasami 
zbyt pozytywnie. Jakbym jednak tak 
na zimno wiele rzeczy chciał zanalizo-
wać, to sporo rzeczy mi się nie udało. 
Byłem nieco załamany jak przyje-
chałem do Szwecji i nie mogłem stąd 
wyjechać, a nie chciałem tutaj zostać. 
Nie mogłem robić wtedy tego co 
chciałem. Wydawało mi się, że w Bar-
celonie – gdybym tam został – moje 
życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. 
Może lepiej. Zwłaszcza, że Barcelona 
to miasto artystów.

Masz 56 lat. Myślisz, że to już 
czas na jakiś bilans życia?
Nie wiem, na razie przemeblowuję 
moje życie. Chcę mieć własne miesz-
kanie – kiedyś takie myślenie działało 
na mnie jak woda święcona na diabła.

Oj... to sztokholmski światek to-
warzyski westchnie, że Mieszko 
stracony jest dla życia towarzy-
skiego.... Byłeś tu traktowany 
jako taki kolorowy ptak, artysta
z bohemiczną energią, obecny 
na każdej imprezie, każdym 
wernisażu...
To dziwne, że wszyscy uważają, że ja 
lubię tak bardzo imprezy. Nie, ja wcale 
tak bardzo tymi imprezami nie jestem 
związany. A teraz, po prostu, potrzebu-
ję balansu w moim życiu. 

Mieszko Tyszkiewicz. Urodził się 17 sierpnia 1961 
roku w Zakopanem. 1977-1982 Liceum Plastycz-
ne im A. Kenara w Zakopanem. Praca końcowa z 
rzeźby „The Wall” (Ściana - Atak na Szkole, wg Pink 
Floyd); 1982-1989 Akademia Pedagogiczna, Kra-
ków, dyplom z drzeworytu pod kierunkiem Jerzego 
Jędrysiaka. Praca pisemna „Salvadore Dali, aspekty 
ezoteryczne” pod kierunkiem doc. Małgorzaty Olku-
skiej. W Szwecji mieszka od 1990 roku. Od 1995 
stały współpracownik miesięcznika ”Nieznany Świat” 
(Warszawa). W Szwecji czynny jako artysta plastyk, 
głównie malarz, filmowiec, fotografik, zajmuje się 
też eksperymentalnie dźwiękiem. Współpracownik 
fińskiego biura turystycznego ”Pitka Matka Veijala-
inen”. Wystawy: począwszy od 1976 roku (m.in. II 
nagroda w malarstwie góralskim na szkle); wystawa 
autorska „Geometria Przestrzeni Kosmicznej” Miej-
ska Galeria Sztuki, Zakopane, 2004; wystawa ma-
larstwa „Niech stanie się Światło”, Skogås Galleri, 
2008; wystawa zbiorowa Miejska Galeria w Zakopa-
nem, „130 lat Liceum A. Kenara” 2008. Organizator 
wystawy plastyków szwedzkich w Teatrze im. Wit-
kacego w Zakopanem połączonej z premierą sztuki 
„Barabasz” (tłum. Jolanta Szutkiewicz) 2008. Autor 
filmów dokumentalnych, m.in.: „Arts United” (Sztuki 
Zjednoczone) 2006 z udziałem Marka Levengoda i 
aktorki Charlotte Engelkes; „Tajemnica Nieśmiertel-
ności Genetycznej” Kraków 2007; „Let it be Light” 
2008; „Einstein” 2008; „SAT” 2008. Organizator Fe-
stiwalu Filmów Krótkometrażowych, Skogås 2008. 
W latach 1981-1990 członek studenckiej wytwórni 
filmowej „Rotunda” oraz Krakowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego. Nagrody i wyróżnienia: I nagroda w 
fotografii studenckiej, Kraków 1986; I nagroda stu-
denckiego radia UJ za plakat 1986; nagroda od mie-
sięcznika ”Nieznany Świat” w czasie warsztatów w 
Sztokholmie 1996. II nagroda w ogólnopolskim kon-
kursie „Artysta i jego dzieło 2007” za akwarelę „Mnich 
ladujący nad Morskim Okiem”. Uczestnik wielu hap-
peningów artystycznych. Mieszka w Sztokholmie.
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Karp, a sprawa 
polska...

MATERIAŁ PROMOCYJNY

NGP rozmawia z Piotrem Poznańskim, 
właścicielem i założycielem Rörmossen 
Karpodling koło Norrtälje.

Karp w Szwecji? Przecież to kraj 
śledzia ewentualnie łososia...
Piotr Poznański: – Już 10 lat temu 
miałem marzenie, by mieć własny staw 
z karpiami. Tak to się zaczęło. Tylko... 
była wtedy możliwość kupienia tylko 
szwedzkiego karpia, a taki karp ani 
nie rośnie, ani nie smakuje jak karp. 
Bo Szwecja, wbrew pozorom, ma też 
swoją tradycję karpia. Na przykład w 
Anaboda hodowany jest od stu lat. Jak 
zacząłem się tym bliżej interesować, 
to odnalazłem grupę szwedzkich „kar-
piarzy”, okazało się też, że jest wiele 
stawów zarybianych nielegalnie. A w 
nich, te duże, dorodne egzmplarze... 
Większość z nich pochodziła z Polski. 
Chodziło bowiem o to, żeby polepszyć 
genetyczną stronę szwedzkiego karpia.

Ale pewnie to nielegalne zarybia-
nie może budzić obawy....?

Szwecja, podobnie jak Australia, pod-
chodzą do tego bardzo rygorystycznie. 
Jest bowiem obawa, że można w ten 
sposób narazić rybostan na różne 
choroby.

Skąd zatem zainteresowanie kar-
piem w Szwecji? Szwedzi karpi 
nie jedzą!
Rzeczywiście, konsumpcja karpia 
wśród Szwedów jest znikoma. Ale ku-
pują karpie by zarybić stawy i jeziora. 

Dekoracja?
Bardziej chodzi o to, by je łowić, gła-
skać, fotografować, nadawać imiona...  
To jest sport, który czasami kosztuje 
dziesiątki tysięcy koron. Rekordowy 
karp złowiony w Szwecji ważył nieco 
ponad 25 kilogramów, ale światowy 
rekord to 50 kilogramów. Przez węd-
karzy uważany jest za rybę waleczną.

W Polsce o karpiu myślimy 
raczej w kategoriach kulinarnych 
niż sportowo-wędkarskich.
Tak, nie ma on takiego mityczne-
go charakteru, jaki w Szwecji. My 
patrzymy kierując się wartościami 
smakowymi, kiedy on jest najlepszy. A 
najlepszy jest późną jesienią lub wcze-
sną wiosną, gdy nie rośnie. Podejście 
do karpia jest inne na całym świecie. 
Na świecie odławia się ok. 200 tys. ton 
karpia rocznie. W Polsce stanowi poło-
wę odławianych ryb słodkowodnych. 

W Szwecji spotkałem się raczej 
z opinią, że karp nie jest rybą 
szlachetną i cuchnie mułem.
A raki, które jedzą Szwedzi, nie pach-
ną mułem? Wiadomo, że karp musi się 
oczyścić. Jak nie będzie miał czystej, 
świeżej wody, to oczywiście, że prze-
siąknie tym nieprzyjemnym zapachem. 

Ilu jest takich hodowców karpi 
jak ty?
Jestem jedyny na całą Skandynawię. 
Współpracuję z urzędami szwedzkimi, 
moja hodowla jest pilotażowa.

Posądzam, że wymagało to 
sporo czasu, by uzyskać 
wszystkie odpowiednie 
zezwolenia?
To mi zajęło 10 lat. Aż wreszcie się 
udało. Niedawno otrzymałem także 
zezwolenie na sprowadzenie ikry je-
siotra, a to jest gatunek, który zagraża 
szwedzkiemu środowisku. Ponieważ 
jest w Szwecji wytwórnia kawioru, do 
której sprowadzano ikrę m.in. z Polski, 
uznaliśmy, że lepiej będzie, gdy będzie 
to jesiotr wyhodowany bezpośrednio w 
Szwecji, ze wszystkimi rygorystyczny-
mi kontrolami. 

W tej chwili w stawach masz i 
karpia i amura. Są lepsze niż te 
polskie?

Amur nie jest rybą konsumpcyjną. 
Jest zbyt droga. Ryby, które mam w 
stawach, pochodzą z Polski. Tylko, że 
one są już zaaklimatyzowane w Szwe-
cji. Przyjechały na wiosnę, miały całą 
wiosnę i lato by przygotować się teraz 
do zimy. Teraz te ryby stoją w miejscu. 
Karpie zapadają w letarg na zimę, 
potrzeby pokarmowe i oddechowe są 
ograniczone do minimum. Nie można 
ich teraz łowić, bo by się zestresowały 
i stracą swoje walory smakowe. Na 
wiosnę, gdy życie się znowu obudzi, 
będę znakomite, by je wypuścić na 
teren zarybienia. 

Czyli nie będzie ich można teraz u 
ciebie kupić przed świętami?
Kupić będzie można, planuję sprowa-
dzenie ryby czysto konsumpcyjnej z 
Polski. Z moich stawów, które mam 
też w Polsce. 

Jak długo mieszkasz w Szwecji 
i skąd zainteresowanie hodowlą 
ryb?
W Szwecji jestem dd 1984 roku. A 
zainteresowania miałem różne. Stu-
diowałem w Sztokholmie Konstfack, 
jeździłem taksówkami... Ale ryby 
zawsze lubiłem, już jako małe dziecko 
miałem akwarium. Mieliśmy taki 
mały staw, gdzie hodowaliśmy ryby 
na własny użytek. A dzisiaj... Idę spać 
myśląc o rybach, budzę się z rybą, a 
w nocy ryby mi się śnią... To jest taka 
dziedzina, w której trzeba dać z siebie 
1000% energii. I ciężko już się z tego 
wycofać. Przeżyłem już wszystkie 
katastrofy, które mogły mnie spotkać. 
Tylko, że myślałem, że przyjdą dopie-
ro za dwa-trzy lata....

Masz w tej chwili cztery stawy?
Tak, wkrótce zamontuję jeszcze dodat-
kowe baseny na ryby, planuję także w 
przyszłym roku wykopać dodatkowe 
stawy.

I w tych basenach znajdą się 
świąteczne karpie?
Tak, zapraszam. To będą świeże, zdro-
we i przebadane karpie konsumpcyjne. 
Odłowione profesjonalnym sprzętem, 
bez męczenia ryb. Z pewnością będzie 
dużo lepszy i smaczniejszy niż inne 
karpie w Szwecji! To ważne, by droga 
na stół takiego karpia, była jak najbar-
dziej humanitarna. 

Czyli... wesołych świąt!



NGP 20/2017 (404)



NGP 20/2017 (404)

Smultronställe to dobry szwedzki wynalazek. Lubimy miejsca „tam, gdzie rosną poziomki”. 
Intymne, poniekąd przywłaszczone. Moje smultronställen to miasta, które lubię odwiedzać, 
niewielkie ale misterne, same w sobie będące dziełem sztuki. Przywłaszczyłem je sobie. 
Moje miasta poziomkowe.

Zygmunt Barczyk

Patia Kordoby

Aglomeracja prywatnych rajów, 
miasto o największym zagęszczeniu 
okwieconych dziedzińców 
na kilometr kwadratowy. Patios 
cordobeses znakiem tego miasta. 
Taka jest Kordoba.

Koncepcja patia stawia na piękne, otoczone sypial-
niami i bawialniami miejsce, będące wewnętrznym 
dziedzińcem domu. Ceglane łuki, zdobne kafelki, 
krzewy, drzewka pomarańczowe i jaśminowe, liczne 
donice z pelargoniami i goździkami, odcinającymi się 
wielobarwnością od nieskazitelnej bieli muru, tworzą 
ściśle zaprojektowane zacisze na prawach prywatne-
go ogrodu rozkoszy. 

Obecność zdobnych dziedzińców domowych wyra-
żała znaczenie, styl i bogactwo miasta, które po ogło-
szeniu przez Abd ar-Rahmana III w 929 roku kraju 
Al-Andalus niezależnym od Bagdadu kalifatem, stało 
się największym w skali europejskiej ośrodkiem na-
uki, kultury i sztuki. Mimo gęstej zabudowy, dzięki 
systemowi sztucznego nawadniania zieleni, przypo-
minała Kordoba wielki ogród. W szczytowym okresie 
rozwoju liczyła około miliona mieszkańców, mieściła 
300 meczetów, 300 publicznych łaźni, 20 publicz-
nych bibliotek, 17 wyższych szkół. Była kluczowym 
ośrodkiem myśli ze słynną biblioteką Al-Hakama, 
pomieszczającą ponad 400 tysięcy manuskryptów. 
Współistniały tam pokojowo trzy cywilizacje: islamu, 
chrześcijaństwa i judaizmu.

Dzisiaj, dawną świetność miasta symbolizują: 
muzułmańska świątynia La Mezquita i chrześcijań-
ski Al-kazar. La Mezqita to cudo architektonicznej 
harmonii, z ogromną salą modłów, którą wypełnia 
las połączonych podwójnymi podkowiastymi łuka-
mi kolumn rozmieszczonych w równych odstępach 
na dużej przestrzeni (850 sztuk!). Wewnętrzne kon-
flikty muzułmanów jak i napór katolickich władców 
Hiszpanii doprowadziły z czasem do rozpadu wiel-
kiego kalifatu i przejęcia miasta przez chrześcijan. W 
XIII wieku, wbito w salę modłów Mezquity katolicką 
katedrę (choć, w interpretacji autorów, miała wyrastać 
z wnętrza muzułmańskiej świątyni). Kiedy w 1526 ce-
sarz Karol V przybył tutaj, był wstrząśnięty tym wi-
dokiem. Podobno powiedział: „zniszczyliście coś, co 
było jedyne w swoim rodzaju i postawiliście coś, co 
można zobaczyć wszędzie”. 

Katolicką potęgę miasta podkreśla, położony nad 
rzeka Gwadalkiwir, alkazar królów chrześcijańskich 
(Alcázar de los Reyes Cristianos). Z zewnątrz nie wy-
różnia się niczym specjalnym, tym bardziej zaskakuje 
pięknem skrywanym wewnątrz obronnych murów. 
Rajskie krajobrazy dziedzińców i ogrodów z niezli-
czoną ilością egzotycznych drzew, krzewów oraz 
kwiatów, znamionują Eden potężny. Motyw konceptu 

był prosty: miało być bardziej imponująco niż w cza-
sach Kalifatu. 

Kordoba i dziś jest miastem fontan, ogrodów, 
zdobnych dziedzińców, będących artystycznym od-
niesieniem do idei raju. Samo miasto jest po prostu 
piękne, choć nie odznacza się imponującą sylwetą ni 
wyjątkową kompozycją urbanistycznej całości; z wy-
jątkiem żydowskiej Juderii, olśniewającego miasta, 
jakby wyjętego ze snu pejzażysty. Przyjemnie jest się 
poszwendać wzdłuż białych domów z żółtymi i brą-
zowymi lampasami, zagubić się w plątaninie uliczek. 
Jeśli zbłądzić, to w Kordobie.

Lubię w tym mieście najbardziej to, co czyni je 
rajskim, przywołuję zatem wspomniane wcześniej  
patia. Stanowią o pieczołowicie chronionej tam tra-
dycji „uprawy piękna” w warunkach domowych. W 
tradycji muzułmańskiej ukryte były przed niepowo-
łanym okiem, w czasach nowożytnych coraz chętniej 
uchylając przechodniowi tajemnicy ozdobnego po-
dwórca. Istniały już przed epoką Kalifatu. Za rzym-
skich czasów przyjmowały formę atrium w środkowej 
części domu. Dopiero jednak Maurowie uczynili patio 
ozdobną, ale i użyteczną częścią swego domostwa. W 
Kalifacie Kordoby było ono oazą, przedmiotem dumy 
ale i ogrodem warzywnym i sadem. 

Kiedy Maurowie wraz żydami wypchnięci zostali 
z Kordoby, tradycja ogrodu i oazy przeżyła głównie 
w klasztornych wirydarzach. Dopiero w XVIII wie-
ku zamożne stany Kordoby zaczęły na powrót dbać 
o wystrój domowego dziedzińca, przywracając blask 
idei patia. Stylizacja stała się teraz bardziej zróżni-
cowana – fontanny, dekoratywne łuki, marmurowe 
posadzki, egzotyczne rośliny, miały podkreślać status 
rodziny. Łatwiej zatem można było dekoracyjne patio 
podejrzeć z ulicy. 

Jest w Kordobie jeszcze coś, czego nie warto prze-
gapić. To Palacio Viana, zgrupowanie 12 dziedziń-
ców – ogrodów, będących ekspresją różnych idei pa-
tia. Stanowi swoistą księgę kordobiańskiego Edenu, 
ozdobną broszę na tkance i tak bardzo rozkwieconego 
miasta.

Turysta, znerwicowany programem wyciecz-
ki i pospieszany przez przewodnika, nie zobaczy w 
Kordobie tego, co niespieszny przechodzień który, 
szlifując bruk, co krok natrafi na kwietne aranżacje 
dziedzińca, ukazujące się przez bramę domostwa. To 
miasto jest rajem dla miłośników wojeryzmu. I nie 
ma się czego wstydzić, skoro podglądactwo można 
dowartościować wezbranym nagle zainteresowaniem 
sztuką.

Wieczorki 
autorskie

Pisaniu dla przyjemności 
mogłam oddać się dopiero 
po przejściu na emeryturę. 
Wcześniej nie miałam 
na to czasu ani energii. 
Piszę w dwóch językach: 
wspomnienia po polsku, 
a aktualne felietony po 
szwedzku.

Temat decyduje o języku, nie ja. Kiedy uzbierało się 
tyle opowiadań, że mogły stanowić zbiorek, skontak-
towałam się z polonijnym internetowym wydawnic-
twem współpracującym z  Fundacją Kultury Polskiej. 
Opowiadania zostały ocenione pozytywnie i wydano 
je w formie elektronicznej jako tzw e-book z tytułem 
„Dino i inne opowiadania”. Otrzymałam nawet sym-
boliczną gażę i elektroniczny egzemplarz autorski. 
Nie mogę go jednak przesłać nikomu. Zainteresowani 
muszą kupić książkę przez Internet. Książka ma cie-
kawą obwolutę-kolaż, kompozycję fragmentów zwią-
zanych z treścią opowiadań i jest dwujęzyczna. Pewne 
opowiadania pisane po szwedzku przetłumaczyłam na 
polski i w książce umieszczono obie wersje. W ten 
sposób również szwedzcy przyjaciele mogą zapoznać 
się z moją twórczością. Mam jednak wrażenie. że ory-
ginał jest zawsze lepszy od tłumaczenia. Jest pewien 
zasadniczy problem z książką elektroniczną. Nie da 
się wziąć w rękę, nie można jej pokazać znajomym, 
nie sposób mieć spotkanie autorskie, bo jak tu mówić 
o czymś, czego nie widać i nie da się zadedykować 
nabywcy?

Inaczej było z następną książką, młodzieńczymi 
wspomnieniami „Moja Jurata”. Pojawiła się w kon-
wencjonalnej, papierowej formie dzięki wydawnictwu 
Polonica. Wzruszyłam się kiedy wzięłam ją do ręki po 
raz pierwszy, czując zapach świeżego druku. Okładka 
przedstawia parę młodych dziewcząt, moją wakacyj-
ną przyjaciółkę i mnie, na pokładzie łodzi motorowej 
w ramce imitującej piasek. Początkowo planowałam 
skromniejszą okładkę, w zgodzie ze spartańskimi wa-
runkami naszych jurackich wakacji, ale przyznam, 
że jacht motorowy dodał książce spendoru. Książkę 
wydałam własnym kosztem; nie obejmował on dys-
trybucji ani promocji. W wypadku „Mojej Juraty” nie 
miało to znaczenia. Miałam własny plan prezentacji i 
sprzedaży. 

Tak się złożyło, że właśnie wtedy, w 2011 roku, 
Jurata obchodziła 80-ty jubileusz swego istnienia 
jako kurort. Trzydniowe uroczystości miał zakoń-
czyć mój wieczorek autorski. Już w trakcie pisania 
książki skontaktowałam się z regionalną biblioteką 
na Wybrzeżu i z Towarzystwem Przyjaciół Juraty 
(TPJ). Kierowniczka biblioteki okazała zaintereso-
wanie, obiecała finansowe wsparcie, którego koszt 
miała uwzględnić w kolejnym budżecie. Niestety, 
nie doszło to do skutku. Kierowniczka oczekiwała 
dziecka i kiedy przeszła na urlop macierzyński, jej 
zastępczyni wycofała się z obietnicy. Pozostało TPJ. 
Prezes Towarzystwa nic nie obiecał, ale pewnego ran-
ka – książka była wtedy już w druku – zadzwonił tele-
fon. Odebrał go Małżonek. Początkowo tylko słuchał 
uśmiechając się z powątpiewaniem, poczym wtrącił 
„dobry dowcip” i spoważniał. „Przepraszam za nie-
porozumienie, myślałem że to kolega robi nam żart, 
oddaję słuchawkę żonie” – powiedział. Dzwonił pre-
zes z dobrą nowiną. Towarzystwo pokryje część kosz-
tów wydania i godzi się na zadeponowanie znacznej 
części nakładu we własnym lokalu w Juracie. Byłam 
dumna – załatwiłam sponsora.

Nadeszło lato, zbliżał się czas wyjazdu. Zarezer-
wowałam hotel w Juracie i w Pucku, bo i tam, 
w bibliotece, obiecano mi spotkanie autorskie. 
Przyjaciółka z lat dziecinnych wyraziła wraz z mę-
żem ochotę przyjazdu. Niestety, los pokrzyżował 
ich plany. Mąż poważnie zachorował i wylądował w 
szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Na szczęście 
wszystko się pomyślnie skończyło, ale ich wyjazd nie 
doszedł do skutku. 

Wysiadając na dworcu w Juracie doznałałam wzru-
szającego uczucia déjà vu. Niewiele się zmienił przez 
te pół wieku. Udaliśmy się do hotelu, a raczej pen-
sjonatu. Kiedyś był on w gestii Polskiej Akademii 
Nauk, ale obecnie udostępniono go dla wszystkich. 

Foto: Zygmunt Barczyk
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W recepcji oczekiwała nas córka przyjaciółki mo-
jej rodziny, Iny. Obie panie przyjechały do Juraty 
na mój wieczorek. Nie dane nam było odpocząć po 
podróży. Udaliśmy się natychmiast na spotkanie z 
Iną. Ina to niezwykle przedsiębiorcza, ale i uczynna 
osoba. Okazywała wiele życzliwości naszej rodzinie, 
szczególnie w okresie choroby mych rodziców. Ale 
na stare lata żyje okresem swej wielkości, opowiada 
czego w życiu dokonała, a wersje jej opowiadań stale 
się zmieniają.  

Pierwszego dnia jubileuszowych obchodów zapro-
szeni byliśmy na przyjęcie do prezesa TPJ. Mieszkał 
na uboczu w imponującej dwukondygnacjowej re-
zydencji, niczym nie przypominającej parterowych 
domków starej Juraty. Willa leżała w doskonale 
utrzymanym ogrodzie, a prywatny kort tenisowy gra-
niczył z plażą nad zatoką. Prezes jest podobno jed-
nym z zamożniejszych mieszkańców Juraty. Udzielał 
akurat wywiadu dla lokalnej telewizji, ale zaraz potem 
przywitał nas i sfotografował się ze mną na pamiątkę. 
Wokół rozstawiono stoły, bufet obfitował w mięsiwo 
i produkowane na Wybrzeżu przetwory rybne, a barek 
w ekskluzywne trunki. Zgromadzeni goście, zgodnie z 
rekomendacją, ubrani byli w stroje z lat 20-tych, panie 
w stylowych kreacjach szytych na miarę lub wypo-
życzonych w teatralnych rekwizytorniach, panowie w 
muszkach lub krawatach i kapeluszach panamskich, 
niektórzy nawet w cylindrach. Najbardziej fantazyjny 
kapelusz, którego nie powstydziłaby się królowa an-
gielska, zdobił właścicielkę sztokholmskiej kawiarni. 
Wśród gości zauważyłam miejscowego proboszcza. 
Zdradził mi, że przeczytał „Moją Juratę” i pochlebnie 
się o niej wyraził. Taktownie nie skomentował mego 
wyznania, że przedkładaliśmy plażę nad niedzielne 
wędrówki do kościoła w Jastarni.

Po biesiadzie barwny korowód gości udał się na ju-
rackie molo. Tam burmistrz wygłosił okolicznościowe 
przemówienie, poczęstowano wszystkich szampanem 
i zrobiono grupowe zdjecie, które od tego czasu, w 
formie plakatu, zdobi wejście na molo. W ten sposób 
jestem co roku obecna w Juracie. Po chwili na molo 
wjechał czerwony kabriolet-weteran. Za kierownicą 
siedziała pani Niemczycka, właścicielka jurackiego 
hotelu Bryza (kiedyś Dom Górnika czy Hutnika), a 
obok niej siwowłosa dama o męskich rysach i arysto-
kratycznym nazwisku Sapieha. Jak się okazało miesz-
ka w Kenii i przyjaźni się z zamieszkałym tam od lat 
kolegą Małżonka ze szkolnej ławy. Dużo później uj-
rzałam ją w programie telewizyjnymi, za kierownicą 
jeepa, jako organizatorkę wypraw safari. Gdy zapadł 
zmierzch, molo rozjarzyło się gamą kolorów, co było 
ostatnią atrakcją dnia.

Następnego dnia w celebracjach brali wszyscy stali 
i tymczasowi mieszkańcy Juraty. Przed hotelem Lido 
zapraszano na szampana i przekąski. Hotel powstał 
razem z Juratą, jak na owe lata bardzo nowoczesny, 
z prywatnymi łazienkami i połączeniem telefonicz-
nym z zagranicą. Odwiedzało go wielu międzywo-
jennych celebrytów, m.in. Bodo, Halama, Smosarska 
i Kiepura. Po wojnie przejął go Fundusz Wczasów 
Pracowniczych, ale obecnie znów jest hotelem. Z 
Lido powędrowano na plażę, gdzie pod namiotem 
czekał znów szampan i wyrafinowane przekąski, tym 
razem sponsorowane przez Hotel Bryza. Ale na tym 
nie koniec. Wieczorem prezes TPJ zaprosił nas na 
przyjęcie do Kuter Baru. Ina, bez zaproszenia, miała 
wielką ochotę pójść z nami. Wzięliśmy ją ze sobą jako 
gościa. Od wspólnej znajomej dowiedziałam się póź-
niej, że według Iny to ona wprowadziła nas do restau-
racji. Stoły znów uginały się po cieżarem smakowi-
tych potraw, bar otwarto dla gości, a z estrady płynęly 
nostalgiczne dźwięki miedzywojennych przebojów. 
Ina zaskoczyła nas wszystkich. W przerwie stanęła 
na scenie i rozpoczęła opowieść o swej młodości nie 
mającej żadnego związku z Wybrzeżem. Inie nigdy 
nie brakowało tupetu.

Trzeci dzień jubileuszu był moim dniem. Miał go 
zakończyć wieczorek autorski. Przed spotkaniem, 
w jurackiej kaplicy odbywał się uroczysty chrzest 
wnuczki prezesa TPJ. Kościół był pełen, poniżej oł-
tarza kilkuosobowa orkiestra grała utwory znanych 
kompozytorów. Prezes lubił wystawne ceremonie. 
Wyszliśmy przed końcem, aby odświeżyć się przed 
moim spotkaniem. 

Mijając restaurację pod parasolami ujrzeliśmy 
przyjaciela ze Szwecji posilającego się w towarzy-
stwie aktualnej sympatii. Spędzał akurat urlop w 
Trójmieście i postanowił się zjawić. Miło nam się 
zrobiło. Uliczkami ciągnęły grupki ludzi w stro-
nę Kossakówki, dawnej willi malarza, Wojciecha 
Kossaka, obecnie przekształconej na kawiarnię, którą 
udostępniono na spotkanie. Główna sala lokalu łą-
czyła się z tarasem. Powiodłam wzrokiem wokół, ale 
nigdzie nie mogłam dostrzec książek. Zapomniano o 
książkach! W Juracie wszędzie jest blisko, po chwi-
li przyniesiono stertę książek zadeponowanych w 
sąsiedztwie. 

Sala powoli się zapełniała. Dostrzegłam parę osób, 
o których wspominam w książce. W ostatniej chwi-
li dotarł również brat Małżonka i jego pani. Przybyli 
prosto z drogi, ich autobus z Warszawy miał duże 
opóźnienie. Byli jedynymi reprezentantami naszej 
rodziny. Powitaliśmy ich ciepło. O oznaczonej porze 
nieznana mi osoba zainaugurowała spotkanie, przed-
stawiła mnie słuchaczom i oddała mi głos. Czułam 
lekką tremę. Nie było moderatora, cały wieczorek 
miałam prowadzić sama. Zaczęłam od podziękowań; 
zazwyczaj zostawia się je  na zakończenie, ale obawia-
łam się, że mogę o nich zapomnieć. Podziękowałam 
prezesowi-sponsorowi – nie był obecny, podejmował 
pewnie obiadem swych gości; podziękowałam wła-
ścicielom kawiarni za użyczenie lolalu oraz wszyst-
kim zebranym za przybycie. Po krótkiej prezentacji 
książki miałam odczytać kilka fragmentów. W mię-
dzyczasie zabrał głos brat Małżonka. „Radzę ci abyś 
usiadła, będziesz mniej zdenerwowana.” 

Należę niestety do tych, którzy cierpią na l`esprit de 
lèscalier (spóźniony dowcip na schodach),  więc za-
miast odpowiedzeć  „Ty, jako adwokat też stoisz kie-
dy bronisz klienta przed sądem”, nie chcąc wszczynać 
utarczki słownej, bąknęłam speszona: „Lepiej mnie 
widać i słychać kiedy stoję”. I zaczełam czytać. Potem 
pojawiła się kelnerka z tacą napełnionych kieliszków i 
zaczęła częstować zebranych szampanem. Był to miły 
gest ze strony właściciela kawiarni. 

Nastrój natychmiat stał się lżejszy, stawiano py-
tania, komentowano treść poczym nadeszła pora na 
sprzedaż książek i pisanie dedykacji. Małżonek miał 
się zająć praktyczną stroną sprzedaży, ale okazało się, 
że przypadła ona wraz z zyskiem z góry wydelegowa-
nej osobie. Prezes-sponsor potraktował zadeponowa-
ne egzemplarze jako swoją własność. Nie mam zdol-
ności do bussinesu, nie zastanawiałam się nad prawa-
mi sponsora. Ewentualny zysk nie miał z pewnością 
znaczenia dla zamożnego prezesa, mnie także życia 
by nie zmienił. Najważniejsze, że ludzie chcieli kupo-
wać wytwór mego umysłu. Z przyjemnością pisałam 
dedykacje, czasem nawet pod dyktando. Ale nie był 
to koniec. Lokalna telewizja postanowiła przeprowa-
dzić ze mną wywiad. Piszę lepiej niż mówię, ale tym 
razem odpowiadałam ze swadą okrągłymi zdaniami. 
Wywiad wypadł nadspodziewanie dobrze. Byłam za-
dowolona. Dopiero następnego dnia zauważyłam, że 
na jurackim deptaku postawiono kosz plażowy i eks-
ponowano w nim „Moją Juratę”. Podczas przechadzki 
rozpoznawano mnie i zaczepiano, abym zadedykowa-
ła zakupioną książkę. Po raz pierwszy, i pewnie ostat-
ni w życiu, czułam się jak celebrytka.

Następny wieczorek w Pucku był skromną, kame-
ralną imprezą. Jedyną informacją o spotkaniu stano-
wiło zawiadomienie na drzwiach biblioteki. Placyk 
przed przed budynkiem rozkopano utrudniając do-
stęp. Przyszła garstka ludzi. Z zadowoleniem do-
strzegłam stolik ze zgrabną piramidką książek. Pani 
bibliotekarka uhonorowała spotkanie długą suknią 
i przedstawiła mnie jako człowieka renesansu, co 
było więcej niż przesadą. Na taki komplement trze-
ba zasłużyć czymś więcej niż bycie mikrobiologiem 
i skrybentką. Wśród gości znalazł się poeta kaszub-
ski Jerzy Łysk. Ofiarował mi tomik swoich wierszy 
„Sztȅczek Sebie”. Zrewanżowałam się „Moją Juratą”. 
Biblioteka zakupiła 10 egzemplarzy książki co było 
moją największą pojedyńczą transakcją. 

„Moja Jurata” doczekała się również wieczorku 
w Sztokholmie z incjatywy Polskiego Konsulatu. 
Odbył się on w partycjuszowskiej willi, dawnej sie-
dzibie Polskiego Instytutu. Przyszłam trochę wcze-
śniej. Sala była pusta. Przeraziłam się. Może nikt nie 
przyjdzie? Ale przyszli, znajomi, przyjaciele, znajomi 
znajomych, nawet nie mówiąca po polsku koleżanka 
Szwedka. Obok siedząca przyjaciółka podjęła się roli 
tłumaczki. Jako moderator wystąpił redaktor-wydaw-
ca. Był to trafny wybór. Nikt nie znał lepiej książki niż 
on. Program przypominał mi nieco obronę pracy dok-
torskiej. Moderator prezentował pracę, a ja miałam 
wyjaśniać i odpowiadać na pytania. Oczywiście czu-
łam lekką tremę, jak zawsze przed publicznym wystę-
pem, ale pocieszałam się, że jeśli obroniłam doktorat, 
to obronię i „Juratę”. Odniosłam jednak wrażenie, że 
nie potrafiłam na czas znaleźć inteligentnych i dow-
cipnych odpowiedzi. Pochodzący z Wybrzeża znajo-
my stwierdził, że nie jeździł do Juraty ponieważ była 
zbyt ekskluzywna i snobistyczna jak na jego gust. 
Rzeczywiście, w okresie międzywojennym Jurata by-
ła taka; pisze nawet o tym córka Kossaka, Magdalena 
Samozwaniec, w autobiograficznej powieści „Maria 
i Magdalena”. Po wojnie nie było jednak powodów 
do snobizmu. Jurata nie miała ani jednego hotelu po-
za pracowniczymi domami wczasowymi, ani jednej 
restauracji dostępnej dla wszystkich, a jedyny sklep 
spożywczy zaopatrzony był poniżej krytyki. Moje 
wspaniałe wakacje upływały na werandzie domku, 
którą właścicielce zostawiono do dyspozycji, resz-
tę zajmowali lokatorzy z nakazu. Snobizm stał się 

zapomnianym słowem. Ale ze względu na położenie 
i walory klimatyczne, Jurata nadal była popularną 
miejscowością letniskową. 

Najwiekszą atrakcją wieczoru była popularna aktor-
ka polonijnego kabaretu. Ubrana w szeroką spódnicę 
a la lata 50-te, słomkowy kapelusz i okulary przeciw-
słoneczne, odczytała wybrane fragmenty. Wydało się, 
że na sali zaświeciło słońce i słychać było szum fal. 
Na zakończenie Konsulat, zgodnie z tradycją, zapro-
sił zebranych na wino i smakowite kanapki. Jedynym 
incydentem było przewrócenie stojącego na podłodze 
wazonu z kwiatami od przyjaciółki. Personel natych-
miast wytarł wodę, aby nie uszkodziła parkietu.

Kolejną książkę wydała Warszawska Firma Wy-
dawnicza (WFW) specjalizująca się w lansowaniu 
debiutatantów. Redakcja przychylnie oceniła moje 
opowiadania i wydała je jako „Ja i inne małpy” za-
pożyczając tytuł od jednego z nich. Okładkę zdobi 
autorka trzymająca w objęciach szympansa, co miało 
miejsce przed laty w rezerwacie w Gambii. Zdjęcie 
przetransponowane w Photoshopie wygląda jak mo-
zaika. Naturalność nie jest w modzie. Koszt wydania 
dzieliłam z wydawnictwem, które zobowiązało się do 
zamieszczenia recenzji na internecie i organizowania 
spotkań autorskich. Recenzja była pochlebna, jej au-
tor umieścił książkę w domowej biblioteczce na pó-
łeczce „ulubione”, Ale kto szuka na internecie recen-
zji o książce, jeśli nie wie, że takowa istnieje? 

Wydawnictwo miało problem ze znalezieniem 
lokalu odpowiedniego na spotkanie autorskie. 
Pośpieszyłam na pomoc. Na ul. Poznańskiej mieści 
się Liceum Gastronomiczne imienia mojego ojca, 
profesora i, jak głosi tablica pamiątkowa na nagrob-
ku, twórcy nauki o żywności w Polsce. Kierownictwo 
chętnie użyczyło auli szkolnej na planowany wieczo-
rek córki patrona. Wśród publiczności było wiele nie-
znanych mi osób skuszonych eksponowanym na mie-
ście afiszem. Ale dopisała także rodzina, przyjaciele i 
znajomi. Przyjaciółka, która nie przyjechała do Juraty 
z powodu choroby męża, zjawiła się w towarzystwie 
całej rodziny. Kilka koleżanek ze szkolnej ławy, kró-
rych nie widziałam od pół wieku, mile zaskoczyły 
mnie swą obecnością. Przyszedł współpracownik 
ojca, obecnie profesor-emeryt, obecny był znajomy 
z internetu poeta piszący teksty do „Szkła kontakto-
wego”, kierownictwo szkoły z wydelegowaną grupką 
uczniów. Syn przyjaciół urodzony w Szwecji wraz 
z żoną Filipinką, praktycznie nie znający polskiego, 
sprezentowali mi ogromny kosz pełen róż. Aula byla 
pełna. Spotkanie prowadziła młoda redaktorka z wy-
dawnictwa. Wyznała potem, że była spięta ponieważ 
robiła to po raz pierwszy. Moja rola ograniczyła się do 
odczytania wybranych fragmentów i brania udziału w 
dialogu z publicznością. Tym razem byłam werbalnie 
sprawniejsza, udało mi się rozbawić zebranych humo-
rystycznymi komentarzami. Chyba nie przyniosłam 
ojcu wstydu. Może nabrałam rutyny, był to już mój 
czwarty wieczorek autorski. 

Następny wieczorek zorganizowało wydawnictwo 
w dzielnicowej bibliotece na Woli. Była nas mała 
grupka, zmieściliśmy się swobodnie przy jednym sto-
le. Japońska resauracja w sąsiedztwie dostarczyła w 
poczęstunku tacę z frytowanymi owocami okazując 
w ten sposób zadowolenie, że w dzielnicy dzieje się 
coś interesującego. Spotkanie przebiegło w formie 
swobodnej rozmowy. Pani bibliotekarka wyznała pod 
koniec, iż obawiała się, że po całym dniu pracy będze 
zbyt zmęczona by mieć ze spotkania przyjemność. 
Ale okazało się być rozrywką i odprężeniem. 

Zgodnie z tradycją kolejny wieczorek odbył się w 
Sztokholmie, tym razem w polonijnym klubie OPON. 
Spotkanie poprowadziła przyjaciółka, aktywna dzia-
łaczka stowarzyszenia. Salę wypełnili przyjaciele i 
znajomi oraz duża ilość pań, członkiń stowarzyszenia. 
Barwnym akcentem spotkania była aktorka polonijne-
go kabaretu, ta sama, która brała udział w wieczorku 
o Juracie. Tycjanowskie włosy, nie ukryte tym razem 
po kapeluszem, pięknie kontrastowały z turkusową 
tuniką. Profesjonalnie, z uczuciem odczytała frag-
menty książki nadając im nową treść. 

Mam czwartą książkę na warsztacie. Autobiografi-
czna opowieść o relacji matka-córka jest praktycznie 
gotowa. Pisałam ją przez wiele lat. Jest objętościowo 
największa; straciłam niemal kontrolę nad tekstem. 
Mam kilka luźnych uzupełnień i waham się, gdzie 
je wmontować. Redaktor z wydawnictwa mógłby mi 
może w tym pomóc. Jeśli uzyskam aprobatę i zdecy-
duję się na wydanie, zrobię to w WFW, tym samym 
wydawnictwie co „Małpy”. Oferuje ono bowiem pro-
mocję i dystrybucję. Nie wiem, czy książka zaintere-
suje szerszą publiczność. 

Każde życie jest unikalne, każdemu się wydaje, że 
stanowi centrum universum. Nie jest to jednak gwa-
rancją, że książka będzie bestsellerem. Ale pomarzyć 
można..

Teresa Urban
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Animacja kultury polonijnej 
w Budapeszcie

Polacy z Klubu Polskiego w Pradze.

W drugiej połowie października br. (19-21) odbyła się 
w Budapeszcie na Węgrzech międzynarodowa konferen-
cja „Animacja kultury polonijnej” zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Kulturalne Użyteczności Publicznej 
„Polonia Nova” - organizację zrzeszającą osoby zaintere-
sowane działalnością na rzecz promocji kultury i nauki 
polskiej na Węgrzech i w innych krajach Europy.

Projekt ten był pierwszą częścią 
dwuletniego programu edukacyjnego 
przeznaczonego dla działaczy polo-
nijnych w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej. Z własnego doświadcze-
nia, jak i z sondaży przeprowadzonych 
wśród działaczy polonijnych w innych 
krajach, wiem, że istnieje potrzeba 
dokształcania, także dla starszego po-
kolenia działaczy polonijnych, którzy, 
mimo dużego doświadczenia, często-
kroć zmuszani są metodą prób i błędów 
do poszukiwania nowych wzorów i 
rozwiązań.

Wśród głównych celów kilkudnio-
wego spotkania znalazły się m.in. na-
stępujące zagadnienia: 

* odnowienie i poszerzanie oferty 
kulturalnej, wprowadzenie innowacyj-
nych metod promowania i upowszech-
niania wiedzy o kulturze polskiej w 
małych skupiskach polonijnych;          

* zwiększenie aktywnego uczestnic-
twa w kulturze społeczności polonijnej, 
z czym wiąże się rozwijanie edukacji 
kulturalnej oraz wspieranie aktywno-
ści społecznej i wykorzystanie nowych 
technologii;

* budowanie wizerunku organizacji 
polonijnych jako nowoczesnych insty-
tucji, które jednocześnie kształtują swą 
współczesną tożsamość i są kontynu-
atorami tradycji;

* integracja działaczy i organizacji 
polonijnych.

Organizatorzy zadbali o ciekawych 
wykładowców z Polski. Doktor Mag-
dalena Dutkiewicz  zajęła się ustale-
niem pojęć: animacji kultury jako idei i 
metody działania; jako – animacji spo-
łecznej, w działaniu w ramach instytu-
cji i w usługach społecznych. W swoich 
wystąpieniach mówiła też o ideach ani-
macyjnych; roli i znaczeniu diagnozy 
w animacji kultury; metodach projekto-
wania; diagnozie potrzeb kulturalnych 
i społecznych młodzieży polonijnej. 
Określiła też, kto stanowi publiczność 
organizacji polonijnej i odpowiedziała 

na nurtujące od lat środowisko pytanie: 
kto nią jest?

Kolejny wykładowca dr Bartosz Lis  
zaprezentował sprawy generowania i 
projektowania pomysłów, inspiracji i 
metod animacyjno-badawczych oraz 
kreatywne burzomózgowanie. Uczest-
nicy warsztatów odpowiadali na pyta-
nia prowadzącego: czym jest myślenie 
projektowe i na czym polega dobra ra-
ma projektowa. 

(...) W ramach warsztatów, prowa-
dzonych przez doświadczonych ani-
matorów kultury, uczestnicy poznali 
różnorodne metody i narzędzia pracy 
animacyjnej. Przyjrzeli się procesowi 
tworzenia innowacji w dziedzinie kul-
tury. Dowiedzieli się, jak wykorzystać 
marketing w kulturze. Było to nie-
wątpliwie usystematyzowanie swojej 
wiedzy w zakresie budowania kapitału 
społecznego, niezbędnego do skutecz-
nego realizowania projektu w społecz-
ności polonijnej. Program warsztatów 
poprzedziła ankieta dotycząca tych 
potrzeb. 

Za rok druga część warsztatów po-
święcona zostanie nowatorskim ideą 
promowania i rozwoju polskiej i polo-
nijnej kultury za granicą. W obu spotka-
niach, tegorocznym i przyszłorocznym, 
istotne było i będzie, uwzględnienie 
specyfiki działalności amatorów w nie-
wielkich liczebnie skupiskach Polonii. 

Budapeszteńskie warsztaty przezna-
czone były dla osób posiadających już 
pewne doświadczenie w działalności 
na rzecz animacji kultury, kierują-
cych instytucjami kultury, działaczy 
organizacji kulturalnych, artystów i 
twórców oraz przedstawicieli lokal-
nych samorządów narodowościowych. 
Wśród uczestniczących w między-
narodowej konferencji udział wzięli 
przedstawiciele organizacji polonij-
nych z: Bułgarii (Krystyna Toncheva-
Wojtyniak z Polskiego Stowarzyszenia 

Kulturalno-Oświatowego  im. Wł. 
Warneńczyka, oddział w Sofii);  
Chorwacji (Barbara Kryżan-Sta-
nojević i Jolanta Sychowska-Ka-
vedźija z Polskiego Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Mikołaja Kopernika” 
w Zagrzebiu); Czech (Elżbieta Gro-
sseova, Michał Chrząstowski i An-
drzej Magała ze Stowarzyszenia 
„Klub Polski” w Pradze); Rumunii 
(Ierzynka Budas i Robert Kufner ze 
Związku Polaków w Rumunii); Serbii 
(Stefania Djordjević, Tijana Ivanović 
i Nikola Tosković ze Stowarzyszenia 
Przyjaźni Polsko-Serbskiej „YU-
Polonia”); Słowacji (Monika Bor-
kowska, Andrea Cupał-Boricova 
i Anna Sirova-Majkrzak z Klubu 
Polskiego w Bratysławie); Węgier 
(Jadwiga Floriańska z Egerskiego 
Samorządu Polskiego oraz Maria 
Felfóldi, Magdalena Rajtar-Szabó, 
Milena Wartecka-Ducki, Małgorzata 
Takacs, Kamila Farkas i Aleksandra 
Młodożeniec ze Stowarzyszenia Kultu-
ralnego Pożytku Publicznego „Polonia 
Nova”).

Projekt „Animacja kultury polonijnej 
2017/2018” współsponsorowany jest 
przez Senat RP oraz Fundację „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”. Partnerami 
warsztatów są ponadto Samorząd II 
dzielnicy Miasta Stołecznego Budapeszt 
oraz węgierskie Ministerstwo Zasobów 
Ludzkich. Organizatorem zaś całe-
go wydarzenia jest, od samego po-
czątku, Stowarzyszenie Kulturalne 
Użyteczności Publicznej „Polonia 

Nova” współpracujące z licznymi 
polskimi, polonijnymi i międzynaro-
dowymi organizacjami o podobnych 
celach i kierunkach działania. Celami 
Stowarzyszenia są m.in.: promocja kul-
tury i nauki polskiej, animacja ruchu 
kulturalnego polskiej mniejszości na-
rodowej i emigracji polskiej, działanie 
na rzecz integracji polskich ośrodków 
kulturalnych w Europie, wspieranie 
inicjatyw artystycznych i działania na 
rzecz dialogu międzykulturowego w 
Europie. Kierunkami zaś działania: or-
ganizacja spotkań międzynarodowych, 
konferencji i wykładów, wspieranie 
wydawnictw artystycznych i nauko-
wych, organizacja przeglądów filmo-
wych i teatralnych oraz tworzenie moż-
liwości dalszego kształcenia i rozwoju 
(sesje naukowe, warsztaty).

Stowarzyszenia Kulturalnego Pożyt-
ku Publicznego „Polonia Nova” działa 

od roku 2006. Oficjalnie zarejestrowa-
ne zostało 5 listopada 2007 roku jako 
organizacja, której podstawowym ce-
lem jest ochrona i rozwój języka, kul-
tury i narodowych tradycji polskich na 
obczyźnie. (...)

Warto też jeszcze wspomnieć o pro-
jekcie „Polak na Węgrzech” realizo-
wanym przez Stowarzyszenie „Polonia 
Nova” w ramach międzynarodowego 
projektu „Liderzy w organizacji mniej-
szościowej. Podnoszenie standardów 
działania organizacji pracujących na 
rzecz aktywizacji młodych przedstawi-
cieli środowisk polonijnych”. Projekt 
ten był realizowany w okresie od 1 
sierpnia 2015 do 30 lipca 2017. Oprócz 
Stowarzyszenia Kulturalnego „Polonia 
Nova” w projekcie brały udział inne 
organizacje polonijne: ProjektPolska.
is z Islandii, Fundacja Szkoła Liderów 
z Polski oraz Polish Cultural Festival 
Association ze Szkocji. Każda z tych 
organizacji realizowała projekt w kraju, 
w którym działa. 

Pierwsza część programu dotyczyła 
ogólnych zagadnień animowania kul-
tury polonijnej oraz promocji kultury 
polskiej. Druga część związana będzie 
z nowatorskimi ideami promowania i 
rozwoju polskiej i polonijnej kultury 
za granicą. W obu częściach programu 
istotne będzie uwzględnienie specyfiki 
działalności animatorów w niewielkich 
skupiskach Polonii.

Wykład prowadzi dr Bartosu Lis Maria Felföldi.

Leszek Wątróbski
Foto: © Leszek Wątróbski
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Zamek Książąt 
Pomorskich

Darłowo, to urocze miasto 
nadmorskie usytuowane w 
północno-zachodniej Polsce, 
w województwie zachodnio-
pomorskim. Jest to największe 
miasto należące do powiatu 
sławeńskiego, leżące w dolinie 
rzek Wieprzy i Grabowej.
NGP, została zaproszona do 
tego miasta by zapoznać się 
z historią mieszczącego się tam 
zamku. Wyniki badań archeo-
logicznych umożliwiają 
datowanie powstania zamku 
na II połowę XIV wieku.  Był 
to okres panowania księcia 
Bogusława V i Elżbiety, córki 
Kazimierza Wielkiego.

Książę Bogusław w roku 1352, zaku-
pił od bogatej mieszczanki darłowskiej 
Elżbiety von Behr wyspę darłowską 
wraz ze znajdującym się tam młynem, 
by pobudować tam swoją warownię. 
Lata 1352-1372, to czas kiedy wznie-
siono tu dzieło Bogusława V, by było 
ono obiektem reprezentacyjnym. Już 
w roku 1372 odbył się w jego murach 
zjazd książąt pomorskich, czyli inaczej 
mówiąc braci i kuzynów Bogusława. 
Pierwotny zamek, usytuowany był w 
południowej części miasta, zbudowa-
no go na planie kwadratu o wymiarach 
32 x 34 metry. Dziedziniec otoczony 
był murem obronnym, zwieńczonym 
blankami. Wjazd do zamku od strony 
miejskiej prowadził przez most na ka-
nale młyńskim. Nad bramą nadbudo-
wano strzelnicę i ganek. Po wschodniej 
stronie bramy północnej wybudowano 
trzypiętrowy budynek mieszkalny dla 
załogi, połączony z czteroprzęsłową 
salą, przykrytą sklepieniem gwiaździ-
stym, która pełniła rolę sali rycerskiej. 
Do wieży przylegało dwutraktowe 
skrzydło południowe, jako największy 
i najważniejszy budynek. Mieścił on na 
parterze salę reprezentacyjną.

Na przestrzeni XV i XVI wieku, 
podejmowano prace nad rozbudową 
zamku. Gryfici traktowali Darłowo 
jako siedzibę czasową, dokładali oni 
jednak starań, by zamek nabierał splen-
doru godnego książęcej rezydencji. 
Pierwszym władcą, który unowocze-
śnił system obronny, był książę Eryk I 
Pomorski. Działo się to w latach 1449-
59, gdy po utracie tronów Skandynawii 
stary i zgorzkniały, powrócił na swoje 
dziedzictwo. W obrysie pierwotnych 
murów, książę wybudował skrzydło 
zachodnie oraz opasał zamek drugim 
obwodem murów obronnych. Mury te 
stanowiły być może przedpiersie wa-
łów, na których Eryk ustawił armaty 
w czasie zatargu z mieszczanami dar-
łowskimi. Od zewnątrz zachodniego 
muru, dostawiono nowe, podpiwniczo-
ne, trzykondygnacyjne skrzydło tzw. 
wieprzańskie. Było to odtąd reprezen-
tacyjne skrzydło mieszkalne, nazywane 
również domem księżnej Zofii - „Białej 
Damy” darłowskiego zamku. Mieściło 
ono na parterze pomieszczenia gospo-
darcze, a na I i II piętrze apartamenty 
dworskie. Inicjatorem kolejnej rozbu-
dowy, znacznie zmieniającej sylwetę 
zamku, był książę Barnim XI. Za jego 
panowania skrzydło wschodnie nadbu-
dowano o dwie kondygnacje, a wieża 
uległa podwyższeniu.

Średniowieczny zamek w ostatecznej 
formie, składał się z trzech skrzydeł: 
wschodniego, południowego i zachod-
niego oraz z wieży bramnej, przez któ-
rą łączył się z gospodarczym podzam-
czem od strony południowej. Następny 
etap rozbudowy zamku podjął w około 
roku 1571 książę Jan Fryderyk. Etap 
ten ograniczał się do wzniesienia po 
zewnętrznej stronie północnego muru 
obwodowego, w miejscu dawnej bramy 
północnej z wystrojem renesansowym.

Darłowo to piękne miasto, z szeroko 
rozwiniętym zapleczem kulinarno- ho-
telarskim, które sprosta najbardziej wy-
brednym turystom.

Szanowny Panie Redaktorze, 
W przedostatnim numerze NGP (nr 18/402) poświęcił Pan dużo miejsca – i 

słusznie – Polakom w Estonii. Nikt inny, niż my w Szwecji, powinien się zajmować 
Polakami z Pribałtyki. Cieszy mnie, jak pewno i innych Czytelników NGP, że w 
Estonii kwitnie polskie życie organizacyjne oraz, że nauka języka polskiego tam 
dobrze się rozwija. Mam tylko zastrzeżenie co do tła historycznego. 

Autor dobrego i ciekawego artykułu, Leszek Wątróbski, powołując się na portal 
Związku Polaków w Estonii pisze tak: „Nowa fala emigracji polskiej dotarła do 
Estonii na przełomie lat 40 i 50. Byli to członkowie AK powracający z łagrów, oraz 
Polacy z tzw. Werbunku pochodzący głównie z ziem włączonych po wojnie do Litwy 
i Białorusi”. 

Otóż nie. W latach czterdziestych na pięćdziesiąte ub. wieku Akowcy i inni pol-
scy niepodległościowcy nie wracali z Syberii, tylko właśnie tam byli deportowani. 
Wracali na przełomie lat pięćdziesiątych na sześćdziesiąte. Dlaczego niektórzy z 
nich osiedli się w Estonii – nie wiem. Przyczyny mogły być dwie. Jedna – rodzinna, 
ponieważ zesłanych do łagrów było też dużo Estończyków, jak i innych Bałtów, 
więc może były jakieś związki przyjacielskie lub rodzinne. 

A druga była taka, że zwolnieni z łagrów Polacy, pochodzący z ziem włączonych 
do ZSRR, (a nie jak pisze autor przyłączonych do Litwy i Białorusi – ten problem 
powstał dużo później, po rozpadzie Związku Radzieckiego) nie dostali zgody na 
opuszczenie ZSRR. 

Z tego okresu pamiętam świetną anegdotę przypisywaną Antoniemu Słonim-
skiemu. Otóż zwolniony z łagru Polak chce jechać do Polski. Staje przed 
Komisarzem od tych spraw i wywiązuje się dialog: „Ja choczu ujechać w Polszu”. 
„A czto eto Polsza?” – pyta Komisarz. „Eto Kraj, maja Rodina”. „Nie znaju” - 
mówi Komisarz i dodaje: „A wy macie swoj jazyk?”. „Da” - odpowiada Polak.  
„A jak u was ‚chlieb’?”. „Chleb”. „A jak ‚wodka’?”. „Wódka”. „A ‚blać’?”. 
„Kurwa”. „I dla odnewo słowa wy choczecie pomieniać rodinu?!”.

Nie będę tego tłumaczyć na polski, bo nasze pokolenie zrozumie, a nasze dzieci 
już tego nie potrzebują i nie zrozumieją kontekstu.

Z najlepszymi pozdrowieniami. 
Ludomir Garczyński-Gąssowski, Sztokholm

Z Polakami w Estonii 
nieco inaczej...
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ABONAMENT 
FASTPRIS POLEN 
JEST JESZCZE 
LEPSZY! 

Internet, rozmowy i SMS-y w Polsce i innych 
krajach UE są teraz tak tanie, jak w Szwecji.


