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Wielu topowych 
polityków obu izb 
uważa, że prezydent 
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do posługiwania się 
kłamstwami. 10
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O demokracji, czyli postkolonialne 
aspekty dyskursów IV Rzeczypospolitej

Od paru lat konstytuuje się w Polsce 
język nowej władzy. Współtworzą 
go wypowiedzi prezesa partii 
Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
Jarosława Kaczyńskiego oraz 
enuncjacje najważniejszych 
funkcjonariuszy państwowych: 
prezydenta Andrzeja Dudy, premier 
Beaty Szydło, premiera Mateusza 
Morawieckiego, ministrów 
i rzeczników, ale także – co istotne 
– lojalnych wobec rządzącej partii 
ekspertów, posłów, senatorów, 
hierarchów Kościoła katolickiego 
czy dziennikarzy, wspierających 
„dobrą zmianę”.

JANUSZ KOREK

Wiele ważnych, czasami kontrowersyjnych słów, 
które padają z ust przedstawicieli obozu rządzącego, 
odwołuje się lub dotyczy bezpośrednio demokracji, 
zasad jej działania czy legitymizacji. Przez specyfikę, 
powtarzalność i regularność tych wypowiedzi moż-
na mówić o tworzeniu się dyskursu „demokracji á la 
PiS”. Główne reguły jego wyłaniania narzuca prezes 
i ideolog rządzącej partii oraz jej dokumenty progra-
mowe. Świadomie rezygnując z możliwości bycia 
oficjalną „twarzą” IV Rzeczypospolitej, Kaczyński 
stał się jej mózgiem i (na wpół) zakulisową szarą emi-
nencją decydującą o wszystkich ważnych posunię-
ciach władzy. Jego sposób myślenia, poglądy, oceny 
i pomysły polityczne są skwapliwie podchwytywane 
i powielane (bez komentarzy) przez prezydenta, mi-
nistrów, urzędników państwowych, członków partii i 
jej zwolenników. Dlatego analizę tego dyskursu oprę 
przede wszystkim na wypowiedziach prezesa Prawa i 
Sprawiedliwości i na oficjalnym programie tej partii.

Wypowiedzi Kaczyńskiego nie są ani spójne, ani 
odkrywcze. Odbierane są coraz częściej jako dobrze 
znane, prawdopodobnie dlatego, że sięgają często 
do frazeologii sprzed 1989 roku. Tezą wyjściową 
tej analizy jest założenie, że dyskursy nowej władzy 
nie tylko przywołują slogany i parafrazują hasła te-
go okresu, ale używają i/lub są pod wpływem kon-
strukcji myślowych, kategorii poznawczych oraz 
kluczowych racji właściwych czasom sowieckiej 
kolonizacji Polski. Wydawałoby się, że dyskursy 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podobnie jak 
komunistyczna nowomowa, powinny były zniknąć 
po 1989 roku, w chwili uwolnienia się kraju spod 
ideologicznej, gospodarczej i militarnej dominacji 
Związku Radzieckiego. Tak się jednak nie stało, 
przede wszystkim dlatego, że procesy kolonizacyjne 
wpływają nie tylko na kształt normy ideologicznej i 
wzory oficjalnego języka politycznego. Przenikając 
praktykę społeczną, przez prawie półwiecze oddzia-
ływały na sferę życia codziennego, na całe językowe 
uniwersum i tym samym na sposób myślenia, etykę i 
emocje swoich użytkowników, formując wizję świata 
i mentalność kilku generacji Polaków. 

Jak wiemy z badań postkolonialnych, tożsamość 
kolonizowanego wbrew jego wysiłkom zachowania 
własnego języka, chęciom obrony swojej hierarchii 
wartości i pielęgnowania własnej tradycji, ulega także 
wpływom praktyk społecznych, wzorów kulturowch i 
ideologii kolonizatora. I to bez względu na to jak bar-
dzo kolonizator wydawałby mu się „obcy” i jak silnie 
by się kolonizowany temu sprzeciwiał, starał się go 
ignorować czy odrzucać. Tożsamość idealnie czy-
sta, nie zmieniająca się pod wpływem impulsów ze-
wnętrznych, wypierająca wszystko co „inne”, „obce”, 
nienaruszona konfrontacją z „wrogiem”, po prostu nie 
istnieje. Szczególnie nie jest to możliwe w systemie, 
jakim była PRLowska „demokracja ludowa”. Polacy 
stali się po II wojnie światowej całkowicie uzależ-
nieni od sowieckiego imperium. Wtłoczeni w Blok 
Wschodni, byli izolowani, pozbawieni swobodnego 
dostępu do politycznego, kulturalnego i gospodarcze-
go życia reszty świata. Bez bezpośredniego kontaktu 
z liberalno-demokratycznymi społeczeństwami zza 
Żelaznej Kurtyny, żyli przez prawie pół wieku w kra-
ju, w którym według wzoru sowieckiego, rządziła jed-
na partia polityczna będąca wyłącznym dysponentem 
wszystkich mediów; w państwie na poły policyjnym, 
w którym działała cenzura prewencyjna, istniała pełna 
kontrola szkolnictwa oraz ideologiczny nadzór dzia-
łalności artystycznej i kulturalnej; w którym panował 
dyskurs demokratyczynej dyktatury narzucony po 
1945 roku przez sowieckiego kolonizatora. (...) Cechy 
systemu, w którym Polacy żyli przez prawie pół wie-
ku nieźle oddaje anegdota opowiadana potajemnie w 
latch 70-tych: ”Jaka jest różnica między zwykłą demo-
kracją a demokracją ludową”? Odpowiedź: „Taka jak 
między zwykłym krzesłem a krzesłem elektrycznym”.

Demokracja á la PiS
 Anegdota opowiadana potajemnie w Polsce 

w 2022 roku: Jaka jest różnica między zwykłą „demo-
kracją” a „demokracją á la PiS”? − Taka jak między 
zwykłym łóżkiem a łożem Madejowym, zwanym też ło-
żem sprawiedliwości. 

Dyskurs demokratycznej dyktatury nie zniknął wraz 
z upadkiem systemu komunistycznego dlatego, że nie 
działał tylko na poziomie języka i ideologii. Wpływał 
na formowanie się mentalności i wizji świata nawet 
tych, którzy odporni byli, jak im się wydawało, na 
propagandę monopartii i zalewającą codzienne życie 
nowomowę. Szczególnie dotyczy to ludzi urodzonych 
i wykształconych w komunistycznej Polsce. Dla tego 
pokolenia, w tym dla braci Kaczyńskich1, dyskursy 
peerelowskie i narzucony system stanowiły ważny 
(czasami jedyny) składnik językowego i życiowego 
uniwersum. Sprzyjało to nie tyle automatycznemu 
przejmowaniu wartości i idei lansowanych przez pro-
pagandę, co – zgodnie z zasadą mimikry i kamuflażu 
– absorbowaniu aktualnie obowiązujących (z pozoru)
neutralnych oraz (niby) obojętnych przeświadczeń 
czy akceptowanych powszechnie rozwiązań. Do auto-
kolonizacji mogło dochodzić także – co opisują studia 
postkolonialne − na zasadzie przekory czy farsy.

„Wstajemy z kolan”, czyli rewolucja w imię pełnej 
podmiotowości

„Wstawanie z kolan” rozumiane jako rewolucja po-
lityczna oraz sanacja moralna, to jeden z głównych 
elementów dyskursu PiS-u. W przemówieniu z paź-
dziernika 2015 roku Jarosław Kaczyński stwierdził:

”Dziś nie o demokrację chodzi, a o to, by demokra-
cja mogła rzeczywiście decydować, a nie garstka lu-
dzi, jednej strony, ludzi zaprzedanych obcym, a także 
wewnętrznym, ale nie mającym nic wspólnego z inte-
resem ogromnej większości Polaków.” 

Rewolucyjne hasła, które głosił Kaczyński, doty-
czyły przede wszystkim III Rzeczypospolitej i od-
nosiły się do ekipy nią rządzącej. Zdaniem prezesa 
Prawa i Sprawiedliwości należało tych właśnie „wy-
obcowanych” ze wspólnoty narodowej, „zdrajców 
naszych wspólnych interesów”, „komunistów i zło-
dziei”, ludzi „gorszego sortu”, „zaprzedanych ob-
cym” (Niemcom albo Brukseli), odsunąć za wszelką 
cenę od władzy. W programie partii z 2014 roku III 
Rzeczpospolita nazywana jest „systemem Tuska”, 
którego celem było: „podtrzymanie kształtu III RP, 
czyli polskiej formy postkomunizmu”. Totalna kryty-
ka III Rzeczypospolitej, powiązana była z żądaniami 
obalenia (post)komunizmu i dekomunizacji (lustracji) 

na wszystkich szczeblach. Jednocześnie krytyce tej 
towarzyszyły hasła zwalczania wrogów ludu (czyli 
elity i inteligencji), „obcych” narodowo (Niemców, 
Ślązaków), czy wreszcie wszystkich „nieprawdzi-
wych” Polaków, których definiowało się dowolnie 
w zależności od aktualnych potrzeb partii. Wszystko 
to w imieniu „zwykłego wyborcy” czy uciśnionego 
„ludu-suwerena”, którego interesy – jak sugerowały 
wypowiedzi Kaczyńskiego – będą chronione i repre-
zentowane tylko i wyłącznie przez jego ugrupowanie 
polityczne. Poprzednia władza „we wszystkich dzie-
dzinach istotnych doprowadziła do pogorszenia”, 
albowiem były to wyobcowane z ludu „siły zaintere-
sowane własnymi kieszeniami”. Dla tej władzy – jak 
twierdził Kaczyński – lud był tylko „’przedmiotem 
gry’, przede wszystkim medialnej, a tak naprawdę 
to [kierowała się ta władza – JK] wyłącznie intere-
sem indywidualnym albo grupowym”. W ten sposób 
Kaczyński odbierał swoim politycznym przeciwni-
kom legitymizację i prawo reprezentowania woli pol-
skiego ludu-suwerena. Tym bardziej, że nie mieli oni 
do tego – według PiS-u – nawet formalnych podstaw, 
zgodnie z powtarzanymi ciągle oskarżeniami o „sfał-
szowanie” przez nich wyborów.

Hasła rewolucji antykomunistycznej wypisane były 
na sztandarach PiS-u od powstania partii w 2001 roku, 
mimo że już wtedy było to wyłamywanie otwartych 
drzwi. Ani prezes, ani zarząd partii czy później rząd 
przez nią utworzony, nie wspominali nigdy o konty-
nuacji przebudowy ustrojowej, tak chwalonej przez 
ekspertów od transformacji politycznej i uważanej 
za nad wyraz udaną przez specjalistów od gospodar-
ki. Niewątpliwe osiągnięcia ”Solidarności” i sukcesy 
opozycji lat 90-tych, jak np. umowa Okrągłego Stołu, 
na podstawie której doszło do bezkrwawej zmiany 
ustroju, były i są nadal przedstawiane przez PiS jako 
zaniechania, błędy i dotkliwe porażki. W pisowskich 
wypowiedziach nie pojawiło się prawie nigdy nic 
pozytywnego na temat III Rzeczpospolitej, podobnie 
jak nigdy nie postulowano dokończenia zapoczątko-
wanych w 1989 roku zmian. Nie wspominało się też 
o naprawie III Rzeczpospolitej, ale o jej zburzeniu, 
nie widząc sprzeczności w tym, że – jak powtarza-
no podczas ostatniej kampanii wyborczej − kraj był 
„w ruinie”. Burzenie ruin to ciekawy pomysł… Choć 
wtedy sensownie byłoby może mówić o sprzątaniu, 
czy też odbudowie. 

Mimo tych niekonsekwencji wyborcza kampania 
PiS-u sięgała właśnie do idei buntu, rewolucji wobec 
„układu” i sprzeciwu wobec pogardzanej „ciepłej wo-
dy w kranie”. Opierała się na wykorzystaniu frustra-
cji tej części Polaków, których dotknęły rzeczywiste 
zaniedbania poprzednich rządów w sferze socjalnej, 
wykorzystaniu niezadowolenia zmarginalizowanych 
związków zawodowych i lekceważonych radykałów 
z 1980 roku, w których głowach tlił się nadal płomień 
„prawdziwej” rewolucji. 

Dyskredytując „ciepłą wodę”, PiS wysuwał hasła 
burzenia (także murów klasowych) i obalenia systemu 
III Rzeczypospolitej, które porywały wyobraźnię tych 
właśnie radykałów. Innym grupom obiecywano m.in. 
skrócenie wieku emerytalnego i najwyższe w Europie 
zasiłki na dziecko. O ile postulaty ekonomiczne ku-
siły wymiernymi korzyściami nowych wyborców, to 
domaganie się rewolucji i obalenia starego porządku 
przydawało misyjności i patosu programowi PiS-u. 
Rewolucyjną temperaturę podgrzewała godnościowa 
frazeologia, apele o zrywanie kajdan ekonomicznych 
i politycznych, o uwolnienie się spod jarzma obcych: 
Berlina, od wpływów zgniłego moralnie Zachodu czy 
od dyktatu Brukseli…

(...)
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Świetlany cel, czyli misja dziejowa Polski
Postkolonialne cechy dykursu demokracji á la PiS są do-

strzegane coraz częściej przez badaczy. Na przykład styl reto-
ryczny prezesa Kaczyńskiego porównuje się ze stylem: ”[…] 
Władysława Gomułki, włącznie z wyraźnymi fobiami, jakie 
w nim były zawarte (antyniemieckość). Zbieżność z I sekre-
tarzem KC PZPR nie jest, moim zdaniem, przypadkowa […]. 
Moralistyczny ton wydobywa aspekt oceniająco-emocjonalny 
jako główny czynnik motywujący. Ocenom podporządkowuje 
racjonalną argumentację. Wreszcie, zapewnia przewagę reto-
ryczną: wszak ten, który odwołuje się do kategorii moralnych, 
występuje w imieniu uniwersalnych pryncypiów, a nie broni 
partykularnego punktu widzenia.” 2

Cytowany socjolog dostrzegł nie tylko zbieżność wypowie-
dzi Kaczyńskiego z wypowiadziami I sekretarza partii komu-
nistycznej, ale także, że ich moralistyczny ton i silne nace-
chowanie wartościująco-emocjonalne spychają na dalszy plan 
racjonalną argumentację. Należy dodać, że odchodzenie od 
racjonalności lub wzięcie jej w nawias zawsze sprzyjało snuciu 
utopijnych planów i przyszłościowych miraży. Im bardziej abs-
trakcyjne i odległe czasowo cele kreślili w swoich politycznych 
wizjach ich autorzy, tym bardziej radykalnych czy drastycz-
nych poświęceń od społeczeństwa domagała się ich realizacja, 
co wiemy choćby z naszych wcześniejszych analiz. A Jarosław 
Kaczyński stawia przed IV Rzeczpospolitą zaprawdę wieko-
pomne cele: ”Stoimy przed wielką szansą budowy nowej Polski 
[…], która będzie dla wszystkich, która będzie silna, niepodle-
gła, godna, dumna. […] będzie nam wszystkim […] zapewnia-
ła bezpieczeństwo, dobrobyt, siłę, godność i poczucie, że być 
Polakiem to znaczy być kimś ważnym, to znaczy być kimś, 
kto wyznacza dzisiejszej chorej Europie drogę do uzdrowienia. 
Drogę do powrotu do fundamentalnych wartości, do prawdzi-
wej wolności, drogę do zwycięstwa i umocnienia naszej opartej 
o chrześcijaństwo cywilizacji.”

IV Rzeczypospolita prezesa Kaczyńskiego i jego partii po-
winna być sprawna i silna, suwerenna i samodzielna, niezależna 
politycznie i ekonomicznie, a także samowystarczalna kulturo-
wo. Wielu polityków (w tym generał Wojciech Jaruzelski), a 
także polityków niekoniecznie polskich, mogłoby się podpisać 
pod takimi słowami (mimo, że brzmią one nieco arogancko 
wobec unijnych przyjaciół). Wszystko to byłoby zatem w po-
rządku, gdyby nie to, że Kaczyński i PiS wyznaczają Polsce 
mesjanistyczną rolę zbawienia i „uzdrowienia chorej Europy”, 
nakazują pouczanie zdezorientowanych – ich zdaniem – 
Europejczyków, czym są „fundamentalne wartości” oraz czym 
jest „prawdziwa wolność”. Pragną wytyczać przed Europą dro-
gi „do zwycięstwa”, a także – jak by to nie wystarczyło – po-
wierzają Polakom misję „umocnienia” chrześcijańskiej cywili-
zacji… (...)

Z każdym miesiącem dyskurs demokracji á la PiS coraz wy-
raźniej upodabnia się do dyskursu demokratycznej dyktatury (i 
sytemu PRL-owskiej demokracji ludowej), różniąc się od nich 
przede wszystkim tym, że pozycję „suwerena” zamiast „pro-
letariatu” zajął w nim „naród”. W dyskursie PiS-u, miejsce 
wizji komunistycznego raju na ziemi, zajął utopijny cel budo-
wy mesjanistycznego państwa narodowego o mocy sprawczej 
światowego mocarstwa, które ma zbawić Europę i cywilizację 
chrześcijańską. Natomiast zgodnie z regułą „wyższej koniecz-
ności” (cel uświęca środki), wspólną dyskursom sowieckim i 
dyskursom PiS-u, pragnienie osiągnięcia utopijnych celów w 
nieokreślonej przyszłości prowadzi do woluntaryzmu władzy i 
w konsekwencji do stosowania terroru, ponieważ, jak twierdzi 
znakomity znawca demokracji  G. Sartori: […] próby wprowa-
dzenia w czyn utopijnych ideałów zawsze kończą się porażką, 
perfekcjonista może równierz utracić wiarę w ideały demokra-
cji. Szuka wówczas światów zastępczych, albo wyobrażając 
sobie przyszłe światy, albo przypisując urojone cnoty istnieją-
cym negacjom własnego świata. W każdym z tych przypadków 
rozwiązanie, które wybiera staje się ’rewolucją’ i rewolucyjną 
przemocą.

1. Lech i Jarosław Kaczyńscy urodzili się w czerwcu 1949 roku w nieźle ustosunkowanej, jak 
na warunki komunistyczne, rodzinie inteligenckiej. Matka bliźniaków Jadwiga wyjeżdżała 
niejednokrotnie z kraju, odwiedzając w latach 60-tych Anglię. Także ojciec Rajmund od 1961 
roku bywał za granicą (prywatnie i służbowo), między innymi w Anglii, Belgii, Holandii i 
RFN. W RFN pracował przy budowie ambasady amerykańskiej, co było świadectwem wiel-
kiego zaufania, jakim reżim komunistyczny mógł obdarzyć swojego obywatela. Może właśnie 
dlatego, jak piszą biografiści Jarosława, „nie zachowały się akta paszportowe Rajmunda 
Kaczyńskiego, a przynajmniej do tej pory nie odnaleziono ich w archiwum IPN. Dotyczy to 
również Jadwigi [...]”. S. Cenckiewicz, J. Kowalski, A. Chmielecki, A.K. Piekarska, Lech 
Kaczyński. Biografia polityczna. Dostępne w Internecie:  http://www.ngopole.pl/wp-content/
uploads/2013/04/biografia-srodek.pdf (data dostępu: 5 listopad 2017). Rodzice „marzący o 
spokojnym życiu i karierze naukowej” dla obu synów (Polska potrzebuje szerokiego paktu 
politycznego, rozmowa J. Lichockiej z L. Kaczyńskim, „Rzeczpospolita”, 14 lutego 2009) 
kierowali się przede wszystkim „życiowym pragmatyzmem”. Umożliwiło im to zrobienie 
kariery zawodowej, a bliźniakom korzystanie od dzieciństwa z przywilejów, a nawet cieszenie 
się sławą gwiazd filmowych po zagraniu głównych ról w produkcyjniaku dla dzieci, który 
zdobył ogromną popularność w Polsce lat 60-tych.

2. I. Krzemiński, Demokratyczna mobilizacja, Instytut Obywatelski, 9 sierpnia 2016. Dostęp-
ne w Internecie: http://www.instytutobywatelski.pl/24687/komentarze/spoleczenstwokomenta-
rze/demokratyczna-mobilizacja (data dostępu: 10 maja 2017).

Janusz Korek

Fragmenty artykułu, który ukazał się w piśmie: ”Świat  słowo” (nr 2, 2017) oraz 
online na łamach: “Postcolonial Europe” - http://postcolonial-europe.eu/sv/stud-
ies/188-2018-04-28-15-55-12 

Janusz Korek - literaturoznawca, historyk idei politycznych, redaktor naczelny ”Post-
colonial Europe” (Uniwersytet Sztokholmski). Autor książek: ”Paradoksy paryskiej 
’Kultury’” i ”Demokrativetande i Polen och Ukraina under den postkommunistiska 
perioden”. Współautor i redaktor książek: ”From Sovietology to Postcoloniality” oraz 
”Röster om Gombrowicz”.

Przed wyborami aktywność polskich zwolen-
ników Sd na forach internetowych robiła wra-
żenie i zdawało się, że zwycięstwo i władza jest 
w zasięgu ręki. Z błogosławieństwem dla zwo-
lenników “dobrej zmiany” w Szwecji przyjechał 
nawet europoseł Dominiki Tarczyński, który 
entuzjastycznie  przyjęty został przez obrońców 
Szwecji przed islamskim potopem. Tenże sam 
Tarczyński, o którym poseł PO Artur Gierada 
pisał: Tarczyński to arogant, cynik i hipokryta. 
Gardzi ludźmi, sam słyszałem jak o kolegach 
partyjnych mówi jak o śmieciach. Ale to także 
świetny manipulator. Niestety, w obecnych re-
aliach polskich, to wróży mu wielką karierę. 
Tarczyński zasłynął z wypowiedzi na temat 
Lecha Wałęsy: Bolek mówi przez media do po-
sła na sejm RP, że „wyrwie mnie z korzeniami”. 
Zapraszam Cię na solo bydlaku! 

O przyjeździe Tarczyńskiego do Sztokholmu 
na wybory informował portal “Nyheter Idag”, 
wobec którego są podejrzenia, że finansowany 
jest z rosyjskich pieniędzy. PiSowski europoseł 
wziął udział w mszy świętej w sztokholmskim 
kościele św. Jana, gdzie owacyjnie przyjęła 
go grupa Polaków. Na zdjęciu publikowanym 
w “Nyheter Idag” widzimy m.in. prezes Rady 
Uchodźstwa Polskiego w Szwecji Jolantę Hal-
kiewicz (ponoć także szefową jednego z odła-
mów Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie) i 
byłego gangstera, który się nawrócił, Pawła 
Cwynara, który na stronach FB zajmuje się 
przede wszystkim opisywaniem Szwecji jako 
kraju upadłego, gdzie panują prawa szariatu. W 
takim towarzystwie Tarczyński dowiaduje się, 
że 90% Polaków w Szwecji głosować będzie na 
Szwedzkich Demokratów, a na swoim Twiterze, 
gdzie chwali się obecnością na konwencji wy-
borczej Sd, pisze: To co zobaczyłem dzisiaj na 
ulicach Sztokholmu naprawdę przeraża.... Nie 
wiem, czy słowo “kretyn” oddaje w pełni stan 
intelektualny pana europosła.

Nie mam wątpliwości, że znaczna część 
Polaków w Szwecji oddała swój głos na Sd. Ale 
też nie sądzę by było to 90%. Chociażby wy-
nika to z wielu komentarzy, jakie można było 
znaleźć na FB. Ton tych wypowiedzi był często 
ostry i złośliwy. Na przykład w komentarzach 
do artykułu byłej dyrektor Instytutu Polskiego 
Katarzyny Tubylewicz (“Ponad 20 procent 
Szwedów deklaruje, że zagłosuje na szwedz-
kich demokratów” GW) wpis mieszkającej w 

Powyborczy remanent - 
czyli Sd na antypodach
Polacy wspierający Szwedzkich 
Demokratów (Sd) nieco zamil-
kli, rozczarowani, że “ich” partia 
nie zyskała w wyborach większej 
ilości głosów. Wizerunkowo to 
porażka, mimo iż Sd zdobyło 
niemal 18% głosów i jest trzecią 
„siłą” w Riksdagu. Ale tak było i 
w poprzedniej kadencji... 

Sztokholmie Malgi Kubiak: Wśród tych 20% wie-
lu jest polskiego pochodzenia, co jest olbrzymim 
błędem, bo im będzie to ‘jak psu na buty’. Wśród 
samych elit Sd, na terenie okręgu Sztokholm jest 
10 Polek i Polaków lub pochodzenia polskiego. 
Jestem tym załamana – taka Paula Bieler czy Da-
na Platter...”.

“Wara od Jimmy Åkessona i PiS” – mówiła w 
rozmowie telefonicznej z naszą redakcją jedna z 
oburzonych Czytelniczek, gdy napisaliśmy, że 
Szwecja w wersji Sd, przypomina Polskę w wersji 
PiS. Nic dziwnego. To właśnie Sd – określana 
tutaj jako partia populistyczna (najłagodniej 
mówiąc) jest jedynym w Szwecji politycznym 

sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Sd opo-
wiada się za zatrzymaniem unijnych procedur 
mających zbadać przestrzeganie praworządności 
w Polsce uznając, że są to sprawy wewnętrzne 
Polski. To nic nowego: Sd chciałoby wyprowa-
dzić Szwecję z Unii, uznając, że również politycy 
PiS dążą do tego samego – czyli Polexitu.

Trudno znaleźć w tym wszystkim jakąś logikę: 
antyimigrancka retoryka, połączona z nacjonali-
zmem, wykrzywiony obraz Szwecji – to oczywi-
ście pożywka, którą wielu Polaków tutaj mieszka-
jących, gładko przełyka. Zapominając najczęściej, 
że bez liberalnej polityki imigracyjnej i otwartych 
granic Unii, ci sami Polacy w Szwecji znaleźć by 
się nie mogli. 

Ale to są niuanse, które trudno zrozumieć, gdy 
emocje biorą górą. (tn)

Wszystkim 
Koleżankom i Kolegom 

z Polskiego Związku 
Medycznego w Szwecji, 
Oddział w Sztokholmie, 

składamy gorące 
podziękowania 

za zorganizowanie 
Mszy św. za duszę 

Św. Pamięci 
doktora Jacka Flura

Żona i Rodzice
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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Nowy standard 
polskich sklepów

Właścicielami sklepu są Vahe i Agnieszka, którzy od kilku lat prowadzą sklep w Grimsta 
(Vällingby), który z szarego osiedlowego sklepiku przemienił się w największe w Sztokholmie 
polskie delikatesy. Czy nowy sklep w Huvudsta to początek sieci sklepów Polmarket? Właściciele 
ani nie zaprzeczają, ani nie potwierdzają – na razie, po intensywnym wysiłku w tworzeniu sklepu w 
Huvudsta, koncentrują się na powiększeniu asortymentu i zdobywaniu nowych klientów. 

W naszych sklepach klient ma do wyboru ponad 3000 polskich produktów – mówi Vahe – i stara-
my się sprowadzać najlepsze produkty z Polski. Duży wybór to gwarancja, że każdy znajdzie coś dla 
siebie. Planujemy, we współpracy z producentami, różnego rodzaju kampanie i degustacje. Chcemy 
by sklep zawsze przyciągał Klientów.

Uwagę zwraca w Huvudsta wystrój sklepu – nowoczesny, przestronny, nie trzeba przeciskać się 
między półkami. To zasługa Vahana – mówi Agnieszka. – Wychodzimy z założenia, że Klient musi 
mieć łatwy i dobry dostęp do towarów. Dzięki temu można też lepiej wyeksponować różnorodność. 
Na długich półkach oko przyciągają dziesiątki rodzajów herbat, pierniczków, konserw, napojów...  
Jest tutaj wszystko – zapewne każdy Klient znajdzie tutaj swój ulubiony produkt, zapamiętany 
jeszcze z Polski.

Huvudsta Centrum w Solnej nie jest duże, ale przestronne. Wybór miejsca był ważny z dwóch 
powodów: po pierwsze nasz sklep leży tuż przy stacji metra, ponadto tuż pod nami znajduje się duży 
bezpłatny parking, z którego jest wyjście niemal bezpośrednio przed naszym sklepem – wyjaśnia 
Agnieszka. Polskich sklepów jest coraz więcej w Sztokholmie, ważne jest więc, by znaleźć własną 
niszę – mówi Vahe. – My postawiliśmy na nowoczesny wygląd naszych sklepów i duży wybór towa-
rów. Nie koncentrujemy się tylko na tym, co Klienci najczęściej kupują, ale na tym, by mieli wybór. 

To rzeczywiście świetna kombinacja. Widać to zarówno w sklepie w Grimsta, jak i nowym w 
Huvudsta. I tam i tu klientami są nie tylko Polacy, ale także Szwedzi i mieszkający w okolicy 
cudzoziemcy.  

Warto dodać, że także i w sklepie w Huvudsta jest stoisko ze świeżymi wędlinami i serami. Naszym 
mottem jest: jakość produktów, duży wybór, wystrój wnętrza i dobre ceny – mówią właściciele 
Polmarket. Kto jeszcze nie był w sklepach Polmarket – serdecznie zapraszamy!  

Huvudsta Centrum
Otwarte codziennie: 

poniedziałek-piątek 9-20 sobota-niedziela 9-18

Przestronny, świetnie zaopatrzony sklep Polmarket w centrum Huvudsta, 
to kolejny polski sklep na mapie wielkiego Sztokholmu. I piętnasty 
z kolei. Nie licząc już tych, które w ostatnich latach się zamknęły.
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Sztokholm. 
Archipelag 
z wyspami 
wykluczenia

Sztokholm jest miastem na wodzie, 
rozpostartym na wielu wyspach. 
Jest też archipelagiem w sensie 
symbolicznym.

Socjologicznie potraktowany archipelag Sztokhol-
mu wskazuje na oddalanie się od siebie „wysp”, które, 
zdawało się jeszcze niedawno, dzielił niewielki prze-
smyk, jak w przypadku wysp archipelagu w sensie 
geograficznym. Dziś miasto staje się archipelagiem 
drastycznego zróżnicowania statusowego, gdzie so-
cjologicznie traktowane wyspy, coraz bardziej od sie-
bie odpływają. Różnice zamożności, stylu życia, mo-
delu zamieszkania, zdają się nie pełnić już pozytyw-
nej roli, dynamizującej miasto, lecz coraz drastyczniej 
sprzyjają  dynamice „rozjeżdżania się” miasta i regio-
nu na separowane, choć związane coraz lepszą siecią 
transportową części.

Zamiast frazesów, opowiastka o dwojgu ludzi 
mieszkających w tym samym mieście, a zarazem na 
dwóch różnych planetach. Oto przykład Leny i Lasse.

Lena jest 35-letnią pielegniarką, samotnie wycho-
wującą syna. Od 10 lat mieszka i pracuje w Huddinge, 
dzielnicy odległej od centrum Sztokholmu około 
kwadransa jazdy podmiejską kolejką. Do pracy do-
jeżdża lokalnym autobusem, większe zakupy robi w 
pobliskiej dzielnicy Farsta. Do “dużego miasta”, czyli 
środmieścia Sztokholmu, właściwie nie zagląda, bo, 
jak sama mówi, nie wie czego miałaby tam szukać. 
Na markowe ubrania, czy pójście do dobrej restau-
racji, jej nie stać, zaś niedaleko jej domu są outlety, 
gdzie się ubiera. Niedaleko jej mieszkania w bloku, 
w tej samej dzielnicy, znajduje się centrum kinowo-
-rozrywkowe Kungens Kurva, do którego czasem, 
raczej z rzadka, z koleżankami zaglądnie. Lena jest 
jedną z tych osób, którym niechybnie wielkie miasto 
nie jest do szczęścia potrzebne. Żyje w nim podobnie, 
jak żyła w Hudiksvall, w małym mieście Norrlandii, 
w którym się wychowała i do którego zagląda dwa 
razy w roku, odwiedzając rodziców w czas wielkich 
świąt. W Huddinge ma po prostu lepiej płatną pracę.

Lasse jest o dwa laty młodszy od Leny, mieszka 
i pracuje w Kista, odległej od centrum Sztokholmu 
około kwadransa drogi metrem. Lasse często wyjeż-
dża do Londynu i do Dublina z racji pracy w dużej fir-
mie opracowującej programy komputerowe. Wybrał 
mieszkanie w Kista, bo to o krok od jego biura i sto-
sunkowo blisko do głównego lotniska Arlanda. W 
projektach, przy których jest zatrudniony, pracuje po-
sługując się językiem  angielskim. Jego współpracow-
nicy to często obcokrajowcy przybyli do Sztokholmu 
na kontrakty w jego firmie. Lasse dobrze zarabia, z 
kolegami z pracy często bywa w “dużym mieście”, 
w pubach, na imprezach, odwiedzając znajomych 
zamieszkałych w śródmieściu. Trenuje kick boxing, 
ma dziewczynę Francuzkę, pracującą jako personal 
coach, z ktorą często lata do Niemiec i do Danii na 
warsztaty poświęcone zdrowemu trybowi życia.

Ze swoją siostrą, wspomnianą wyżej Leną, widuje 
się rzadko, zwykle podczas świąt, kiedy spotykają się 

u rodziców w Hudiksvall. Częściej są ze sobą w kon-
takcie na Facebooku.

To, że Sztokholm dzieli się na statusowo różne 
„wyspy”, wynika z jego niebywałej ekspansji eko-
nomicznej i kulturowej w ostatnich trzech dekadach. 
Boom gospodarczy oznacza niezwykłą „presję na 
Sztokholm” z zewnątrz. Można mówić wręcz o „in-
wazji” ludzi gotowych zamieszkać i podjąć tam pra-
cę. Zdolności absorpcyjne miasta zdają się być na 
wyczerpaniu. Ilość mieszkań jest dalece niewystar-
czająca, co ogranicza możliwości przyjęcia do pra-
cy poszukiwanych przez biznes ludzi o unikalnych 
kwalifikacjach. Popyt jest niezaspokojony, mimo że 
buduje się domy gdziekolwiek to możliwe, nawet w 
bezpośredniej bliskości mostów i przy krawędziach 
autostrad. 

Socjolodzy szwedzcy systematycznie przyglądają 
się ruchom górotworów społecznych. Prowadzone 
są badania owocujące kolejnymi wydaniami tzw.  
Socjologicznego Atlasu Sztokholmu. Kolejne roczni-
ki atlasu potwierdzają postępującą polaryzację stan-
dardów życia i segregację przestrzenną w regionie. 

Udział gospodarstw wysokodochodowych rośnie 
w północnych częściach regionu Stockholmu (z wy-
łączeniem „wysp cudzoziemskich” reprezentujących 
niski poziom dochodów, vide rejon Järvafältet), nie 
odpowiada zaś temu wzrostowi poziom dochodów 
w dzielnicach południowych, z wyjątkiem pewnych 
dzielnic jak Stuvsta  czy Tullinge (ze względu na ich 
willowy charakter i bliskość ośrodków badawczych). 
Grupy nisko dochodowe wyraźnie wypychane są z 
części śródmiejskiej. „Północ” staje się coraz bardziej 
zamożna, choć i tam obserwuje się głębokie podziały. 
Pewne dzielnice, jak Bromma (w pasie śródmiejskim) 
i Djursholm (na północy) zyskują coraz bardziej na 
ekonomicznej sile mieszkańców, zaś północne, lecz 
cudzoziemskie dzielnice miasta Sztokholm: Tensta, 
Rinkeby, Akalla, Husby (Järvafältet) osuwają się w 
relatywne ubóstwo. Podobnie jest w południowych 
„cudzoziemskich” dzielnicach i gminach wojewódz-
twa, jakkolwiek całe „Południe” jest uboższe od „Pół-
nocy” Sztokholmu.

W najuboższych cudzoziemskich dzielnicach mia-
sta, średnia dochodów rodziny nie sięga nawet poło-
wy wartości dochodów rejestrowanych w śródmieściu 
obejmującym Norrmalm, Vasastan, Kungsholmen, 
Östermalm. W najgorszym położeniu są dzielnice z 
ogromną przewagą cudzoziemców. Dzielnice te są 
obrazem fiaska polityki integracyjnej, wynikiem 
długoletniego chowania przez polityków głowy 
w piasek. Są rezultatem pozoracji uprawianej w 
licznych programach integracji, co wynika bądź 
z ignorancji, bądź stosowania ideologicznych fil-
trów w ujawnianiu problemów i reagowaniu na 
nie. Dziś są to już „złe dzielnice”, będące terenem 
na którym rośnie agresywny izolacjonizm, w tym o 
charakterze gangsterskim.

Sztokholm traktowany jest obecnie, i to mierząc w 
skali międzynarodowej, za bardzo segregowane mia-
sto, o stale rosnącej polaryzacji społecznej i ekono-
micznej. Wyraźnie ten proces ilustrują różnice war-
tości wskaźników zatrudnienia. W samym mieście, w 
obrębie północnej, czyli „dobrej” części miasta, dziel-
nice odznaczające się najwyższym udziałem emigran-
tów: Tensta, Rinkeby, Akalla, są zarazem wyspami 
dramatycznie wysokiego bezrobocia. W południowej 
części regionu miejskiego, w gminach Södertälje i 
Botkyrka (gminach z dużym udziałem mieszkańców 
pochodzenia cudzoziemskiego) bezrobocie należy do 
najwyższych w kraju (w 2015 sięgające 15%, przy 
średniej krajowej 8.7%), chociaż region Sztokholmu 

w całości wykazuje najwyższy wskaźnik zatrudnie-
nia w kraju, a w jego północnych gminach Danderyd, 
Vallentuna, Vaxholm, bezrobocie jest najniższe w 
kraju.

Narastanie ostrych podziałów to, paradoksalnie, do-
wód na rosnące znaczenie ekonomiczne miasta i jego 
sukces biznesowy. Powodzenie gospodarcze stymu-
luje nieprzerwanie wzrost zamożności i atrakcyjności 
Sztokholmu, mierzonej zarówno w skali krajowej jak 
i międzynarodowej. Widomym znakiem powodzenia 
i prestiżu miasta jest rozszerzanie się i sublimacja róż-
nych rynków dóbr i usług, jak i tworzenie się nowych 
separujących się stylów życia. Zamożne i atrakcyjne 
„wyspy” Sztokholmu są coraz ciekawsze i bardziej 
zasobne.

Sztokholm zmienił się radykalnie jako centrum 
szeroko rozumianej konsumpcji. Niektórzy badacze 
twierdzą, że na intensyfikację procesu metropolizacji 
miasta, większy wpływ niż innowacyjny profil pro-
dukcji i usług, ma tworzenie coraz to nowych segmen-
tów niszowych rynków konsumpcyjnych. To ich sub-
limacja stanowi o atrakcyjności miasta. Sukces miasta 
w przyciąganiu ważnych aktorów i kapitału w więk-
szym stopniu zależy dziś od zniuansowanej należycie 
konsumpcyjnej oferty rynkowej, niż od zakumulowa-
nej już siły wytwórczej miasta. Ludzie nowych zawo-
dów i nowych szans na sukces szukają w zglobalizo-
wanym świecie spokojnej, ale świetnie wyposażonej 
przystani, jako trampoliny do dobrych dochodów i 
zysków. Ale nie tylko tego. Miasto musi oferować 
jeszcze coś „extra”. Chodzi o możliwość sukcesu w 
atmosferze spokoju społecznego i tolerancyjnego 
otoczenia. Sztokholm wciąż kusi ofertą bezpieczne-
go życia rodziny, niezainfektowanymi przestępczo-
ścią nieletnich szkołami, dobrą opieką dla dzieci. A 
wszystko to w ładnym położeniu pośród stosunkowo 
nieskażonej natury. Atrakcyjność Sztokholmu dla wy-
magających i zasobnych użytkowników miasta wciąż 
rośnie, pozostałych wypychając siłą rzeczy tam, gdzie 
nie jest tak drogo, jak w śródmieściu.

Wielkomiejski styl życia i wzory konsumpcyjne, 
znane z głównych europejskich metropolii, właści-
we są całemu śródmieściu Sztokholmu. Na peryfe-
riach miasta i regionu wzory i styl życia rymują się 
natomiast z tymi, które przypisuje się reszcie kraju. 
Gentryfikacja zaniedbanych do niedawna śródmiej-
skich obszarów prowadzi do kulturowego wzmocnie-
nia metropolitalnej specyfiki miasta w stosunku do 
reszty regionu. Znamienne jest to, że nowo powstają-
ce, stosunkowo nieodległe od śródmieścia i statusowo 
wysoko plasowane osiedla, jak Hammarby sjöstad, 
Liljeholmen/Årsta czy Frösunda, przypominają walo-
rami nowoczesności i metropolitalnym stylem życia 
śródmieście, czego nie można powiedzieć ani o sta-
rych ani o nowych osiedlach powstających w znacz-
nej odległości od centrum. Obserwuje się również zja-
wisko izolacji niektórych dzielnic, oddzielających się 
specyficznym, wykluczającym innych stylem życia. 
Izolacja ma zatem i aspekt odśrodkowy. Są dzielnice, 
popularnie określane gettami cudzoziemskimi, zada-
jące szyku swą odrębnością – na dobre i coraz silniej 
– na złe (osławione Rinkeby, Hjulsta, Akalla).

Sztokholm różnicuje się coraz bardziej „od we-
wnątrz”. Nie tylko status dzielnicy, prestiż zawodu, 
ale i postawa, zachowania składające się na styl ży-
cia, w coraz większym stopniu rzutują na nowe ob-
jawy segregacji społecznej. A co za tym idzie i nowe 
charakterystyki wykluczenia. Pewne funkcje i strefy 
miasta stają się uprzywilejowanym terytorium dla 
grup ludzi o określonych preferencjach, gdzie inni, 
nawet jeśli nie wypierani przemocą, czują, że to już 
nie ich miasto. Śródmieście zawłaszczone jest przez 
nowe elity w tym sensie, że oferta miasta jest pod-
porządkowana zamożnym i wymagającym kulturalnie 
grupom. Ludzie bez nadwyżki finansowej i bez szcze-
gólnych zainteresowań, po prostu nie mają się tam po 
co wybierać, o ile nie przyciągają ich sklepy wielkich 
sieciówek. Które są też w centrach handlowych na 
przedmieściach. 

Malowniczym przykładem drastycznych różnic 
jest dzielnica Kista, gdzie dwa różne światy rozdzie-
la szklana ściana sporej galerii handlowej. Po jednej 
stronie dzielnica high-tech z firmami kreatywnymi, 
międzynarodową klientelą biznesową, po drugiej stro-
nie galerii izolująca się od nowoczesnego świata dziel-
nica emigrancka. Te światy, mimo skrajnej bliskości 
położenia, właściwie nie mają ze sobą łączności.

„Rozjeżdżanie się” miasta ma konkretny wymiar, 
może i nieświadomej, ale konkretnej izolacji kolej-
nych połaci przestrzeni miasta i regionu. Drogi ludzi 
się rozchodzą. Wielu przenosi się z śródmieścia i z 
samego miasta jako takiego, które do niedawna by-
ło dobrem wspólnym, ku własnym miastom, czy ra-
czej osadom odartym z wielkomiejskości. Sztokholm 
przestał być stolicą Folkhemmet. Na dobre i zna złe.

Zygmunt Barczyk
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Niebezpieczne 
impulsy
Bob Woodward to nie jakaś tam hetka 

pętelka, a waga ciężka amerykań-
skiego dziennikarstwa. W latach 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku, we współpracy 
z kolegą Carlem Bernsteinem, wygenerowali świato-
wy skandal znany na świecie, jako afera Watergate, 
co doprowadziło w rezultacie prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Richarda Nixona do zrezygnowania 
ze stanowiska. 

Niebawem ukaże się nowa książka Boba Wood-
warda, „Strach”, której głównym bohaterem jest 
prezydent Donald Trump. Jak informuje CNN, która 
zaznajomiła się z treścią książki przed jej wejściem na 
rynek czytelniczy, kontrowersyjne informację, jakie 
zawiera, mogą zachwiać przewagą partii republikań-
skiej i zniwelować jej przewagę w Senacie USA.

Woodward, opierając się na bezpośrednich perso-
nalnych źródłach pisze, że doszło już do tego, iż naj-
bliżsi współpracownicy prezydenta zabierają z jego 
biurka niektóre dokument, by nie mógł ich podpisać.

Oto jeden z przykładów. Gary Cohn, były szef pre-
zydenckiej grupy doradców ekonomicznych, „ukradł” 
z prezydenckiego biurka pewien dokument, ze wzglę-
dów na „bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych”. 
Dokument mówił o zerwaniu z Południową Koreą 
ważnej umowy handlowej, która w konsekwencji na-
rażała na ryzyko wyjawienia ściśle tajnego programu 
z zakresu bezpieczeństwa, który pozwalał Stanom 
Zjednoczonym w ciągu siedmiu sekund uzyskać in-
formację o wystrzeleniu przez Koreę Północną rakie-
ty. Ukradłem ten dokument. Nie mogłem pozwolić 
żeby poznał jego treść. I nigdy go nie zobaczy, ze 
względów na bezpieczeństwo państwa. Należy zrobić 
wszystko, aby powstrzymać Trumpa i jego niebez-
pieczne impulsy – mówi cytowany w książce Cohn. 

Andrzej Szmilichowski

W innym fragmencie książki szef sztabu prezyden-
ta John Kelly mówi do swoich urzędników – Trump 
to idiota! Nie ma sensu próbowanie przekonania go 
o czymkolwiek. On stracił wszelki rozsądek, jeśli w 
ogóle miał go kiedykolwiek! Egzystujemy w crazy 
town, nie potrafię zrozumieć, dlaczego my tu ciągle 
jesteśmy!

Wielu topowych polityków obu izb uważa, że pre-
zydent jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. 
Są poważnie zaniepokojeni jego irracjonalnym zacho-
waniem i tendencją do posługiwania się kłamstwami.

Prasowy sekretarz Białego Domu Sarah Sanders 
dementuje informacje zawarte w książce Boba 
Woodwarda – Ta książka to zbiór z fabrykowanych hi-
storii, zmyślanych przez rozczarowanych byłych pra-
cowników, którzy przyjęli, jako punkt wyjścia swoich 
licznych publikacjach, odmalowywanie prezydenta w 
czarnych barwach.   

Czytając te i inne podobne, docierające zza oceanu 
informacje na temat funkcjonowania zarządzania pań-
stwem i jego bezpieczeństwo, przypomina się popu-
larne w międzywojennej Polsce powiedzenie: paraliż 
postępowy najzacniejsze trafia głowy. 

Wówczas chodziło o znajdujący się w zaawanso-
wanym stadium syfilis. Dziś tego zagrożenia nie ma, 
ale są inne, również w swych początkowych stadiach, 
nierzucające się w oczy a szkodzące głowom, w rezul-
tacie również państwu.   

PolArt czyli 
Wilno w Sztokholmie
Agencja PolArt od wielu już lat dba o 
strawę kulturalną Polaków w Szwecji. 
Konkretnie w Sztokholmie i okolicy. 
Jej założycielkami były Joanna Janasz i 
Elżbieta Jakubicka, laureatki Poloników 
2005 przyznawanych przez kapitułę 
związaną z Nową Gazetą Polską.

Dawno się skończyły te dobre czasy, gdy z PRL 
przybywały do Szwecji wielkie przedstawienia te-
atralne z dużą ilością wybitnych aktorów, statystów 
i dekoracji. Pamiętam, jak promami do Sztokholmu 
przypływały autokary z artystami i ciężarówki z re-
kwizytami i dekoracjami. Do tego tematu kiedyś 
wrócę. 

Nie te czasy i nie te pieniądze, które PRL hojną ręką 
wydawała na propagandę i – przy okazji – kulturę. 

W miarę swoich możliwości Panie z PolArtu spro-
wadzają nam Artystów i przedstawienia z prawdziwe-
go zdarzenia. Dzięki Nim występowały już w Szwecji 
teatry: Nowy, Kwadrat i Komedia oraz znane kaba-
rety i zespoły muzyczno-widowiskowe, jak na przy-
kład Grupa MoCarta – wirtuozi smyczkowi, którzy po 
studiach w konserwatorium, doszli do wniosku, żeby 
zamiast grać trzecie czy nawet drugie skrzypce w re-
nomowanej orkiestrze symfonicznej, założyć własny 
kameralny zespół muzyczno-kabaretowy. 

Ostania inicjatywa wymienionych wyżej Pań przy-
wiała do Sztokholmu słynną Kapelę z Wilna. Do te-
go występu dołożył się Senat RP i naturalnie lokalni 
sponsorzy ze Sztokholmu. 

Sześciu Panów, typowych baciarów wileńskich, 
pięciu w białych koszulach i ozdobnych brokatowych 
kamizelkach. Na dwóch kamizelkach miniaturki Zło-
tego Krzyża Zasługi, przyznanego przez któregoś z 
Prezydentów RP. Pięciu Panów urodzonych w latach 
sześćdziesiątych ub. wieku siłą faktu nosi obywatel-
stwo litewskie. Jeden urodzony w czerwcu 1939 za-
chował polskie. To On był spiritus movens całej tej 
imprezy. 

Podziwiałem tego, młodszego ode mnie tylko o 
miesiąc, już prawie osiemdziesięciolatka, jak śpie-
wał, tańczył i stepował oraz w ramach konferansjerki 

rzucał anegdotami ze swoich wspomnień. Młodsi 
znacznie od niego koledzy też opowiadali anegdoty, 
raczej z drugiej ręki. Na przykład taką: Na głównym 
placu w Wilnie wystawiono wielki portret Stalina. To 
jakaś Babina spytała: ten wąsaty to, jakiś zmieniony 
Piłsudski? – Nie Babciu, to wielki człowiek Józef 
Wissarionowicz Stalin. – A co on takiego wielkiego 
zrobił? – On przegnał z Polski Niemców. – A to dobry 
człowiek, może on i Ruskich wygna z Polski?

Wspomniany przeze mnie Starszy Pan, Jerzy Gar-
niewicz, nie grał na żadnym instrumencie. Pozostali 
panowie: bracia Gerard i Waldemar Latkowscy, Ro-
muald Piotrowski, Zbigniew Sienkiewicz, Krzysztof 
Szturo i Zygmunt Możejko stanowili właściwą orkie-
strę, w typie kapeli z Chmielnej czy Czerniakowskiej. 
A więc bańdzio, kontrabas, skrzypce, akordeon i 
pseudo perkusja. 

Piosenki znane i lubiane. Można ich posłuchać w 
internecie. Ponieważ Kapela Wileńska występowa-
ła już na wszystkich kontynentach poza Grenlandią, 
a wszędzie wśród Polonii poza Wilniukami są i 
Lwowiacy, więc w swoim repertuarze uwzględnia też 
znane przeboje lwowskie. 

Osobiście się wzruszyłem, gdy Panowie odegrali 
i odśpiewali przedwojenny przebój „Trzy panienki, 
każda inna, trzy panienki każda z Wilna”. Słowa do 
tego utworu ułożył przed wojną mój ojciec pod pseu-
donimem Almir (od Aleksander i Ludomir). Ojciec 
też nagrał to na płycie. Stąd znałem te słowa i stwier-
dziłem, że zostały trochę zmienione, ale i tak się bar-
dzo wzruszyłem. Dziękuję PolArtowi. (LGG)

© Krzysztof Marianiuk

Skansen polski, czyli 100 lat na ludowo

To tak, jak na defiladzie z okazji święta Wojska 
Polskiego w Warszawie – husarzy szli na piechotę, 
bo pokazanie koni było by przypomnieniem, co PiS 
zrobił ze stadniną koni w Janowie Podlaskim.

Dwudniowa impreza w sztokholmskim Skansenie 
była barwna, ale słoma wystawała z każdego zaka-
marka. Brakowało tylko fury. Polska zaprezentowała 
się w sposób archaiczny, nie ratował nawet polski fol-
kowy design rodem z Tatry w wykonaniu energicznej 
i ambitnej artystki. 

Ratunek przyszedł z nieoczekiwanej strony, gdy 
współczesny design polski musiała prezentować 
“grupa rekonstrukcyjna” ze sztokholmskiego KOD-u 
ubrana w jakże popularne dzisiaj i charakterystyczne 
koszulki z napisem “Konstytucja”. 

Za 160 koron (tyle kosztował bilet wstępu do 
Skansenu) publika – przeważnie polska – świętowało 
100-lecie. Drogo, zważywszy, że po drugiej stronie w 
Gröna Lund, za 120 koron, atrakcji pełno i w dodatku 
z adrenaliną.

Przypominam sobie, że przed laty (chyba w 2004 
roku) podczas Roku Polskiego w Szwecji, pre-
zentowano nasz kraj nowocześnie i ciekawie w 
Kungsträdgården: były występy, serwowano polskie 
jedzenie (i bynajmniej nie był to tylko bigos i kiełba-
sa), a odwiedzający dostawali multimedialne gadżety 
o historii i atrakcjach Polski. Ale to były inne czasy, 
inna ekipa. I pewnie... to se ne vrati. 

Po stu latach burzliwej historii znowu mamy 
Polskę Ludową. (tn) 

Foto: Ludomir Garczyński Gąssowski

W PRL-u – przy okazji różnych 
świąt – cepeliady i uciekanie w folk-
lor, to był prosty sposób by nie mó-
wić o historii Polski. W Polsce PiS 
mamy podobnie. W Sztokholmie na 
100-lecie odzyskania niepodległości 
serwuje się nam w Skansenie folk-
lor, bo inaczej trzeba by powiedzieć 
o roku 1989 i Lechu Wałęsie. 
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Tajemnicza 
sekta

Pochodzą w prostej linii od starożytnych 
Egipcjan i faraona Echnatona. Tworzą sektę 
wielbiącą bóstwo zwane wówczas Atonem.

Obecnie członkowie sekty udają się corocznie w pielgrzymkę do miejsc 
kultu leżących zazwyczaj nad morzem, gdzie oddają się specjalnym rytu-
ałom. Hordy pielgrzymów przybywają na piękne, szerokie plaże aby wspól-
nie wielbić bóstwo.  Członkowie, którzy chcą być z nim sam na sam, wy-
bierają bezludne plaże. Do modłów zdejmują normalne ubrania i zakładają 
minimalne rytualne stroje. Niektórzy wolą być nadzy. Uważają, że bóstwo 
należy wielbić całym ciałem. Potem namaszczają się drogimi, pachnącymi 
olejkami, aby stać się bardziej podatnym na działanie bóstwa. Rozkładają na 
piasku barwne dywaniki do modłów i leżąc na nich absorbują boskie promie-
nie. Na niektórych plażach są specjalne łoża lub fotele przeznaczone do tego 
celu, za które pobiera się niewielką opłatę.

Bóstwo sekty jest niezwykle potężne. Nikt nie potrafi spojrzeć mu prosto 
w oblicze, ponieważ oślepia ono swoim blaskiem. Można je oglądać tylko 
przez przyciemnione szkło. Nie wolno także modlić się zbyt długo, a dotyczy 
to szczególnie nowicjuszy bez wystarczającego doświadczenia. Z czasem 
znosi się coraz więcej boskiego promieniowania. Jeżeli moc bóstwa wyda-
je się zbyt potężna, należy zażyć rytualnej kąpieli.  Leżąc na modlitewnym 
dywaniku ogarnia nas spokój i radość, prawdziwe uczucie szczęścia. Skóra 
staje się gładsza i przybiera złocisty ton. Człowiek pięknieje, czuje się zdrow-
szy i wygląda zdrowiej. Twierdzi się, że wśród aktywnych członków sekty 
jest największa ilość szczęśliwych ludzi. Gdy bóstwo pojawia się na niebie 
nabieramy ochoty życia.

Bóstwo sekty można wielbić tylko na świeżym powietrzu. Już Echnaton 
był tego świadom. Wprawdzie wybudował bóstwu światynię, ale nie miała 
ona stropu. Obecnie pojawiły się kapliczki, solaria, z fałszywymi bóstwami. 
Twierdzi się, że są równie potężne jak prawdziwe bóstwo. Niestety nie posia-
dają one jego ciepła i mocy.

Od wielu lat sekta była prześladowana. Przeciwnicy rozprzestrzeniali 
fałszywe pogłoski, że bóstwo jest niebezpieczne, a jego boskie promienie 
szkodliwe. Oczywiście należy zachować umiar we wszystkich swoich po-
czynaniach. Fanatyzm w każdej formie jest niebezpieczny. Prześladowcy 
zaczęli sprzedawać smarowidła, które miały chronić przed groźnymi promie-
niami. Ludzie uwierzyli i zaczęli pokrywać ciała grubą warstwą tych ma-
ści. Skorzystali na tym tylko producenci. Wprawdzie maści chroniły skórę 
przed blaskiem, ale nie uzyskiwała ona owego złocistego połysku, który dają 
błogosławione promienie. Ludzie pozostawiali biali jak niewypieczone cia-
sto. I chorowali, nie zdając sobie sprawy, że przyczyną był brak kontaktu z 
bóstwem. 

Tak było do niedawna dopóki naukowcy nie doszli do wniosku, że bóstwo 
jest  błogosławieństwem dla ludzkości. To, że życie na ziemi istnieje właśnie 
dzieki bóstwu, wiedziano już od lat. Ale obecnie udowodniono, że bóstwo 
uzdrawia i uszczęśliwia ludzi. Serce bije mocniej, rak nie ma żadnej szansy, 
a kościec się wzmacnia. O tym jako aktywny członek sekty wiedziałam od 
dawna.

Teresa Urban
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Aż trudno uwierzyć.... Semper Fidelis, 
czyli Stowarzysznie Patriotów 

Polskich w Szwecji – jedna z organiza-
cji członkowskich Kongresu Polaków 
w Szwecji, na swojej stronie Facebooka 
publikuje takie oto credo ideologiczne: 
Katolicy powinni wiedzieć, że wszelka wła-
dza pochodzi od Boga – w Ewangelii nie 
ma liberalizmu, ani demokracji. Demokraci 
zaś uznali, że Bóg im nie jest potrzebny, a 
władzę da im ogłupiały i przekupiony lud. 
(...) Fundamentem każdej demokracji jest 
zwykła matematyka, która ustanawia wła-
dzę na zasadzie nieomylnej (?) wiekszości. 
Tę, władzo-twórczą możliwość, demokracja 
daje, między innymi, 18-to letnim małola-
tom, kształtowanym, np. przez „róbta, co 
chceta” (lub jednego z narodowych depra-
watorów – Kubę Wojewódzkiego) i różnym 
innym mętom społecznym, niemającym o 
niczym pojęcia. I takich wyborców jest w 
każdym społeczeństwie zdecydowana więk-
szość i to oni właśnie, decydują o wyniku 
elekcji. (...) Tylko ustrój społeczny, opar-
ty na prawdzie, w którym najważniejszym 
jest Bóg, a dopiero po Nim, człowiek, może 
gwarantować rozwój państwa i godne ży-
cie każdego człowieka. Dzisiaj, Centralne 
Siły Polityczne dokonały zamiany – miejsce 
Boga zajął człowiek. Dodajmy jeszcze, że 
w publikowanym tekście dostaje się tak-
że Jarosławowi Kaczyńskiemu (“np. p. J. 
Kaczyński, po wielekroć mawiał, że „nie 
może ucierpieć”. Polak może, demokra-
cja, nie!”), co w jakimś stopniu komplikuje 
peuntę tej notatki, że polskie organizacje w 
Szwecji, zrzeszone w Kongresie, są za pi-
slamizacją Polski. Niech więc nikogo nie 
dziwi, że “małolaty” i “męty społeczne” 
omijają polskie organizacje szerokim łu-
kiem. Ktoś kiedyś napisał: Każdy ma da-
ne od Boga prawo do własnej głupoty. I 
tę myśl dedykujemy prezesowi Kongresu 
Januszowi Górczyńskiemu....

Hans Christian Andersen w „Baśni 
mojego życia” napisał: Wszyscy je-

steśmy do siebie podobni w tym, co dobre, i 
w tym, co złe. Czy rzeczywiście? Zrzeszenie 
Organizacji Polonijnych w Szwecji ma na 
ten temat inne zdanie. W lipcowym nume-
rze „Polonia Nowa” (nr 24 - 2018) artykuł 
„Uwaga na Kongres Polaków w Szwecji” 
a w nim czytamy: Przeciętny Szwed, a na-
wet dziennikarze w Szwecji, mylą Kongres 
Polaków w Szwecji ze Zrzeszeniem Orga-
nizacji Polonijnych w Szwecji. W skrócie 
szwedzkie nazwy organizacji to: Polska 
Kongressen i Polska Riksförbundet. W jed-
nym „Polska” i w drugim „Polska” - to przy 
nieuważnym przeczytaniu lub braku wiedzy, 
najwyraźniej prowadzi do pomyłki, jako że 
spotykamy się z pytaniami kierowanymi do 
Zrzeszenia, kiedy pytającemu ewidentnie 
chodzi o Kongres. Dlatego wyjaśniamy 
zdecydowanie, że Zrzeszenie Organizacji 
Polonijnych w Szwecji to nie Kongres 
Polaków w Szwecji! W artykule zreferowa-
no problemy Kongresu po odebraniu mu 
dotacji szwedzkiej.  Z rozdziału „Wsparcie 

polskiego podatnika” dowiadujemy się, 
co tak naprawdę uwiera ZOP: Każdego 
roku polskie ambasady dostają pewne 
fundusze z MSZ na wsparcie projek-
tów polonijnych. Dotychczas Zrzeszenie 
otrzymywało pewne dofinansowanie na 
projekty składane do ambasady, prze-
ważnie były to środki na wynajem lokali 
w związku z organizacją Dni Polskich w 
Szwecji. Na rok 2018 Zrzeszenie złożyło 4 
projekty, wszystkie związane z obchodami 
100. rocznicy odzyskania niepodległości. 
Po raz pierwszy, w tym jubileuszowym 
roku, żaden projekt Zrzeszenia nie otrzy-
mał wsparcia ze środków MSZ. Powód? 
Ambasada wybrała wsparcie Kongresu 
i przeznaczyła fundusze na opłacenie lo-
kalu Kongresu. Zainteresowały się tym 
szwedzkie media i zwracają się do nas o 
wytłumaczenie, dlaczego polski podatnik 
wspiera neofaszyzującą organizację. 

Ale jest w tym artykule słusz-
na konkluzja, która powinna budzić 
zastanowienie: Jak podaje MUCF 
(Urząd ds. Młodzieży i Społeczeństwa 
Obywatelskiego - Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällsfrågor) od od-
mowy udzielenia dotacji nie przysługuje 
prawo odwołania się. Pozostaje jedynie 
zaskarżenie do sądu, co Kongres ponoć 
uczynił. Będzie to nie lada ewenement, 
kiedy polska organizacja będzie się pro-
cesować z urzędem, reprezentującym 
państwo szwedzkie. Według naszych źró-
deł, podobno sprawą sądową ma się zająć 
członkini Kongresu, Elizabeth Blania-
Kacprzyk z Polka International, która 
przez wiele lat procesowała się z człon-
kiniami zarządu organizacji Zrzeszenia, 
Polka ideell kulturförening o rzekome 
podobieństwo logotypów obu organiza-
cji. W końcu p. Blania proces przegrała 
(wyrok Malmo Tingsrätt w sprawie nr T 
10033-11) i została zasądzona na pokry-
cie kosztów sądowych i odszkodowania 
dla wszystkich przez nią pozwanych, ale 
ponieważ użyła do pozwu swoją spółkę 
akcyjną (sic!), więc po uprawomocnie-
niu się wyroku (wyrok Hovrätten w spra-
wie nr T 1454-16) ogłosiła bankructwo. 
Pełna suma zasądzonej kwoty wyniosła 
2215201 kr plus oprocentowanie. (patrz 
„List Otwarty” w kwartalniku Polonia 
Nowa nr 21 na stronie www.polonia-zop.
eu). Koszty sądowe zapłaci szwedzki po-
datnik, a członkinie Polka ikf pozostały 
z wielotysięcznymi kosztami. Co będzie, 
jeśli Kongres nie wygra z MUCFem? Kto 
wtedy zapłaci? Może MSZ?”. 

Jak to mówiła ostatnia zapałka w „Lata-
jącym kuferku” Andersena? „Teraz każdy 
widzi, że jesteśmy najważniejsze! Jakiż to 
blask z nas bije! Jakie światło!”

Krzysztof Varga w Wyborczej: 
Andrzej Duda to jest postać wy-

marzona do wielkiej powieści politycz-
nej, wszyscy pisarze świata powinni nam 
zazdrościć takiego prezydenta. Pomysł, 
aby przed przypadającym na 8 września 
Narodowym Czytaniem „Przedwiośnia” 
poddać to pomnikowe dzieło procesom 
oczyszczania z nadmiaru słów, zdaje mi 
się najbardziej intrygującym projektem 
prezydenta Andrzeja Dudy. Lifting po-
wieści Stefana Żeromskiego wpisuje się 
w szerszą strategię poprawiania historii i 
kultury polskiej, a do poprawienia mamy 
sporo. Jeśli zaś to para prezydencka oso-
biście będzie czytać ustępy z Żeromskiego, 
zabieg jest jeszcze bardziej zrozumiały: 
prezydent łatwiej zrozumie, co w ogóle 
czyta, bo w gąszczu archaizmów i przy-
miotników mógłby się pogubić i w konse-
kwencji przerazić, że czyta coś niestosow-
nego, niesłusznego politycznie, a nawet 
antyrządowego. Miałoby to potworne 
reperkusje, przełożeni prezydenta Dudy 
mogliby tej niesubordynacji mu nie wy-
baczyć, trudno się zatem dziwić, że woli 
zachować ostrożność.
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