
NR 2 (432) 
ROK XXI

27.01.2019 
POLSKI 

DWUTYGODNIK 
WYDAWANY 

W SZTOKHOLMIE
WWW.POLONICA.SE   

©
 F

ac
eb

oo
k,

 E
m

ar

50GB   Internetu do
kazdego abonamentu

50GB

Organizacje 
polonijne a 
apolityczność

Nieznośna 
lekkość 
symetryzmu

Świetny 
wynik 
Orkiestry
w Szwecji

©
 L

es
ze

k 
W

ąt
ró

bs
ki

To nieprawda, że wszyscy jesteśmy 
temu winni. Pokusa symetryzmu 
niech nie przysłania faktów... 3

Było jak za dawnych czasów – 
sztokholmska Polonia okazała się 
szczodra i solidarna. 4

Z Romanem Śmigielskim, 
przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej Rady Polonii 
Świata rozmawia Leszek 
Wątróbski. 
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Andrzej Szmilichowski

Minął rok 2018 i zadaję sobie pytanie: co mnie poruszyło, co najbardziej 
utkwiło w pamięci? Trudno o gradację, bowiem działo się wiele, poli-
tycznie, artystycznie, sportowo, na świecie i w Polsce. 

Charakterystyczne, że jeszcze niedawno polityka zajmowała mnie nader umiar-
kowanie. Byłem zwolennikiem Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska, bowiem 
bliskie mi były i są poglądy liberalne, ale to by było na tyle. Nawet wygrane wy-
bory i przejęcie Sejmu RP przez Prawo i Sprawiedliwość (za przyczyną fatalnego 
błędu SLD na czele z Leszkiem Millerem) nie spowodowały abym uważniej śledził 
polską politykę.

To się zmieniło. I śledzę co się dzieje w Sejmie i w Polsce o wiele uważniej niż 
wprzódy, a stało się tak za przyczyną brutalnej napaści na Państwo, dokonywanej 
od trzech lat przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, rękami (bo nie głowami!) po-
słów PiSu.

Najlepiej upamiętnił się (zapewne dlatego, że niedawno) widok pląsającego w 
Toruniu pod batutą Tadeusza Rydzyka (ca. 1 milion głosów) rządu Rzeczpospolitej. 
Premier Morawiecki za rękę z Rydzykiem plus rząd RP w komplecie, a z tyłu, tuż 
za nimi, peerelowski prokurator Piotrowicz z różańcem w ręku /sic!/, we wspól-
nych tanach. Żenujące i budzące echa pamięci. Pamiętam Bieruta, Gomułkę, 
Gierka, Jaruzelskiego, Kiszczaka, w podobnych podrygach w PRLu na dorocznych 
uroczystościach dożynkowych (gdy „dożynali” nam Polskę!). 

Swoją drogą obywatel Rydzyk zasługuje na wyrazy podziwu. Proszę mi dać 
przykład kogoś, kto tak efektywnie jak on potrafiłby doić rząd z pieniędzy? 
Nadzwyczaj twardy (ale przemawiający manierą dobrodusznego pater familia) i 
bezkompromisowy negocjator i biznesmen, wodzący rząd Rzeczpospolitej za przy-
słowiowy nos. Imponujące i jednocześnie deprymujące, bowiem Tadeusz Rydzyk 
nie jest jedynym wstydem kościoła ostatnich kilkudziesięciu lat – przypomnę film 
„Kler”.

Grupowy srebrny medal otrzymuje ode mnie polski Sejm. O posłach PiS można 
powiedzieć wiele, ale moim zdaniem najistotniejsze, iż się samo-myślą. Posłowie 
rządzącej partii są jak lunatycy – nie wiedzą, że chodzą, siedzą, podnoszą rękę. 
Poziom serwilizmu, jaki reprezentują wobec swojego prezesa, oraz nagminne ła-
maniem Konstytucji demokratycznego państwa prawa jest antypatriotyzmem zbli-
żającym się do zdrady narodowej. Człowieczeństwo i inteligencja, gdy się zasta-
nowić, to nie emocje a rozum. Zaś brak rozumu jest brakiem wszystkiego, ale po 
pierwsze pryncypiów etyki, a wtedy już można pozwolić sobie na wszystko.

Posłużę się słowami niekwestionowanego autorytetu, jakim był Albert Einstein: 
– Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota. 

Oby się nam rok 2019 rok udał lepiej niż 2018!

ANDRZEJ
SZMILICHOWSKI

Dożynki

ÄNTLIGEN?!
Nja...
Do trzech razy sztuka. 
Po czterech miesiącach 
przepychanek egzotyczna 
konstalacja w riksdagu 
przeciągnęła za uszy 
Stefana Löfvena na 
stanowisko premiera. 
Mamy więc nowy rząd.... 
To znaczy stary, tylko 
w nieco nowej formule. 
Dodatkowo olbrzymią 
rzeszę rozgoryczonych 
wyborców.

W efekcie tych politycznych prze-
pychanek rozpadł się dotychczasowy 
układ polityczny, a twarde zapew-
nienia, że o szwedzkiej polityce nie 
będę decydować ani skrajna lewica, 
ani prawica – okazały się po prostu 
nieskuteczne. Bo choć udało się od-
izolować Szwedzkich Demokratów, 
to jednak los rządu Stefana Lövfena 
zależał od stanowiska Vänsterpartiet. 

Mamy więc kuriozalną sytuację: 
rząd socjaldemokratyczny (wraz z 
niedobitkami z Partii Zielonych) reali-
zować będzie politykę podyktowaną 
przez partie opozycyjne (Centern plus 
Liberałowie), w dodatku w oparciu o 
budżet Moderatów i Chrześcijańskich 
Demokratów. Takiej sytuacji jesz-
cze w Szwecji nie było. Jak wyraził 
się dosadnie jeden z komentatorów, 
socjaldemokraci (“wraz z komuni-
styczną wycieraczką Vänsterpartiet”) 
nagle okazali się gotowi wspierać 
politykę, która obejmuje między in-
nymi: obniżone podatki, rezygnację 
z innych podatków, zaostrzone prawo 
pracy, zwiększony RUT, wymóg testu 
językowego dla “nowych” obywateli 
(który jeszcze nie tak dawno uzna-
wano jako środek rasistowski) i cały 
szereg innych... Wszystko kwestie, 
które od lat są głównymi problemami 
lewicy. Skąd zatem ta gotowość na 
kompromis?

To polityczne kuriozum to oczy-
wiście efekt wcześniejszego pa-
ta wyborczego, gdy obydwa blo-
ki zyskały tę samą ilość głosów w 
parlamencie (plus decydujący w 

każdej alternatywie głos Szwedzkich 
Demokratów), ale – przede wszystkim – 
zadziwiającemu uporowi Partii Centern 
i Liberałów. Tylko jak to wytłumaczyć 
wyborcom?

Wyborcy Socjaldemokratów muszą 
uważać, że warunki podyktowane przez 
Annie Lööf i Jana Björklunda to zdra-
da podstawowych wartości. Wyborcy 
Centern i Liberałów za zdradę uważają 
porozumienie, które dopuściło Lövfena 
do rządów (tym bardziej, że pod ha-
słem zmiany “złej władzy” i nieudolne-
go premiera, szli do wyborów oddając 
głos właśnie na swoje partie). Wyborcy 
Vänsterpartitet też czują się oszukani, bo 
nie bardzo wiedzą, na jakie kompromisy 
z Socjaldemokratami poszła ich partia 
(bo mają one klauzulę tajną – co też jest 
ewenementem w polityce szwedzkiej) 
pozwalając Lövfenowi na zostanie pre-
mierem... Oszukani i rozgoryczeni czują 
się także wyborcy Moderatów i KD, bo 
nie tak miała wyglądać rzeczywistość 
powyborcza. 

By to kuriozum było bardziej kurio-
zalne Annie Lööf pomagając Socjal-
demokratom objąć rządy, zapowiedziała, 
“że Centern nigdy nie stanie się kołem 
wsparcia dla Socjaldemokeratów”, bę-
dzie natomiast... “konstruktywną opozy-
cją”... Ale... także zaakceptuje warunki 
migracji rodzinnej, które – uważają spe-
cjaliści – będę miały zdolność całkowi-
tego wysadzenia szwedzkiego dobrobytu 
w powietrze.

Również i Vänsterpartiet zapowie-
działo, że będzie „w opozycji”, co razem 
grozi, że rząd Lövfena albo będzie spra-
liżowany, albo szybko padnie. 

Największymi przegranymi tej ukła-
danki są Annie Lööf i Jan Björklund – 
to ich partie najwięcej straciły na tych 
dziwnych przepychankach. Ale stracili 
niemal wszyscy, bo zaufanie do polity-
ków spadło do rekordowego niskiego 
poziomu. 

Pierwszy sprawdzian już niedłu-
go, podczas majowych wyborów do 
Parlamentu Europejskiego. Okaże 
się wtedy, czy główni winowajcy 
przetrwają. 

„Wreszcie!” (Äntligen!) – wykrzy-
kiwał sarkastycznie dziennikarz Gert 
Fylking, gdy komitet noblowski ogłaszał 
laureatów literackiego Nobla. Pewnie tak 
samo zareagowałby, gdyby usłyszał, że 
Lövfen został znowu premierem... (ngp)

Polacy gasili, szwedzka 
wdzięczność płonie
Podczas tradycyjnego, corocznego korowodu Knutmasso, który 
przechodzi ulicami Gimo (na północ od Sztokholmu) zawsze 13 
stycznia, tym razem uwagę zwracał polski akcent: model wozu 
strażackiego z Polski przypominający pomoc polskich strażaków w 
walce z wielkimi pożarami, jakie dotknęły Szwecję latem 2018 roku. 

Jak informuje nas czytelnicz-
ka, Joanna Backman, to tradycja 
mająca około 400 lat. Przyszła do 
Szwecji wraz z Walonami. Swoje 
źródła miała w kolędowaniu po 
świąteczne resztki. Kolędnicy 
przebierali się do niepoznania. Po 
drugiej wojnie światowej tradycja 
rozwinęła się w tworzenie masek i 
kostiumów, a z czasem całych kon-
cepcji artystycznych, często czer-
piących pomysły z aktualnych wy-
darzeń, czasem szyderstwa z ludzi, 
zjawisk społecznych, kulturalnych i 
politycznych wydarzeń ogólnokra-
jowych albo lokalnych. Uczestnicy 
korowodów grupują się i w tajemni-
cy budują swoje maski, przebrania 
i konstrukcje. Po zakończeniu koro-
wodu w karnawałowej atmosferze, 
późnym wieczorem, ogłaszani są zwycięzcy – co jest bardzo prestiżowe. Nazwa 
Knutmasso pochodzi od dnia Knuta (tjugonde Knut, 20 dni po Bożym Narodzeniu). 

W tym roku aż dwie grupy przebrały się za strażaków (przemarszowi tej gru-
py towarzyszyło odegranie polskiego hymnu), był “obecny” Avicci, mur meksy-
kańskim i (ukłon dla Walonów) konstrukcja kuźni. Korowodowi po głównej ulicy 
Gimo, Bruksgatan, przyglądało się około 5000 gości. Tegorocznym zwycięzcą pa-
rady była grupa Korsbogänget, która zbudowała efektowny młot kuźniczy. (ngp)
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Znakomity tłumacz, Anders 
Bodegård, laureat Nagrody 

Przyjaciół Poloniki 2003, skończył 
niedawno 75 lat. W “Gazecie Wybor-
czej” tak pisał o nim Adam Zagajew-
ski: Jako lektor języka szwedzkiego 
na UJ – spędził kilka lat w Krakowie, 
w najtrudniejszych momentach stanu 
wojennego. Opowiadał, że dostawał 
wtedy od matki, zaniepokojonej 
informacjami prasowymi, paczki 
żywnościowe – mimo to stracił sporo 
na wadze. Zyskał za to na przyjaź-
niach. Studenci uwielbiali go. Bardzo 
też szybko wtopił się w krakowskie 
środowisko, co nie było trudne. Jego 
polszczyzna budziła podziw, a jego 
ciekawość wszystkiego, co atrakcyjne 
w naszej kulturze, zjednywała mu 
ogromną sympatię. Natomiast jeśli 
idzie o poglądy polityczne – niechęć 
do każdej postaci autorytaryzmu i 
do nacjonalizmu, europejskość – to 
niewiele go one różniły od krakow-
skich przyjaciół. (...) Z czasem Anders 
stał się postacią tak wybitną i tak 

odtrutką na polaryzację w mediach 
społecznościowych, na gniew, czyli 
uczucie najszybciej rozpowszechnia-
jące się online, oraz na cynizm, który 
dominuje w internecie.

Podobne myśli sformułował w 
noworocznym “Newsweeku” w 

wywiadzie znakomity pisarz Stefan 
Chwin: Jesteśmy świadkami two-
rzenia się w Polsce autorytaryzmu 
soft - stopniowo następuje zmiana 
ustroju społecznego. (...) Istota sprawy 
polega na kontrolowanjiu połączeń 
nerwowych między niezależnymi 
mediami a społeczeństwem, by przejąć 
kontrolę nad systemem komunikacji 
społecznej. Dziennikarze mogą pisać, 
drukować, pokazywać, co chcą, tyle 
że coraz mniej osób to przeczyta i 
obejrzy. Rządowa TVP pokrywa cały 
kraj, niezależna TVN tylko niektóre 
regiony, Polsat sprytnie zmienił barwę 
na właściwą, na stacjach benzynowych 
firm państwowych pisma nieprzy-
chylne rządowi śpią sobie grzecznie 
pod ladą. Autorytarymowi soft nie 
zależy na hałasie, tylko na dyskret-
nym ograniczaniu obiegu niezależnej 
informacji, bo wtedy łatwiej sterować 
gniewem ludu.

Michael Ondaatje, pisarz, autor 
bestselleru “Angielski pacjent” o 

politycy: To, co dzieje się na świecie, 
jest potwornie przygnębiające. Rządzą 
nami idioci. Czegoś podobnego nie pa-
miątam. Ameryka i spora część Europy 
upadły niżej, niż byłem sobie w stanie 
wyobrazić. I niestety to postępuje. Lu-
dzie biorą przykład z Trumpa i mówią 
rzeczy, których nigdy nie powiedzie-
liby, gdyby on nie odniósł sukcesu. A 
najgorsze, kompletnie nie wiadomo, 
co zrobić z tym nowym wcieleniem 
rasizmu i twardym nacjonalizmem.

znaną, że doczekał się całej plejady 
młodszych tłumaczy, uczniów. Nie 
będzie przesadą, jeśli powiem, że stał 
się w znacznym stopniu szwedzkim 
odpowiednikiem Karola Dedeciusa, 
legendarnego już tłumacza i pośred-
nika między dwoma językami. Częsty 
gość w Polsce, fetowany w Krakowie, 
w Warszawie i w Gdańsku, w stolicy 
Małopolski uważany jest w gruncie 
rzeczy za krakowskiego pisarza, tyle że 
przypadkowo urodzonego w Szwecji. 
Ale jest też podziwiany i lubiany w 
Sztokholmie.
Też Go podziwiamy i przyłączamy się 
do urodzinowych gratulacji!

Anna Applebaum o tym jak należy 
rozumieć patriotyzm, przy okazji 

opisu sytuacji w3we Francji: Macron 
przedstawił również inny sposób 
postrzegania swojego kraju – „wizję 
Francji jako hojnego narodu, Francji 
jako projektu, Francji promującej war-
tości powszechne… dokładne przeci-
wieństwo egotyzmu ludzi troszczących 
się jedynie o własne interesy”. Ten 
bardziej idealistyczny patriotyzm – jak 
powiedział Macron, „dokładne przeci-
wieństwo nacjonalizmu” – jest sprawą, 
o którą trudniej się troszczyć, a jednak 
od lat wielu ludzi we Francji ją popiera. 
To Francja, która obaliła wyrok wyda-
ny w procesie Dreyfusa; Francja, która 
wierzy, że wszyscy jej obywatele, a nie 
jedynie rodowici Francuzi, powinni 
być jednakowo traktowani wobec 
prawa; Francja, która przyłączyła się do 
ruchu oporu zamiast do Vichy, czyli tej 
Francji, która zgodziła się na dzielenie 
się władzą i suwerennością z Niemcami 
w trakcie II wojny światowej; Francja, 
która pomagała w budowaniu zamoż-
ności na całym kontynencie. Myślenie 
o takim patriotyzmie, powiązanym 
z większymi ideałami demokracji i 
wspólnego dobra, jest właśnie teraz 
czymś szczególnie ważnym. Może być 

Tytuł artykuły w Dagens Nyheter: 
Trump har vant oss vid att accepte-

ra idioti – det är livsfarligt.

To historia budząca wyjątkowy nie-
smak – dotyczy grobu 11-letniej 

Ebby Åkerlund, która była jedną z 
pięciu ofiar zamachu terrorystyczne-
go na Drottninggatan w Sztokholmie 
7 kwietnia 2017 roku. Zamachowiec, 
Rakhmat Akilov, Uzbekistańczyk z 
nakazem wydalenia ze Szwecji, skra-
dzionym samochodem ciężarowym 
dokonał zabójczego rajdu po głównej 
ulicy Sztokholmu. Ojciec Ebby, Stefan 
Åkerlund, ze zrozumiałych względów 
stał się twardym oskarżycielem władz 
szwedzkich o „bezmyślną polity-
kę imigracyjną”, której ofiarą padła 
jego córka. Ale by rodzinnej trage-
dii nie było końca, grób małej Ebby 
przez długi czas był ciągle niszczony. 
Sprawcą – przyłapanym na gorącym 
uczynku – okazał się 59-letni Polak, 
Roman M. – poszukiwany także przez 
polską policję pod zarzutem napadów. 
Roman M. już w 2014 roku skazany 
został na karę więzienia przez szwedz-
ki sąd za kradzież i w 2015 roku 
przedstawiono mu nakaz wydalenia 
do Polski. Nakazu nie udało się do tej 
pory wykonać mimo iż Polak – o zabu-
rzonej psychice – znany jest z tego, że 
niszczy groby na cmentarzach. Przez 
ostatnie miesiące niemal codziennie 
odwiedzał i niszczył grób małej Ebby. 
W marcu tego roku, Roman M. ma 
stanąć ponownie przed sądem szwedz-
kim za „znieważenie zwłok, prochów 
ludzkich lub miejsca spoczynku zmar-
łego”. Grozi za to do 2 lat więzienia. 
Ale... do czasu rozprawy Polak pozo-
stanie na wolności, gdyż – zdaniem po-
licji – charakter czynu jest zbyt niski, 
by go tymczasowo aresztować. Rodzi-
na Ebby słusznie obawia się, że grób 
ich córki nadal będzie niszczony...

Nieznośna lekkość symetryzmu

Co z tego, że psychologowie mówią, że za zdecy-
dowaną większością ataków nożowników stoją osoby 
z zaburzeniami psychicznymi. Bo ci, co mają moty-
wy polityczne, są zdrowi psychicznie i na ogół takich 
rzeczy nie robią. Choroba powoduje, że wszystkie ha-
mulce rozumowe puszczają, a chory na schizofrenię 
może zrobić najokrutniejszą rzecz i dla niego emocjo-
nalnie i racjonalnie kompletnie jest to obojętne. Ale i 
na postępowanie nożownika nie jest obojętna atmos-
fera społeczna przesiąknięta wrogością i nienawiścią.

Dramatyczny zamach w Gdańsku – twierdzą nie-
którzy komentatorzy – ma zmusić nas do zaprzestania 
wojny polsko-polskiej, do schłodzenia temperatury 
politycznej, do większej odpowiedzialności za sło-
wo... To samo mówiono po katastrofie smoleńskiej, 
po zabójstwie Marka Rosiaka, pracownika łódzkie-
go biura Prawa i Sprawiedliwości w 2010 roku, po 

Podobno wszyscy mamy uderzyć się 
w piersi, gdyż wszyscy – w mniej-
szym lub większym stopniu  – jeste-
śmy winni rozbujaniu społecznych 
emocji. Tragedia w Gdańsku – za-
bójstwo prezydenta Pawła Adamo-
wicza – jest kolejnym sygnałem, że 
przyzwolenie na język nienawiści, 
brak odpowiedzialności za słowa 
i prowadzony z premedytacją po-
dział społeczeństwa, prowadzi do 
niekontrolowanych zachowań. Ale 
to nieprawda, że wszyscy jesteśmy 
temu winni. Pokusa symetryzmu 
niech nie przysłania faktów.

samospaleniu Piotra Szczęsnego pod Pałacem Kultury 
w październiku 2017 roku.... I... czy coś to zmieniło? 

W komentarzu do zabójstwa Pawła Adamowicza 
dziennikarka, Eliza Michalik pisze: Zewsząd słyszę 
słuszne prośby o uszanowanie żałoby, tyle tylko, że 
proszący natychmiast dodają, że oznacza to przyzwo-
lenie, na rozłożenie winy po równo. Z całą mocą i 
gniewem (dobrym gniewem, gniewem, który pokazuje, 
że przekroczono jakąś moją ważną granicę i naruszo-
no poczucie przyzwoitości) - zdecydowanie się na to 
nie zgadzam. Wina nie leży po środku. Nie jesteśmy 
wszyscy winni, ani “tak samo winni” nienawiści i 
przemocy. Są prawdziwi winni, którzy kopanie i bi-
cie ludzi uznają za “wyrażanie poglądów”, wieszanie 
zdjęć ludzi na szubienicach za żart, a grożenie śmier-
cią dzieciom polityków za szczeniacki wybryk, ludzie 

puszczający wolno Międlara nawołującego do mor-
dów... ludzie odmawiający innym patriotyzmu, god-
ności nawet praw człowieka z powodu odmiennych 
poglądów politycznych... mam wymieniać dalej?

W tym samym tonie pisze Andrzej Celiński: Apele 
o zaprzestanie nienawiści z OBU STRON rzeczywi-
ście, jak pisze dziś wielu, są absurdalne. Może szcze-
gólnie po próbie zabójstwa (“dlatego zginął”) prezy-
denta Gdańska, pana Adamowicza - ale także z pa-
mięcią licznych nie hamowanych przez odpowiednie 
organa, instancje i instytucje aktywności kiedyś księ-
dza, a dzisiaj po prostu obywatela Międlara, posłan-
ki Pawłowicz, guru wielkiej części Polaków i Polek 
pana Jarosława Kaczyńskiego - idzie o to, by apele o 
zaprzestanie nienawiści z OBU STRON absurdalnymi 
pozostały. Nie obie, lecz jedna “strona”, partyjno-
-kościelna niestety strona, nurza się w pogardzie dla 
myślacych o człowieku, o społeczeństwie, o państwie 
i o Europie  inaczej niż oni i tworzy nawet instytucje 
dla szerszej i głębszej proliferacji mowy nienawiści 
i pogardy. My z wolna tu w Polsce się przyzwycza-
jamy. Ale Polska prawdziwie cuchnie już od dwóch 
lat mową faszyzmu, zachętą, albo przynajmniej przy-
zwoleniem dla agresji, też tej fizycznej, kibolstwem i 
bęcwalstwem. Niech ci, co to wszystko wymyślili (ten 
od bruzdy na czole też, i ten od dzieci łaszących się 
do człowieka, które i jego i siebie na manowce spro-
wadzą i wszyscy ci, którzy mają ich za autorytety, i 
współczesna Telewizja Polska)  we własnym możliwie 
szczelnie zamkniętym gronie, daj Boże, pozostaną. 
Jest ich dosyć, wystarczająco wielu, by do nich, z in-
nej “strony”, ktokolwiek dołączał.

Symetryści czerpią samozadowolenie z samego 
faktu dokonywania symetrii, który w ich własnej oce-
nie sytuować ma symetrystów ponad bieżącym spo-
rem politycznym, w roli salomonowego quasi-arbitra, 
generując tym samym poczucie estetycznego dystan-
su i moralnej wyższości. Tyle tylko, że ta nieznośna 
lekkość symetryzmu wypacza poczucie rozumienia 
odpowiedzialności. (tn)
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Świetny 
wynik 
Orkiestry
w Szwecji

Nie było koncertu, tylko zbiórki do puszek w sied-
miu polskich sklepach w Sztokholmie, jednej restu-
aracji i do puszek wolontariuszy. Pieniądze na WOŚP 
zbierano także podczas choinki dla dzieci. Do współ-
pracy z komitetem w Handen przystąpili organizato-
rzy choinki, Towarzystwo Ogniwo, polscy harcerze. 

Już wcześniej na terenie Szwecji Orkiestra “gra-
ła” parokrotnie – w wielkim stylu wiele lat temu 
w Polskim Instytucie w Sztokholmie (jeszcze na 
Villagatan 2), również w Göteborgu. 

Zaangażowanie i solidarność Polaków w Szwecji 
sprawdziły się także w dawnych czasach, gdy swo-
je wielkie chwile miał QUIZ – Komitet Wsparcia 
Inicjatyw Społecznych i Charytatywnych w Polsce 
(firmowany wówczas przez Kongres Polaków 
w Szwecji, a którego spiritus movens był Marek 
Trokenheim) – w ciągu sześciu lat udało się zebrać 
niemal 690 tysięcy koron. Pomagały temu Dni QUIZu 
w Telewizji Polonia, transmitowane również bezpo-
średnio ze Sztokholmu. Także zbiórki na powodzian 
przynosiły wymierne rezultaty w wysokości niemal 
ćwierć miliona koron.

Dobrze że i dzisiaj znajdują się ludzie, którzy 
chcą się angażować w działalność charytatywną 
– Komitetowi w Handen i wszystkim, którzy z ni-
mi współpracowali – należą się wyrazy uznania. 
Tegoroczna zbiórka to dobry prognostyk na przyszły 
rok! (ngp)

Grzechem pierworodnym II Rzeczypospolitej by-
ło zabójstwo pierwszego prezydenta II RP, liberała 
Gabriela  Narutowicza. Zabiły Go słowa nienawistne 
wypowiedziane m.in. przez bohatera prawicy, gene-
rała Józefa Hallera. Ówczesny Naczelnik Państwa, 
Józef Piłsudski, nie miał wątpliwości: „To ten zapluty 
karzeł reakcji jest winien”. Generał Haller rzeczywi-
ście był niedużego wzrostu i rzeczywiście trochę się 
zapluwał, gdy ripostował zbyt namiętnie. To okre-
ślenie Naczelnika wykorzystali po II wojnie polscy 
komuniści w stosunku do żołnierzy Armii Krajowej, 
nazywając ich „zaplutymi karłami reakcji”. 

Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza też zabi-
ły nienawistne słowa. M.in. Młodzież Wszechpolska 
wystawiła mu i ogłosiła swoisty akt zgonu - nekrolog. 
I łatwo było się pod to załapać. Ktoś kto miał pre-
tensję do minionych rządów, miał doskonały pretekst. 
Ale zbrodnia dokonana przez (podobno) niezrówno-
ważonego kryminalistę – który za rządów PO siedział 
w więzieniu za napady rabunkowe i chciał się za to 
zemścić na przedstawicielowi PO – to jakaś ściema. 

Zabójca Stefan W. został skazany na sześć lat wię-
zienia za napady rabunkowe na kasy Skok i normalne 
banki. W sposób raczej prymitywny wchodził do kan-
torów z atrapą pistoletu i pobierał gotówkę. Zgodnie 
z procedurami kasjer czy kasjerka nie powinni wery-
fikować wiarygodności broni, którą się posługuję na-
pastnik. Więc oddawano mu tyle, ile było w kasie. W 
sumie niewiele. 

Tak przy okazji. W 1971 roku, gdy wyjeżdżałem 
z Polski, głośna była sprawa chłopca, który znalazł 
pistolet, który wypad z kieszeni przewróconego pija-
nego esbeka. Ten młody człowiek poczuł się Bogiem. 
Ze znalezionym pistoletem poszedł do Gminnej Spół-
dzielni (wiejskiego sklepu) i zażądał od ekspedientki 
wydania kasy. Ona się nie przestraszyła i powiedziała: 
„Nie wygłupiaj się synku”.  On wtedy strzelił i ją za-
bił. Zgodnie z ówczesnym prawem groziła mu kara 
śmierci. Nie wiem, jak to się skończyło, bo wyjecha-
łem wówczas z Polski. Ale wiem, że od tego czasu 
uznano, że życie ludzkie jest ważniejsze od powierzo-
nych pieniędzy. Więc Stefanowi W. szło dobrze, aż 
do czasu uwięzienia.

Zabójca prezydenta Narutowicza, Eligiusz Niewia-
domski, został bohaterem narodowców. Po dokonanej 
zbrodni został skazany na śmierć i rozstrzelany. Po 
jego śmierci, imię Eligiusz, stało się bardzo popular-
ne – masowo było nadawane noworodkom. Na grobie 
Niewiadomskiego dotychczas składane są kwiaty i 
wieńce w dniu dokonanej przez niego zbrodni. Dzisiaj 
w Internecie, na portalach prawicowych, są wypowie-
dzi gloryfikujące zabójcę prezydenta Gdańska. Czyli 
zła historia się powtarza. Internauci żądają dla niego 
najwyższych odznaczeń za patriotyczny czyn uwal-
niający Polskę od szkodnika. Czym prezydent Paweł 
Adamowicz naraził się prawicy?

Ano, pomijając już to, że był przyjacielem Tuska i 
Wałesy, to jeszcze podobnie, jak paru innych prezy-
dentów miast, zapraszał do Polski prześladowanych 
uchodźców. A tego nasza tolerancyjna Ojczyzna nie 
mogła mu wybaczyć. 

Żeby sprawę zamydlić, Polska Agencja Prasowa 
podaje, że rzekomo przed zabójstwem prezydenta 
Adamowicza, zabójca udał się do Warszawy by za-
bić prezydenta Dudę, ale ponieważ nie udało mu 
się dostać do Pałacu Prezydenckiego, więc zado-
wolił się prezydentem Gdańska. Ochrona Pałacu 
Prezydenckiego nie stwierdziła prób dostania się tam 
wyżej wymienionego...

Śmierć 
Prezydenta 
po raz drugi

Gdy ktoś popełnia samobójstwo 
podpalając się w publicznym 
miejscu, to jest jego sprawa 
i naszego sumienia. Gdy ktoś 
morduje kogoś w proteście 
to jest jego i ofiary sprawa.

Było jak za dawnych czasów – 
sztokholmska Polonia okazała się 
szczodra i solidarna. Sztokholmski 
komitet Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy – który powstał dzięki 
zaangażowaniu właścicieli polskiego 
sklepu w Handen (EMAR) – zebrał 
sporą sumę pieniędzy: niemal 35 
tysięcy koron!

Ludomir Garczyński-Gąssowski

Więcej zdjęć na stronie
www.strefa.se
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Teresa Urban

© CC0 Public Domain

Gdzie? Na Florydzie. W Town of 
Celebration. To miejsce istnieje 
naprawdę. Jest realne, namacalne. 
Ze stałymi mieszkańcami. Oznacza 
jednak coś więcej niż miasteczko. 
Jest miejscem, w którym ziścił się 
amerykański sen. Wprawdzie w 
małej skali, ale jednak. Konkretnie, 
w skali 11-tysięcznego miasta, które 
w połowie lat 90 XX wieku powstało 
z inicjatywy i wedle pomysłu 
The Walt Disney Company.

Na terenie wielkości 20 km2 powstawały kolejne 
osiedla opatrywane mianem willlage: Celebration 
Village, West Willage, Lake Evalyn, potem kolejne, 
North Village, South Village, East Village i Aquila 
Reserve, jako ostatni: Artisan Park.  Miasto rozrastało 
się, acz planowo, jak na zapiętą na ostatni guzik idyllę 
przystało.

Projekt Disney Company nazwany E.P.C.O.T 
(Exprimental Prototype City of Tomorrow) żył wi-
zją sprostania obietnicy zbudowania miasta jutra. 
Twórcom przyświecała idea mariażu nostalgii za 
przeszłymi obrazami małomiasteczkowej idylli, ale i 
z pomysłami, które amerykański sen lokowały w re-
gułach tworzonych przez architektów związanych z 
ruchem Nowego Urbanizmu.

Wszystko, co znajduje się w Celebration, powstało 
jak spod igły, w każdym detalu będąc odzwierciedle-
niem całościowej wizji idylli. Zakładała ona drobia-
zgowe uformowanie miejskiego życia na luzie, w 
spokoju i w poczuciu bezpieczeństwa. Centrum mia-
steczka miałoby być zwarte i niewielkie, prowadzić 
do niego miały ulice przystosowane do pieszych prze-
chadzek, rezydencjalne strefy niskiej zabudowy miały 
równoważyć obfite przestrzenie publiczne.

Malownicze miasta Południa: Savannah, Charles-
ton, Nowy Orlean, dostarczały inspiracji w tworzeniu 
placów, werand i ganków, które natychmiast wypeł-
niano szczegółami zapewniającymi budowanym do-
mom zamierzony wygląd. W pracowni Disneya obo-
wiązywały klarowne reguły zabudowy: tylko sześć 
gruntownie wybranych typów domów (kolonialnych, 
wiktoriańskich, klasycznych, bądź w nawiązaniu do 
domów rzemieślników z przed wieku) mogło uzy-
skać zezwolenie na budowę i to pod warunkiem, że 
były pokryte precyzyjnie dobranymi pastelowymi 
farbami. Zadbano, by odpowiadały potrzebie nostal-
gii, a nie wyglądaniu jutra w sensie futurystycznym. 

Jeden z głównych animatorów przedsięwzięcia, o 
zgrabnym nazwisku Bierut, dawał na łamach „Design 
Observer” upust swej dumie z osiągniętego rezultatu. 
Zaprojektowano pieczołowicie nie tylko domy, ale i 
szyldy, znaki uliczne, fontanny, oznaczenia pól gol-
fowych i parków.

Wszystko było zatem sztuczne, w sensie – spre-
parowane, choć z  intencją szczerą, by mieszkańcy 
nowej idylli mogli się tam czuć… naturalnie. Od sa-
mego początku nie brakowało sceptyków i krytyków 
idei Celebration, jako miasta perfekcyjnego. Zżymali 
się na brak autentyczności, wołali: Takie to śliczne, 
że aż okropne. Oto miasto niczym „rajskie sioło” z  
filmu Truman Show, w którym główny bohater ży-
je w idyllicznym miejscu, miasteczku-wydmuszce, 
stworzonym de facto jako potężne atelier filmowe, by, 
nieświadom niczego, stać się wiarygodnym uczestni-
kiem i współredaktorem kręconego tam reality show. 
Będąc jedynym zarazem, który sądzi, że żyje tam w 
realu. 

Niechętni projektowi The Town Celebration 
lubią określać go mianem deception, czyli 

oszustwem, przytaczając kolejne przykłady na to, że 
gdzie nie spojrzeć, straszy imitacja. Zimą, w okre-
sie świątecznym, co godzina pada śnieg, a de facto, 
preparowany krem do golenia; drzewka świąteczne 
i lodowisko są plastikowe (przecież to Floryda). Nie 
psuje to jednak mieszkańcom, ni odwiedzającym, po-
czucia bycia w środku świąteczności radosnej. Życie 
w idylli nie pyta przecież o to, co jest autentykiem, 
a co zmyśleniem. Nasz umysł, nasze uczucia, radzą 
sobie z tym dobrze, chętne przyjęciu dobrych fluidów, 
zapewniających świetne samopoczucie, bez niepo-
trzebnego analitycznego wwiercania się w istotę tego, 
co się wydarza.

Celebration jest prywatnym miastem, gdzie właści-
cielem większości obiektów publicznych i zarządcą 
całości spraw miasta przez długie lata było Disney 
Company. To one ściągało lokalne podatki będące 
źródłem dochodów potrzebnych do administrowania 
miastem. Przez pierwsze 14 lat istnienia popełniono 
tam tylko jedno morderstwo, dopuszczono się nie-
wielu przestępstw, a mieszkańcy, dzieląc się swymi 
wrażeniami na różnych forach internetowych, zde-
cydowanie wyrażali zadowolenie z wyboru swej 
lokalizacji. 

Jednym słowem – wszystko gra. Miasto jest opo-
rządzane jak należy, jest tam schludnie, funkcjonal-
nie, spokojnie i bezpiecznie. Więc o co chodzi? Czy 
musi to od razu oznaczać, że mieszkańcy Celebration 
żyją w sztucznym świecie, nie prowadząc  „zwykłego 
życia”? – zapytuje jeden z jego mieszkańców na fo-
rum internetowym.

Kiedy Disney Company sprzedało pierwsze 500 
domów (za pośrednictwem loterii, jako że chętnych 
było paręnaście tysięcy), wiadomo było, że koncepcja 
miasta przyciągnie osoby o szczególnym typie wraż-
liwości. Jak mówi jeden z internautów Dan Rudgers, 
od dziecka miłośnik disneyowskich fantazji, zamiast 
prób wrzucania realu do telewizji, on uczynił coś 
przeciwnego – do realu wrzucił telewizyjną fantazję. 
Cóż nagannego w tym, że stajemy się częścią show, 
który sami współtworzymy? Tym bardziej, że w 
Celebration idylla spotyka nostalgię, przywołuje ma-
rzenia o dzieciństwie i dorosłości w środowisku, któ-
rego już nie ma. Tak jest właśnie w mieście godnym 
idei Disneya. Jak najbardziej realnym, nawet jeśli re-
alizm żywi się tam snem.

Wyobrażony świat, który chce być częścią realu jest 
przedsięwzięciem śmiałym i ryzykownym. Zasadnym 
jest pytanie, czy to autentyk, czy fałsz? Konstatując 
w duchu mistrza refleksji Jeana Baudrillarda, Disney-
land to ani autentyk ani fałsz. To poziom wyżej. Zaś 
w samym Celebration o jeszcze jedno oczko wyżej. 
Nastąpiła tam transformacja realności w stronę hy-
perrealności, skoro to, co tworzone w oprawie snu, 
jest jednak realem, a nie tylko fantasmagorią. Disney 
sprzedaje „sen, który staje się rzeczywistością, acz już 
na poziomie hyper”. Owszem i tam przydarzają się 
ludziom solidne kłopoty, niektórzy uciekają stamtąd 
z hukiem, acz oferta nadal wydaje się kuszącą dla 
wielu. 

Miasto Celebration jest siedliskiem, gdzie z życia 
wypycha się frasunek i kłopoty, a wszystko wokół jest 
piękne i harmonijne. Mieszkańcy tej idylli, utkanej ze 
snu, co dnia, i to w ich realnym życiu, odtwarzają ów 
sen. Again and again. Nie dziwmy się zatem, że wielu 
im zazdrości, szukając odpowiedniego dla siebie po-
radnika pod hasłem: „Zrób sobie raj”. I stosownego 
miejsca dla wyściełania swojej idylli w realu.

Idylla 
murowana. 
Święta są 
tam zawsze

Zygmunt Barczyk

Najpopularniejszą zabawką stał się biały jednorożec 
ze złocistym rogiem. Zajmowaliśmy parterowy apar-
tament z własnym tarasem. Wzdłuż całej fasady cią-
gnął się basen- kanał będący do dyspozycji wyłącznie 
dla gości na parterze. Sąsiedni apartament zajmowała 
mama z dwiema małoletnimi córeczkami, właściciel-
kami takiego jednorożca. Kiedy jedna z dziewczynek 
przepływała obok nas na jego grzbiecie Małżonkek, 
zafascynowany tym bajkowym zwierzęciem, natych-
miast sięgnął po aparat. Małżonek ubóstwia fotogra-
fować a główną przyjemność stanowi samo pstryka-
nie kamerą. Kiedy zdjęcia przenosi się potem na kom-
puter giną one w niezidentyfikowanej czarnej dziurze 
i nie dają się obejrzeć. Czasem Małżonek życzy sobie 
abym pozowała na boku jako ludzka skala. Na zdjęciu 
jednorożca dziewczynka spełniła podobną funkcję, 
ale widocznie nie była nią zachwycona bo poskarżyła 
się mamie. Mama natychmiast pofatygowała się na 
nasz taras i zaczęła przesłuchanie:                                                                                                                                  

– Fotografował pan moją córkę?
Niczego nie podejrzewający Małżonek obudził się 

z drzemki na leżance i zaczął skręcać się bezradnie  
jak robak na haczyku.

– Nie, to znaczy tak, ale fotografowałem jednoroż-
ca, a dziewczynka siłą rzeczy też znalazła się na zdję-
ciu, chociaż nie było to moim zamiarem.

– Proszę pokazać zdjecia – rozkazała mama.
Małżonek usłuchał.
– Proszę usunąć zdjęcia – brzmiał następny rozkaz.
Małżonek usłuchał ale z żalem. Piękny jednorożec 

został wymazany na zawsze.
Można było niemal słyszeć myśli mamy. Ostrożność 

nie zawadzi. Może ten podstarzały meżczyzna jest 
pedofilem. Może umieści zdjecia na Internecie, prze-
tworzy w Photoshopie, wirtualnie rozbierze córeczkę 
do naga albo przeniesie jej głowę na nagie ciało in-
nej dziewczynki aby oddać się swym perwersyjnym 
chuciom. 

Można by sobie życzyć, aby Małżonek poprosił 
dziewczynkę o pozwolenie zanim zrobi zdjęcie, ale, 
z ręką na sercu, ilu obecnie tak licznych fotografów 
amatorów tak robi. Fotografją i filmują wszystko, 
często zupełnie nieodpowiednie sytuacje. Może się 
zdarzyć, że przypadkowo uwiecznią znajomego ma-
jącego pozamałżeński romans w trakcie spotkania 
ze swą kochanką i umieszczą scenkę na Facebooku. 
Selfie posyłają na prawo i lewo. Kierowcy fotografują 
podczas jazdy narażając siebie i innych na niebezpie-
czeństwo. Rzeczywistość odbiera się przez soczewkę 
kamery a nie wzrokiem, prawdziwa histeria fotogra-
ficzna. A najgorsi są fotografujący pedofile.

Podczas tegorocznego pobytu nad 
Morzem Śródziemnym mieliśmy 
okazję zapoznać się z najnowszymi 
trendami w dziedzinie nadmuchi-
wanych zabawek do pływania. 
Krokodyle były już na wymarciu a 
różowe flamigo powoli traciło urok 
nowości. 

Widmo 
pedofila
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Organizacje polonijne a apolityczność

Z Romanem Śmigielskim, 
przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej Rady Polonii 

Świata rozmawia 
Leszek Wątróbski

Rada Polonii Świata, główny organizator ubiegło-
rocznego V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków 
z Zagranicy, poprosiła Ciebie, abyś poruszył w 
swoim wystąpieniu na Zjeździe, temat ewentual-
nej apolityczności organizacji polonijnych. Nato-
miast w programie samego Zjazdu zaproponowa-
no Ci temat dotyczący działań podejmowanych 
przez Polonię i Polaków poza granicami kraju na 
rzecz obrony dobrego imienia Polski i Polaków...
– Tak, mocno zdziwiła mnie ta zmiana. Tym bardziej, 
że nastąpiła ona bez porozumienia ze mną i Radą 
Polonii Świata. Mimo to postanowiłem poruszyć 
oba tematy. Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące 
ewentualnej apolityczności należy wcześniej uzmy-
słowić sobie rolę, jaką pełnią organizacje polonijne 
i zastanowić się, co oznacza ich apolityczność. Czy 
chodzi o angażowanie się ich w sprawy Polski? Czy 
odpowiadając na apel polityków krajowych o zaan-
gażownie się w konkretne akcje polityczne, organiza-
cje polonijne zachowują neutralność? I wreszcie, na 
ile można przesunąć granice apolityczności w stronę 
zaangażowania się w życie polityczne kraju zamiesz-
kania i Polski? Zacznę może od samych 
definicji. Według np. Wikipedii apolityczność odnosi 
się do dwóch podobnych pojęć. Pierwsze dotyczy 
postawy obojętności wobec aktualnych zagadnień 
politycznych polegających na odrzuceniu udziału 
w życiu politycznym, co przejawia się np. w nie 
uczestniczeniu w wyborach bądź referendum czy za-
niechaniu działalności związanej z polityką. I drugie 
dotyczące zasady prawnej, która zobowiązuje osoby 
sprawujące określone funkcje do nieangażowania 
się w żadną działalność polityczną, także związaną 
z przynależnością do partii politycznej i związków 
zawodowych. Zasada apolityczności wynika z przy-
jętych w państwach demokratycznych norm, których 
podstawą jest konstytucja oraz odpowiednie ustawy. 
     
Historycznie rzecz biorąc polska emigracja na 
przestrzeni wieków zajmowała się na wielką skalę 
działalnością polityczną...    
I chwała jej za to. Oto kilka przykładów. Wielka 
Emigracja to ruch emigracyjny polskiej ludności 
w pierwszej połowie XIX wieku. Emigracja miała 
podłoże patriotyczno-polityczne, a jej bezpośrednią 
przyczyną był upadek powstania listopadowego. 
Był to chyba pierwszy na świecie przykład emigra-
cji politycznej – gdy elita polityczna i kulturalna 
jakiegoś państwa z przyczyn politycznych chroni się 
w innym kraju, a ten zapewnia jej opiekę, wsparcie 
finansowe, pozwala żyć własnym życiem ideowym 
i kulturalnym. Wszystkie organizacje tego ruchu 
były organizacjami politycznymi, których celem 
była walka o niepodległość i pewne przeobrażenia 
demokratyczne. Kolejnym przykładem emigracyjnej 
działalności politycznej jest działalność Ignacego 
Jana Paderewskiego w czasie I wojny światowej. 
Paderewski zaangażował się w sprawę zakładania w 
Europie komitetów pomocy ofiarom wojny. Następ-
nie postanowił udać się do USA, bo wierzył, że tam 
może uzyskać realne poparcie dla odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dotarł do prezydenta Thoma-
sa Woodrowa Wilsona i prawdopodobnie to on prze-
konał prezydenta do sprawy niepodległości Polski. 
W styczniu 1918 r. prezydent Wilson, w orędziu do 
Kongresu, podkreślił, że powinna istnieć zjednoczo-
na, niepodległa i samodzielna Polska. Punkt 13 tego 
orędzia brzmiał: „Stworzenie niepodległego państwa 
polskiego na terytoriach zamieszkanych przez 
ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem 
do morza, niepodległością polityczną i gospodarczą. 
Integralność terytoriów tego państwa powinna być 
zagwarantowana przez konwencję międzynarodową”.
Dalsze fale emigrantów płynęły na Zachód po prze-
granej kampanii wrześniowej w 1939 r. Po wojnie 
część z emigrantów zdecydowała się nie wracać do 
kraju i tak narodziła tzw. II Wielka Emigracja, czyli 
Emigracja Niepodległościowa. Wśród emigrantów 
znaleźli się żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, byli jeńcy niemieckich i sowieckich 
obozów, a także Polacy z Kresów, których „małe 
ojczyzny” znalazły się po drugiej stronie granicy. 
W Londynie po II wojnie światowej funkcjonowała 
wolna duchowo i materialnie namiastka polskiej 
państwowości. Było to konieczne, gdyż kraj pozo-
stawał nadal pod kontrolą sił zewnętrznych. Dzięki 
postanowieniom konstytucji kwietniowej z 1935 r. 
instytucje niepodległego państwa polskiego – pre-
zydent, rząd, partie polityczne – trwały tam aż do 
grudnia 1990 r. Ślady polskiej emigracji niepodle-
głościowej znajdziemy w wielu odległych zakątkach 
wolnego świata.    

     
I wreszcie w latach 80. XX wieku organizacje pro- 
solidarnościowe powstawały na świecie wszędzie 
tam, gdzie znajdowali się Polacy. W styczniu 1983 
roku, na zjeździe w Buffalo, ponad 10 organizacji 
pro-solidarnościowych z terenu USA i Kanady powo-
łało ciało koordynacyjne pod nazwą „Conference of 
Solidarity Support Organizations” czyli „Porozumie-
nie Organizacji Popierających NSZZ Solidarność”. Z 
czasem do Porozumienia należało ponad 40 organi-
zacji z USA, Kanady, Meksyku, Wenezueli, Niemiec, 
Francji, Anglii, Danii, Szwecji, Norwegii, Japonii i 
Australii. Wśród wielu akcji CSSO, za najważniejsze 
należy uznać: działania na rzecz przyznania NSZZ 
Solidarność miliona dolarów od Kongresu USA, 
przyznania pokojowej nagrody Nobla Lechowi 
Wałęsie oraz zorganizowanie programu pomocy dla 
komisji zakładowych NSZZ Solidarność.   
 
Dziedzictwo emigracji politycznej jest dziś ogrom-
ne, gdyż w czasie zaborów i komunizmu tylko na 
obczyźnie swobodnie rozwijała się polska kultura 
i myśl polityczna. A jak wygląda to dziś? 
W statutach różnych organizacji polonijnych, 
dostępnych w Internecie, znalazłem następujące 
sformułowania: * Jest organizacją demokratyczną i 
otwartą, politycznie i światopoglądowo neutralną. * 
Działalność organizacji opiera się na zasadach praw 
człowieka i demokracji. Organizacja jest organizacją 
apolityczną. * Organizacja opowiada się za budo-
waniem życia publicznego i państwa na zasadach 
demokracji, wolności, sprawiedliwości i humanizmu, 
których wyrazem jest również respektowanie praw 
mniejszości. * Zadaniem organizacji jest służba Po-
lonii i Polakom za granicą w pełnej niezależności od 
grup gospodarczych oraz interesów indywidualnych, 
w oparciu o zasadę wzajemnego poszanowania, poli-
tycznej neutralności i religijnej tolerancji. Zapytałem 
też znanych mi działaczy polonijnych o ich zdanie na 
ten temat. Oto co powiedzieli: — Wydaje mi się, to 
jest kwestia semantyki. To znaczy: jeżeli polityką jest 
to, że ktoś się zajmuje czymś więcej niż tylko swoim 
życiem prywatnym, to Polonia powinna być głęboko 
polityczna. Ale jeżeli polityka oznacza związanie 
Polonii z jakąś grupą czy partią polityczną - zde-
cydowanie nie powinna. — Polonia powinna być 

apolityczna. Możemy wspierać pewne idee głoszone 
przez niektóre partie, ale tylko takie idee, które służą 
dobru Polski. Natomiast polityka poszczególnych 
partii to powinien być sposób rozwiązywania proble-
mów Polski, problemów rządzenia i to, w jaki sposób 
się tym zajmować, a to już nie nasza sprawa. — Czy 
Polonia powinna być polityczna czy apolityczna? 
Jest ostatnio tendencja do zaklinania się wszędzie, 
że dana organizacja jest apolityczna. Zdecydowanie 
apolityczna. Moim zdaniem nie ma to większego sen-
su. Wielu ludzi sądzi, że jeśli coś jest „polityczne”, to 
koniecznie musi być związane z PIS albo PO, SLD, 
PSL czy Nowoczesną i wobec tego - jeśli „politycz-
ne”- to partyjne, jeśli partyjne - to podporządkowa-
ne, w związku z czym podlega jakimś wpływom nie 
do końca jasnym, nie do końca określonym. Takie 
upolitycznienie nie ma oczywiście żadnego sensu. 
Natomiast duża, masowa organizacja polonijna jest 
zawsze organizacją polityczną, tzn. jest to organi-
zacja, która może i powinna podejmować się zadań 
ważnych dla Polaków, których reprezentuje i to jest 
zadanie polityczne. I tak rozumiana polityka jest 
znacznie ważniejsza od tych wszystkich głupawych 
sporów, które toczą ze sobą nasi, pożal się Boże, 
politycy. To jest najczęściej błazenada i dziecinada i 
bardzo chciałbym, żeby Polonia nie lansowała tego 
rodzaju polityki.  

Czy oznacza to, że organizacje polonijne muszą 
działać politycznie w obronie swojej społeczności, 
a także w obronie polskich mniejszości narodo-
wych w innych krajach...  
Na pewno tak. Europejska Unia Wspólnot Polonij-
nych zwracała się np. o to wielokrotnie do władz 
Białorusi, Litwy, Ukrainy, ale też Holandii, Irlandii 
i Wielkiej Brytanii, czy do Komisarzy Unii Euro-
pejskiej, Komisji Praw Człowieka ONZ, Amnesty 
International itp. A więc EUWP, w ramach swojego 
statutu, uprawia nawet politykę zagraniczną. 
Tomasz Mann, niemiecki prozaik i eseista, laureat 
literackiej Nagrody Nobla w 1929 roku, w Czaro-
dziejskiej górze napisał takie zdanie: „Nie ma nie-po-
lityki. Wszystko jest polityką”. I to moim zdaniem 
może być konkluzją powyższych rozważań na temat 
ewentualnej apolityczności organizacji polonijnych.

Jeżeli chodzi o obronę dobrego imienia Polski i 
Polaków to sprawa jest prosta. W większości orga-
nizacji polonijnych jest to działalność statutowa.
Robiliśmy to zawsze, obojętnie czy ktoś z Polski 
się tym interesował czy nie. I będziemy to robić w 
przyszłości. Mamy więc zarówno doświadczenie, jak 
i opracowane skuteczne metody reakcji. Na prze-
strzeni lat wyrażenia typu: „polskie obozy koncentra-
cyjne” pojawiają się sporadycznie w różnych krajach 
- w mediach, publikacjach, opracowaniach histo-
rycznych, wypowiedziach polityków. Za każdym 
razem cierpliwie tłumaczymy, że zaszła pomyłka, 
że na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 
jest następująca definicja: „Obóz koncentracyjny 
Auschwitz-Birkenau to niemiecki, nazistowski obóz 
koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”. Prezes Świa-
towego Kongresu Żydów Robert Singer powiedział, 
że „Polacy ze zrozumiałych względów stają się 
wrażliwi, gdy obozy zagłady i obozy koncentracyjne 
nazywane są „polskimi” tylko dlatego, że były zlo-
kalizowane na polskiej ziemi, i chcą, by było jasne, 
że to Niemcy, a nie Polacy są odpowiedzialni za 
ustanowienie i podtrzymywanie tych fabryk śmierci, 
w których zginęły w Holokauście miliony Żydów”. 
W zamyśle osób używających pojęcia „polskie obozy 
koncentracyjne” ma to być skrót myślowy dotyczący 
„obozów koncentracyjnych leżących na terenie Pol-
ski”. Jest to jednak sformułowanie fałszywe i dezin-
formujące. Duże znaczenie ma sposób w jaki staramy 
się reagować na te sformułowania. Należy spokojnie, 
bez obrażania nikogo, tłumaczyć i argumentować np. 
używając wyżej wymienionej definicji UNESCO czy 
wypowiedzi Światowego Kongresu Żydów. Zmiana 
ustawy o IPN wniosła wiele niedobrego i utrudni-
ła nam obronę dobrego imienia Polski i Polaków. 
Wbrew intencjom ustawodawcy wyrażenie „polskie 
obozy koncentracyjne”, właśnie po przyjęciu ustawy 
w styczniu 2018, osiągnęło na Google apogeum 
– ponad 6 milionów wpisów, a w krajach angloję-
zycznych fraza „Polish death camps” wyszukiwana 
była 9 razy częściej. Zapisy na Google nie znikły 
niestety po czerwcowej nowelizacji ustawy, w której 
skreślono kontrowersyjne zapisy. A można było tego 
uniknąć, gdyby przed uchwaleniem ustawy skon-
sultowano jej treść z organizacjami polonijnymi. 
(...)     
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Bronisław,  
mniej 
znany brat 
Józefa
17 maja 2018 r minęło 100 lat od 
śmierci zasłużonego dla światowej 
nauki, Bronisława Piłsudskiego. Na 
Sachalinie, w Rosji i na Hokkaido 
stoją upamiętniające go pomniki, a 
w gmachu Biblioteki Naukowej PAU 
i PAN w Krakowie wisi poświęcona 
mu tablica. Ma symboliczną mogiłę 
na Starym Cmentarzu w Zakopanem 
,,na Pęksowym Brzyzku”. Jego grób 
znajduje się na cmentarzu Mont-
morency pod Paryżem. Bronisław 
jest starszym o rok bratem, bardziej 
znanego Polakom marszałka Józefa 
Piłsudskiego, wśród urodzonych pod 
Wilnem, dziesięciorga rodzeństwa.

W 2011 powstał film biograficzny „Orzeł i Chry-
zantema” /reż. Jacek Wan/ o historii i działalności 
Bronisława Piłsudskiego w Japonii, widzianej ocza-
mi jego wnuka Kazuyasi Kimura, który dopiero 
w 1984 roku dowiedział się, że jego dziadkiem był 
słynny polski naukowiec. Twórca filmu, Jacek Wan,  
towarzyszy Kazuyoshiemu Kimurze w podróży do 
Matsuyamy i Nagasaki, jaką odbywa on w poszuki-
waniu śladów działalności swojego dziadka zesłanego 
na 15 lat na Sachalin (wyspę katorżników), za udział 
w spisku na cara Aleksandra III. 

Na zesłaniu Bronisław Pilsudski zaczął intere-
sować się kulturą autochtonicznych mieszkańców 
wyspy: Ajnów i Niwchów. Zajmując się ich dzieć-
mi nauczył się języka Niwchów. Zwrócił na siebie 
uwagę miejscowych władz – powierzano mu funkcje 

administracyjne i badania meteorologiczne. Następnie 
został zastępcą nauczyciela szkoły, którą sam założył.  
Spotkał się z zesłańcem Lwem Szternbergiem, które-
go gubernator Sachalinu skierował na północ wyspy, 
ażeby tam zajął się badaniem problematyki miejsco-
wych ludów. Piłsudski pomagał mu w tych badaniach, 
a Szternberg wprowadzał go w tajniki etnografii. Po 
amnestii, jaką wyprosiły dla niego miejscowe władze, 
pozostał na Sachalinie. W roku 1899 pozwolono mu 
przenieść się do Władywostoku. 

Jako pracownik tamtejszego muzeum przygoto-
wał dalekowschodnią część rosyjskiej ekspozycji 
na Wystawę Światową w 1900 roku. Ponownie na 
Sachalin trafił w 1903 roku. Tym razem ruszył tam 
z własnej woli, na zlecenie Carskiej Akademii Nauk, 
która powierzyła mu badania nad kulturą tubylczych 
ludów rosyjskiego Dalekiego Wschodu – Ajnów, 
Niwchów i Oroków. Dołączył czasowo do wypra-
wy etnograficznej Wacława Sieroszewskiego na 
Hokkaido i jakiś czas prowadzili razem badania. 

Założył kilka szkół dla Ajnów. Napisał szereg pu-
blikacji im poświęconych. Przygotował specjalny 
projekt przepisów o ustroju i administracji wyspy. 
Postulował wiele bardzo postępowych i współcze-
snych rozwiązań. Stworzył unikalny słownik, w 
którym przetłumaczył ponad 10.000 słów z języka 
Ajnów. Badał również ich bogatą kulturę i obyczaje 
oraz tradycje muzyczne. Spisał wiele legend i podań 
ludowych. Utrwalił fonograficznie pieśni i mowę 
Ajnów. Do dziś zachował się zbiór około 300 foto-
grafii wykonanych z niezwykłym profesjonalizmem 
i intuicją oraz, przede wszystkim, wałki woskowe, 
na których zarejestrowano bajki, pieśni i legendy 
Ajnów. Mają one nieocenioną wartość badawczą, a 
ich odkrycie i odczytanie w latach 80-tych XX w. by-
ło wielką sensacją naukową. Współcześni Japończycy 
uważają Ajnów za swoich protoplastów, a Bronisława 
Piłsudskiego za bohatera.

Ze związku z krewną wodza Ainów, Chuhsammą, 
miał Bronislaw Piłsudski dwoje dzieci. Jednym z 
nich był Sukezo – ojciec Kazuyoshi. Wnuk poszu-
kuje swoich korzeni. Drogi prowadzą do Polski i na 
Litwę. Kazuyoshi odkrywa również inne ślady dzia-
łalności Polaków w Japonii. Dociera np. do Ojców 
Franciszkanów w Nagasaki. 

Do Europy powrócił Bronisław Piłsudski w 1906 
roku. Przebywając z przerwami w Zakopanem, w 
latach 1906-1914, zaangażował się w prowadzenie 
badań nad folklorem Podtatrza. W tym celu powołał 
Sekcję Ludoznawczą przy Towarzystwie Tatrzańskim 
(1911 r.). Wniósł również wkład w rozwój Muzeum 
Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Za-
kopanem. Tam też można zobaczyć kolekcję etnogra-
ficzną Bronisława Piłsudskiego. 

W czasie I Wojny Światowej, w Szwajcarii, w łonie 
Komitetu Narodowego Polskiego, zajmował się dzia-
łalnością charytatywną i edytorską, sprawami polsko-
litewskimi i przyszłością Polski i jej niepodległości po 
zakończeniu wojny.

Zmarł śmiercią samobójczą w Paryżu, w nurtach 
Sekwany, bardzo już chory. 

Jacek Wan: podróżnik, dziennikarz specjalizujący się w tema-
tyce kultury, gospodarki i polityki Dalekiego Wschodu. W latach 
1989-2003 był korespondentem telewizji japońskiej NTV (Nippon 
Television) na Polskę i Europę Wschodnią. Jest autorem ponad 70 te-
lewizyjnych programów podróżniczych z cyklu „Między Wschodem, 
a Zachodem” przedstawiających kulturę i tradycje kulinarne krajów 
azjatyckich. 

opr. Elżbieta Gieysztor

Dotknę problemu chowanego od lat pod po-
lityczny dywan kolejnych rządów Szwecji, 
ale tytułem introdukcji poprzedzę zdaniem 

wprowadzającym. Żyjemy w świecie, którego rytm 
w coraz wyraźniejszym stopniu – stosując strategie 
strachu, dyktują nam anarchiści i religijni szaleńcy, 
oraz zamknięte społeczności funkcjonujące w środku 
normalnego i otwartego społeczeństwa.

W sądzie w Solnej trwa proces sześciu islamistów, 
mężczyzn oskarżonych o przygotowania do napadu 
terrorystycznego. Proces ów podnosi problem, skrzęt-
nie przez kolejne rządy ukrywany: imigranci z basenu 
Morza Śródziemnego i segregacja.

Przyjrzyjmy się jednemu z terrorystów, stojących 
przed sądem w Solna. Ma w Strömsund żonę z sied-
miorgiem dzieci. Kobieta rzadko wychodzi z domu, 
nie kontaktuje się ze Szwedami, a z mężczyznami – z 
powodów religijnych, w szczególności. Egzystencje 
zapewniają im socjalne pieniądze. 

Oskarżony zorganizował sobie nowe życie z no-
wa kobietą, z którą ma jedno dziecko. Ma oczywiste 
kłopoty finansowe, niełatwo utrzymać ośmioro dzieci 
i dwie kobiety. Tym bardziej, że z deklaracji podat-
kowej wynika, iż w 2016 roku jego dochód wyniósł 
2.400 koron. Ma dług w Kronofogden w wysokości 
175.480 koron. 

To jeden przykład. Kolejny z oskarżonych żyje w 
wynajętym z drugiej ręki dwupokojowym mieszka-
niu. Ze swoim bratem mieszka w jednym pokoju, dru-
gi wynajmując kolejnym dwóm osobom z trzeciej ręki 
(jeden z nich jest oskarżony w tym samym procesie). 
Nie ma prawa pobytu – nie przeczy, że tam mieszka, 
ale nie potrafi podać adresu.

Pytania na temat polityki imigracyjnej oraz 
efektywności pracy policji nasuwają się same. 
Dlaczego kobieta z siódemką dzieci w ogóle jest w 
miejscu, gdzie z własnego wyboru nie kontaktuje 
się (nawet nie podaje ręki) połowie społeczeństwa, 
mężczyznom? Dlaczego wielu kryminalistów, któ-
rzy są w Szwecji nielegalnie, kręci się po kraju bez 
najmniejszych trudności?

Podobnych wymienionym jest w Sztokholmie ma-
sa, spotykamy ich na ulicach, w kawiarniach, kinach, 
barach. Krążą wokół, kupują fałszywe papiery, rewol-
wery, paszporty, materiały wybuchowe, gwałcą, pra-
cują na czarno. W Sztokholmie można pożyczyć czy-
jąś identyfikację za dwa tysiące koron miesięcznie. 
Można mieszkać w połowie pokoju z trzeciej ręki, na 
ulicy, której nazwy się nawet nie zna, można praco-
wać na budowie, w firmie sprzątającej, na dysku… 
you name it.

Terroryzm dotknął Amerykę, Europę, Australię, 
rozlał się na cały świat. Fanatycy używają bomb, pi-
stoletów, noży, ofiarowują własne życie dla jakichś 
ideałów, demonstrują niezrozumiałą, przekraczającą 
granice terytorialne i totalną nienawiść, do współcze-
sności i społeczeństwa. 

To, co obserwuje się wokół, nie można już porów-
nywać ze światem Dickensa, bliżej nam do Dantego i 
jego piekła. Jeżeli przesadziłem, to tylko trochę.

Można odnieść wrażenie, że 
żyjemy w brutalnym świecie 
Dickensa, gdzie biednego 
chłopca Oliviera Twista gnębi 
brutalny Fagin, zmuszając 
by był złodziejem. 

ASZ

Pół 
pokoju 
z trzeciej 
ręki

Manifestacja 
przed Ambasadą
W niedzielny wieczór 20 stycznia, dokład-
nie tydzień po tragicznych wydarzeniach 
w Gdańsku, przed Ambasadą RP w Sztok-
holmie odbyła się manifestacja przeciwko 
agresji i nienawiści, upamiętniająca za-
mordowanego prezydenta Gdańska, Pawła 
Adamowicza. Około 150 osób zapaliło także 
“Światełko do nieba” będące symbolicznym 
wsparciem dla Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy i Jurka Owsiaka. (ngp)

© Krzysztof Marianiuk
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To nie żaden nowy abonament i nie musisz 
zmieniać operatora ani karty SIM. Locall to 
aplikacja, dzięki której możesz dzwonić  
za granicę również bez Internetu.  
Tanio, prosto i z doskonałą jakością dźwięku.

DZWOŃ DO DOMU 
W Locall otrzymasz 20 darmowych minut


