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Przybywa 
Polaków 
w Szwecji!
Polacy stanowią drugą co do wielkości grupę 
narodowościwą w Szwecji mieszkającą tutaj ze 
swoim obywatelstwem. Na pierwszym miejscu 
są Syryjczcy (132.067), później polscy obywatele 
(53.991). Więcej jest mężczyzn - stanowią 54,5% 
ogólnej liczby polskich obywateli w Szwecji. 2

Dorwać 
Michnika
Tylko... którego? Sprawa Stefana Michnika 
pokazuje jak w soczewce, że dla politycznych, 
wewnętrznych korzyści i podsycania negatyw-
nych emocji, można nawet ryzykować pogorsze-
nie stosunków dyplomatycznych z państwem, 
które było przez ostatnie dwie dekady sojuszni-
kiem Polski w Europie. 11



NGP 5/2019 (435)

© CC0 Public Domain

Przybywa 
Polaków 
w Szwecji

Tym razem Polacy znaleźli się na 6 miejscu wśród 
migrujących do Szwecji obywateli innych krajów (na 
pierwszym miejscu byli Syryjczycy - 14.387 osób). 
Od wielu już lat osiedla się w Szwecji podobna licz-
ba Polaków i przeważają mężczyźni. Ma to związek z 
emigracją zarobkową.

Polacy stanowią jednak drugą co do wielkości gru-
pę narodowościwą w Szwecji mieszkającą tutaj ze 
swoim obywatelstwem. Znowu na pierwszym miej-
scu są Syryjczcy (132.067), później polscy obywatele 
(53.991). W ogólnym rozrachunku różnica między 
ilością kobiet a mężczyzn jest nieco mniejsza, męż-
czyźni stanowią 54,5% ogólnej liczby polskich oby-
wateli w Szwecji.

Z dostępnych danych wynika, że na koniec roku 
2017 zameldowanych było w Szwecji 897.336 oby-
watli innych krajów, ale rok ten był rekordowy pod 
względem przyznawania im szwedzkiego obywatel-
stwa. W 2017 roku aż 68.898 otrzymało szwedzkie 
obywatelstwo - w tym 2.083 Polaków. 

Jak Polacy dają sobie radę na szwedzkim ryn-
ku pracy? Całkiem dobrze. Zresztą pozytywne da-
ne statystyczne opublikował niedawno (luty 2019) 
SCB (Statisiska centralbyrån), z których wynika, że 
w 2018 roku spadło bezrobocie wśród imigrantów. 
Bezrobocie dla całej Szwecji utrzymuje się na pozio-
mie 6,3% i było niższe o 0,4% niż rok wcześniej. 

Już wcześniejsze statystki i badania socjologicz-
ne wskazywały, że Polacy dają sobie dobrze radę na 
szwedzkim rynku pracy, najczęściej znajdując zatrud-
nienie w firmach i spółkach prywatnych (59,7%) oraz 
pozostałych firmach (22,9%). Znacznie mniej znala-
zło zatrudnienie w sektorze komunalnym i wojewódz-
kim (5,6% + 6,5%).

Z dostępnych danych sprzed ponad 10 lat wynika, 
że zdecydowana większość Polaków w Szwecji była 
pracownikami etatowymi (92,2%), aż 7,5% prowadzi-
ło własne firmy (dla całej Szwecji to wskaźnik 5,6%), 
ale tylko 0,3% było właścicielami spółek akcyjnych 
(0,3% - dla porównania = dla całej Szwecji to 3,3%).

Zapewne w ostatnich latach nastąpiły w tej staty-
styce pewne zmiany, ale trzeba będzie poczekać na 
opublikowanie nowych danych. 

Inne ciekawe dane podał parę tygodni temu szwedz-
ki Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wynika 
z nich, że Polacy stanowili w 2018 roku największą 
grupę narodową wśród pracowników delegowanych 
do pracy w Szwecji, zasilając głównie branżę budow-
laną. Według szefa wydziału ds. pracowników dele-
gowanych w Urzędzie ds. Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy Arne Alfredssona, duża liczba pracowników z 
Polski związana jest z koniunkturą w branży budow-
lanej w Szwecji. Polskie firmy budowlane coraz czę-
ściej świadczą nie tylko usługi jako podwykonawcy, 
ale także realizatorzy inwestycji, wygrywając prze-
targi. W Szwecji zarejestrowano w 2018 r. 106.700 
pracowników tymczasowych z zagranicy, z czego 
najwięcej, ponad 46.000 osób, pochodziło z Polski.

(ngp)

W 2018 roku polska diaspora 
powiększyła się o 3.817 osób - w tym 
1494 kobiety i 2.323 mężczyzn. 

W 1911 roku Liberałowie, wówczas Folkpar-
tiet, osiągnęli w wyborach 40,2% głosów i byli 
największą partią. To już historia. Sięgając nieco 
bliższych czasów, w 2002 roku uzyskali 13,4%, w 
zeszłym roku 5,5%. A najnowsze sondaże z lutego 
2019 roku pokazują, że partia znajduje się “pod 
kreską”, czyli nie uzyskałaby wystarczającej ilości 
głosów by zdobyć głosy i znaleźć się w Riksda-
gu... Co się stało? Czy ten spadek popularności 
liberałów ma jakiś szerszy związek z kryzysem 
politycznym w Europie? Wygląda na to, że warto-
ści liberalne mniej przemawiają do wyborców niż 
populizm...?
Zacznę od tego, że zawsze opowiadałem się za 
liberalizmem społecznym i socjalnym, w Szwe-
cji nazywanym „socialliberalism”. To odmiana 
liberalizmu, która łączy liberalizm z demokracją i 
sprawiedliwością społeczną, co z kolei wiąże się z 
interwencjonizmem państwowym w celu zabezpie-
czenia wszystkim równych szans. 
A jeśli chodzi o kryzys liberalizmu? Na pewno tak. 
Populizm szerzy się w całej Europie, również w 
Szwecji. Ale jest jeszcze jeden element, który moim 
zdaniem powoduje tak słabe notowania Liberałów. 
Szwecja to państwo opiekuńczne, z gruntu socjalno 
liberalne, z konsesnusem wokół reform, które na 
przestrzeni ostatniego pół wieku zostały w  Szwe-
cji przeprowadzone. Konkurencja o wyborców – o 
przekonaniach socjalno-liberalnych jest ogromna. 
Na przykład Centerpartiet uważa się także za partię 
liberalną, a hasła liberalne znajdujemy również w 
programach innych partii. Na środku szwedzkiej 
sceny politycznej jest bardzo tłoczno. To dobrze, bo 
populizm musi mieć silną przeciwagę i należy go 
zwalczać. Ale w konkurencji o wyborców o prze-
konaniach socjalno-liberalnych decydują również 
takie elementy jak charyzma lidera partii, czy środki 
jakimi partie dysponują.

Jan Björklund jest dzisiaj, moim zdaniem, najbar-
dziej doświadczonym przywódcą partyjnym w Szwe-
cji. Niestety, za jego kadencji, wyniki Folkpartiet, 
teraz Liberalerna, były z wyborów na wybory coraz 
gorsze. W każdej przegranej ogromną odpowiedzial-
ność ponosi lider i być może Jan powinien ustąpić 
już dwa lata wcześniej, kiedy o przywództwo w 
partii starała się Birgitta Ohlsson. Osobiście mam 
ogromny respekt dla niego i dla jego konsekwencji w 
staraniach utrzymania komunistów i skrajnej prawicy 
z daleka od wpływów na szwedzką politykę. 
 
Kto ewentualnie zastąpi Björklunda i jakie szansa 
mają Liberałowie by odzyskać  swoją pozycję w 
polityce szwedzkiej?
Proces wyboru następcy Björklunda dopiero się 
rozpoczął, jest bardzo transparentny i mam nadzie-
ję, że będzie krótki. Wymienia się kilka nazwisk i 
być może nowy lider będzie kluczem do odzyska-
nia przez Liberałów pozycji, którą kiedyś mieli w 
szwedzkiej polityce. Do moich faworytów należą 
Cecilia Malmström, unijny komisarz ds. Handlu oraz 
Birgitta Ohlsson, niestety nie będą chyba kandy-
dowały. Na placu boju pozostają Nyamko Sabuni, 
była minister do spraw integracji, Erik U Ullenhag i 
jeszcze kilkoro innych. Nie ma zdecydowanego kan-
dydata i na razie są to tylko spekulacje. Bez względu 
na to, kto zostanie liderem Liberalerna, będzie na 
nim spoczywała ogromna odpowiedzialność za 
przyszłość partii, która dzisiaj jest na krawędzi progu 
wyborczego.

Jak oceniasz porozumienie powyborcze, które po-
zwoliło Stefanowi Löfvenowi na ponowne zajęcie 
stanowiska premiera? Ten rząd powstał dzięki 
zgodzie między innymi Liberałów. Czy ma szanse 
się utrzymać do końca kadencji?
Koalicja Aliansen niestety nie wygrała wyborów 
i szwedzka scena polityczna zmieniła się raz na 
zawsze. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem było 
by gdyby Liberałowie weszli do rządu Löfvena 
razem z Centerpartiet. Dało by to na pewno większe 
mośliwości wpływania na politykę rządu.  Wydaje mi 
się, że rząd Löfvena przetrwa całą kadencję.

Jak osobiście oceniasz dzisiejszą szwedzką 
politykę? 
Szwedzi są pragmatykami, potrafią się dogadywać. 
I to daje efekty. Jeżeli tylko kraj poradzi sobie z 
integracją nowoprzybyłych z ostatniej fali uchodź-
ców, to jestem optymistą. Oczywiście – nie jest to już 
Szwecja lat 70-tych czy 80-tych, tak jakby niektórzy 
chcieli. Ale nie ja. 

Szwedzi są pragmatykami, 
potrafią się dogadywać. 
I to daje efekty

NGP rozmawia z Piotrem Kiszkielem

Od lewej: Jan Björklund i Piotr Kiszkiel. Foto: Facebook

Szef Liberałów, Jan Björklund, zapowiedział 
odejście z funkcji przewodniczącego partii. To 
wynik kryzysu zaufania do niego? Jak oceniasz 
jego przywództwo?

Piotr KISZKIEL. Urodził się w 1949 roku w Warszawie. Od początku 
lat 90-tych działacz Folkpartiet. Od 2003 roku zasiadał we władzach 
komunalnych Göteborga. W 2009 roku startował jako jedyny Polak w 
Szwecji w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Folkpartiet. 
Przewodniczący lokalnej organizacji Folkpartiet w Göteborgu (2011). 
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP (2011). Mieszka w 
Göteborgu.
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Efekt Bilbao
Kiedy Frank O. Gehry poproszony 
został o konsultację na temat 
lokalizacji i sylwetki muzeum 
w Bilbao, był już renomowanym 
architektem, z dokonaniami które 
wywróciły do góry nogami nawet to, 
co przyjęte było dotąd za nowator-
skie rozwiązania. Nowator nowato-
rów, jak go nazywano, kiedy 
podejmował się zadania uformowa-
nia nowego muzeum Guggenheima 
w Bilbao, nie był chyba świadom 
tego, że to, co dla tego miasta 
wkrótce wymyśli, stanie się zarówno 
„flagowym okrętem” miasta, 
jak i najbardziej rozpoznawalnym 
znakiem jego twórczości.

Mowa jest o mieście, które desperacko szukało 
pomysłu na siebie. Dostatnie, zapewniające ludziom 
najwyższe w Hiszpanii dochody z pracy, przemysło-
we miasto w Kraju Basków, stało się na początku lat 
90. XX wieku tęsknym wspomnieniem dobrobytu. 
Recesja w przemyśle stalowym i stoczniowym do-
tknęła region, powodując bezrobocie rzędu 25 %. 

Bilbao, jak większość miast industrialnych w Eu-
ropie, nie grzeszyło urodą. Kiedy, wskutek kryzysu, 
znalazło się w opłakanym stanie, najdrastyczniej rzu-
cało się to w oczy wzdłuż rzeki Nervion, przepływają-
cej przez śródmieście. Apokaliptyczna sceneria zasty-
głych w bezruchu zdezelowanych doków, martwych 
dźwigów portowych, nieład przemysłowych odpadów 
w samym sercu miasta – oto Bilbao w tamtym czasie. 

Włodarze  miasta i regionu mieli do wyboru tylko 
ucieczkę do przodu. Przyjęli strategiczny plan rewi-
talizacji miasta, w którym postawiono na potencjał 
kultury, wyrafinowaną infrastrukturę i szeroką ofertę 
usług. Uznano, że pojawiła się unikalna okazja na wy-
windowanie sztuki do roli animatora nowego sukcesu 
miasta. 

Dużego nosa mieli planiści miasta, skoro założyli, 
że w tym celu przydałaby się miastu emblematycz-
na budowla, architektoniczna ikona miasta, najlepiej 
taka, że „szczęka opada”. Która byłaby magnesem 
i dała pchnięcie miastu w stronę rozwoju. Pamiętać 
trzeba, że dzieje się to w okresie, kiedy recesja zwią-
zana z upadkiem przemysłu ciężkiego dotyka całą 
zachodnią Europą. W wielu miejscach zagrożonych 
recesją postawiono wtedy na odnowę „poprzez kultu-
rę”. Dawano upust marzeniom o magicznych właści-
wościach budowli i kwartałów miasta, które ukształ-
towały by nowy „ikonostas” miasta. Taki był to czas i 
takie jego nadzieje.

20 maja 1991 roku Frank Gehry, wraz z dyrektorem 
Fundacji Guggenheima Thomasem Krensem i gospo-
darzami miasta, wspiął się na okoliczne wzgórze, by 
spojrzeć na miasto w dole. Stojącemu na wzgórzu 
Frankowi nie zajęło wiele czasu uznanie, że sugero-
wana przez włodarzy Bilbao, modernizacja dawnego 
składu win na nowe muzeum, nie będzie fortunnym 
„nowym początkiem miasta”. Jak sam mówił w wy-
wiadach, tam na wzgórzu zrozumiał, że „nowe ude-
rzenie” powinno dokonać się nad centralną dla mia-
sta rzeka Nervión, nad jej brzegami, odstręczającymi 
póki co poprzemysłowymi zawalidrogami, szarymi 
placami i parkingami. Miasto, jego zdaniem, powinno 
się zwrócić – i realnie i symbolicznie – ku rzece, która 
nieopodal śródmieścia wpada do Atlantyku. Chodzi o 
rzekę, która odgrywała w przeszłości kluczową rolę w 
tym, co dawało miastu powodzenie. Takie były kon-
kluzje Gehrego, wtedy, w 1991 roku, występującego 
w roli konsultanta władz Bilbao.

Efektem jego rekomendacji była koncepcja zabu-
dowy terenu stoczni i doków przy rzece, w tym usa-
dowienie tam bryły muzeum. Rozpisano stosowny 
konkurs. Wygrał go, na podstawie doręczonych szki-
ców… Frank O. Gehry (jego projekt, nota bene, odbie-
gał wtedy bardzo od końcowej zatwierdzonej wersji 

projektu). Był już wtedy słynnym autorem emblema-
tycznych budowli (takich jak Muzeum Weismana w 
Minneapolis, czy muzeum mebli w Weil am Rhein). 
Zaczął prace po swojemu, czyli od… bazgrołów na 
serwetkach, różnych papierach, a było ich bez liku. 
Uważał, że to naturalna faza procesu twórczego. Ręka 
wykonuje posłusznie tylko to, co otrzymuje w posta-
ci bezpośrednich impulsów z mózgu (całość procesu 
świetnie jest przytoczona i ilustrowana rysunkami au-
tora w pracy Coosje Van Bruggena).

Praca postępująca w rysunkach, a następnie w mo-
delach, coraz ściślej wyrażała pomysły twórcy, by 
po iluś próbach, owocować projektem bryły nowego 
muzeum, a następnie i jego wnętrza. Gehry kontakto-
wał się z fachowcami swojej pracowni, projekt tężał, 
nabierał nie tylko kształtów, ale i inżynierskiej precy-
zji. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu nowych 
podówczas technik wizualizacji, a co ważniejsze, 
dzięki symulacji konstrukcyjnej (przy zastosowaniu  
programu komputerowego CATIA, stosowanego do-
tąd przy tworzeniu kadłubów samolotów i satelitów). 

Efekt, uciekając się do wytartej emfazy, przeszedł 
wszelkie oczekiwania. Mówiąc dosadnie, wymy-
ślona bryła muzeum, którego gospodarzem stała się 
Fundacja Guggenheima, okazała się dotykiem geniu-
szu jego twórcy. Gmach nowego muzeum wtargnął z 
impetem do historii architektury w roku 1997 (projekt 
był gotowy w 1994), do dziś będąc nie tylko najbar-
dziej rozpoznawalnym elementem zabudowy Bilbao, 
ale i nowym cudem architektury światowej (bryłę mu-
zeum obejrzeć można w licznych zbiorach interneto-
wych, acz najlepiej, rzecz jasna, na żywo).

Powiada się, że projekt Gehrego to wybitne dzieło 
dekonstrukcjonizmu, powstałe  na powierzchni 24 tys. 
kv. metrów, z tego 11 tys. to przestrzeń wystawien-
nicza, w trzech różnej wielkości pomieszczeniach. 
Kompleks muzealny okryty jest blachą tytanową i 
szkłem, bryła pełna jest krzywizn, falistych linii, płyn-
nej formy. Słowem, skrzy się masą zdumiewających 
efektów, niemożliwych do uzyskania przy użyciu tra-
dycyjnych technik i materiałów.

Widziany z różnych miejsc obiekt, budzi różne sko-
jarzenia. Widoczny ze wzgórza, zdaje się być wielką 
stalową różą; oglądany z nadrzecznego bulwaru, jest 
niczym kadłub koraba; spojrzenie od strony miasta 
skłania do skojarzeń ze statkiem o wielu żaglach; nie-
trudno dojrzeć w nim i ogromna rybę z płetwami, śli-
maki rozmaite (ulubione formy Gehrego). Płynność, 
wydaje się stosownym określeniem formy tego dzieła. 
Przede wszystkim przemawia jednak siłą autorskiej 
pomysłowości, nawet jeśli się wie, że jest to rezultat 
kunsztu i profesjonalizmu zastępu specjalistów, ale 
i wynik samozaparcia polityków i ludzi dobrej woli, 
którzy znakomicie wykorzystali pomysły twórcy no-
wego muzeum Guggenheima.

Nowej ikonie miasta zawtórowały inne obiekty 
postawione przy rzece nieopodal: hala koncertowa 

i konferencyjna, centrum kultury wraz z nowym 
mostem pieszym przez Nervion, projektu Santiago 
Calatravy, jak i zbudowanym od podstaw bulwarem 
nadrzecznym. Całość zaczęła funkcjonować jako no-
wa strefa miasta.

W licznych publikacjach przyjęło się określenie 
„efekt Bilbao”. Chodziło o to, by ukazać korzyść, 

jaką może przynieść przezwyciężenie schematyzmu 
w myśleniu, uporczywość w przekraczaniu zapór. W 
przypadku Bilbao oznaczało to moc przezwyciężenia 
przeszkód takich, jak brak zainteresowana państwa 
hiszpańskiego, zawiłości związane z własnością grun-
tów przy rzece, sceptycyzm a nawet niechęć wpły-
wowych osób (skoro nie ma nawiązania do tradycji 
baskijskiej). 

Muzeum, zaraz po otwarciu, przyciągnęło ponad 
3,5 miliona osób, w tym ponad trzy czwarte odwie-
dzających przybyło z zagranicy. Dochody muzeum po 
trzech latach od jego otwarcia sześciokrotnie przekro-
czyły poniesione koszty. Muzeum okazało się oczeki-
wanym pozytywnym „pchnięciem” dla miasta. 

„Efekt Bilbao” pokazuje jak przedsięwzięcie drogie 
i efektowne, ale „jakby nie praktyczne”, może mieć 
znakomite przełożenie na bardzo konkretne efekty 
mierzone zasobnością kasy miasta, firm, mieszkań-
ców. Napływać zaczął bowiem do miasta kapitał, po-
wstawały nowe siedziby firm, ulokowały się tam  ho-
tele znanych sieci, rozwinął się przemysł turystyczny, 
gastronomia, powstał nowy image miasta, do którego 
wielu teraz zdążało. Miasto na powrót odżyło i do 
dzisiaj przyciąga wielkie rzesze ludzi ciekawych tego 
cudu architektury. 
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Co z tymi 
Polakami?
Jest jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych dziennikarzy polskich, 
budzącym zresztą skrajne emocje. 
Aż trzykrotnie zdobył tytuł Dzienni-
karza Roku, dziewięć razy wyróż-
niony telewizyjnymi Wiktorami, 
dwukrotnie laureat Telekamery. W 
2015 roku Stowarzyszenie Dzienni-
karzy Polskich (opanowane przez 
zwolenników “dobrej zmiany”, 
przyznało mu antynagrodę „Hiena 
Roku”, podając jako uzasadnienie 
„wielokrotne łamanie zasady etyki 
dziennikarskiej”.

Tomasz Lis zdobył w swojej dzien-
nikarskiej karierze niemal wszystko: 
podziw za profesjonalizm i trafność 
opinii, a także nienawiść oponentów 
nie mogących znieść, w jak bezkom-
promisowy sposób punktuje polityczną 
degrengoladę. Stał się więc Lis dla jed-
nych wzorem profesjonalnego dzien-
nikarstwa, dla drugich demonicznym 
wrogiem. 

Niedawno ukazała się kolejna 
książka Tomasza Lisa. Tym razem to 
“Historia prywatna” – o jego dzienni-
karskiej drodze, o karierze zawodowej, 
o kondycji polskich mediów, o Polsce 
i o Polakach. Z pewnością spotka się z 
tak samo skrajnymi ocenami, jak i jego 
dziennikarstwo.

Książka interesująca z wielu wzglę-
dów. Po pierwsze – to w dużej mierze 
opis sytuacji polskich mediów po upad-
ku komuny. Zarówno mediów publicz-
nych jak i mediów prywatnych, które 
narzuciły nowe standardy. Po drugie 
– to także kawałek polskiej historii 
widzianej oczyma dziennikarza nowej 
generacji, mającego w swoim dorobku 
szereg  zawodowych sukcesów, włącz-
nie z budowaniem redakcji informacyj-
nych dla TVN-u, później Polsatu, a tak-
że tworzenia redakcji “Wprost” i obec-
nie “Newsweeka”, które dzięki niemu 
stawały się czołowymi pismami opinio-
twórczymi w Polsce. Książka jest także 
smutną konstatacją, że Polacy często 
nie potrafią korzystać ze zdobytej wol-
ności, a poczucie odpowiedzialności za 
państwo, mocno kuleje. Lis parokrotnie 
pyta: Co jest z tymi Polakami? Nawet 
do pierwszych wolnych wyborów po-
szło głosować zaledwie 65 procent 
społeczeństwa...

Książka Lisa uzmysławia jeszcze 
jedną polską specyfikę (zwłaszcza, gdy 

patrzy się na to z perspektywy szwedz-
kiej): to niebezpieczne zazębianie się 
dziennikarstwa z polityką. Daleki je-
stem od poglądu, że dziennikarz musi 
być apolityczny, by być obiektywnym. 
Owszem, ta zasada obiektywności i 
równowagi musi być zachowana w 
mediach publicznych (tak jest przy-
najmniej w Szwecji, chociaż i tutaj 
coraz częściej pozwala się na bardziej 
jednoznaczne oceny). W Polsce media 
publiczne to tylko fikcja, dzisiaj jest 
gorzej niż kiedykolwiek było w “wol-
nej” Polsce. 

Przy tak wyrazistym dzienniarstwie, 
jakim charakteryzuje się Tomasz Lis, 
łatwo więc stać się samemu ofiarą poli-
tycznych sideł. O tym również jest spo-
ro w “Historii prywatnej”. 

Dziennikarstwo ma sens. Złe, pełne 
oportunizmu, koniunkturalizmu i zwy-
kłego tchórzostwa antydziennikarstwo 
to wielki sojusznik autorytarnej władzy 
– pisze Lis. – Ale dziennikarstwo praw-
dziwe, wolne, jest demokracji potrzeb-
ne jak tlen. Bez wolnych mediów ona 
usycha, umiera. /.../ Dziennikarstwo 
to coś więcej niż praca. To pewien 
stosunek do rzeczywistości. Sposób 
patrzenia na nią. Także opowiadania 
o niej. Dziennikarstwo jest, i słusznie, 
zazdrosne. Domaga się wyłączności w 
tym sensie, że gdy się je uprawia, wy-
magane przez nie patrzenie na rzeczy-
wistość, stosunek do niej i wszystko, co 
z tego wynika, musi mieć priorytet. /.../ 
Obywatelem się jest zawsze, dzienni-
karzem się bywa. Obywatel musi więc 
sobie odpowiedzieć na pytanie, jak 
najlepiej mierzyć się z rzeczywistością. 
I wyciągnąć z tej odpowiedzi wnioski. 
Jeśli trzeba – radykalne.

Mądre i słuszne słowa. Tylko... co 
jest z tymi Polakami? (tn)

Tomasz Lis: Historia prywatna. WAB, 
Warszawa 2018, s.381

Rodzinna 
saga dla 
potomnych

Kajsa Andersson: Polska strövtåg. On 
Line Förlag AB, Stockholm 2018. s.186

Psychologowie twierdzą, że naszą 
tożsamość kształtujemy poprzez po-
czucie odmienności i specyficzności. 
Jeśli więc w swoim najbliższym krę-
gu – rodzinie, odnajdujemy osoby 
o wysokim statusie, charyzmie lub 
wyjątkowych zdolnościach, to chęt-
nie się z nimi identyfikujemy, gdyż 
właśnie to buduje naszą wartość i 
nas wyróżnia. I nic w tym złego.

Z reguły zresztą pewne zdolności są 
przekazywane z pokolenia na poko-
lenie, więc “podróż” w poszukiwaniu 
własnych korzeni, to podróż w poszuki-
waniu samego siebie. To, kim byli nasi 
przodkowie, zawsze w jakiś sposób nas 
kształtuje. 

Rosnąca potrzeba poszukiwania ro-
dzinnych korzeni, zdaniem psycholoż-
ki dr Joanny Heidtman, wynika w dużej 
mierze z czasów, w których żyjemy. – A 
żyjemy w czasach masowego indywidu-
alizmu. Poprzez masowość upodabnia-
my się do siebie – to, jak wyglądamy, 
jak mieszkamy, jak funkcjonujemy. Ale 
jednocześnie zachodnia kultura pod-
kreśla wyjątkowość, indywidualizm, 
niepowtarzalność. Odnalezienie przod-
ków, zbudowanie niepowtarzalnej ro-
dzinnej narracji, może być sposobem 
na zaspokojenie tej potrzeby wyjątko-
wości – uważa dr Heidtman.

Świetnym przykładem takiej narracji 
jest wydana niedawno książka Kajsy 
Andersson “Polska strövtåg”. To pasjo-
nująca historia rodziny autorki – histo-
ria, której zapisy sięgają drugiej połowy 
XVII wieku. Rozpoczynają ją dzien-
niki Zuzanny Otto-Trąmpczyńskiej 
Buchowskiej (nie bardzo potrafiłem 
określić stopień powinowactwa z au-
torką książki, ale to prawdopodobnie 
prapraprababka), w których roi się 
od rodzinnych koligacji. Centralnymi 
punktami tej rodzinnej sagi, opracowa-
nej przez Kajsę Andersson, są rozdziały 
poświęcone rodowi Zielewiczów: dok-
torowi Ignacemu Zielewiczowi i Marii 
Zielewicz-Hammar, która w historii 
polsko-szwedzkiej zapisała się tłuma-
czeniami literatury oraz własną twór-
czością. Wspomina ją Grażyna Kubica 
w książce “Siostry Malinowskiego, 
czyli kobiety nowoczesne na począt-
ku XX wieku”. W tym wielkim dziele 
jest opis losów czternastu kobiet, któ-
re w jakiś sposób pojawiły się w życiu 
Bronisława Malinowskiego (słynnego 
antropologa i podróżnika), a punktem 
wyjścia jest konstatacja, że zawsze po-
zostawały one w cieniu mężczyzn, u 
boku których się pojawiały, z którymi 
żyły lub którymi były zafascynowane. 

Historie rodzinne potrafią być skom-
plikowane i pełne niespodzianek. I tak 
jest w przypadku omawianej książki. 
Genealogiczne wykresy pokazują bo-
wiem jak rozbudowana jest struktura 
powiązań z naszymi przodkami, jak z 
uwagi na wichry dziejów, historie pol-
skich rodzin w ciągu ostatnich dwóch 
wieków były zagmatwane. Stąd też za-
równo w wielu polskich, jak i szwedz-
kich rodach, krew się wymieszała, 
i dzięki temu odkrywanie własnych 
korzeni jest ciekawsze, ale i bardziej 
skomplikowane. Bo chociaż można 
czuć się stuprocentowym Szwedem, 
to jednak polskie pochodzenie staje się 
ważną częścią tożsamości.

Książka Kajsy Andersson to nie tyl-
ko podróż tropami rodzinnych powią-
zań. To także cenny dokument o histo-
rii mniej znanych polskich/szwedzkich 
rodów. Przygotowany z pasją i sercem. 
Dla szwedzkiego czytelnika to tak-
że okazja do zapoznania się z polską 
kulturą, o której sporo autorka pisze w 
swojej książce. 

Mankamentem książki jest jednak 
niedbała korekta, zwłaszcza używane-
go w tekście nazewnictwa polskiego, 
co w przypadku akurat tej publikacji 
jest edytorską nonszalancją. To nieco 
dziwne, gdyż autorka podczas swo-
jej detektywistycznej i publicystycz-
nej praca korzystała z pomocy wielu 
Polaków. (tn)
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KARTKI Z KALENDARZA: 

Whisky 
i pogrzeb
15 styczeń. Mój Przyjaciel obraził 
się na swojego syna za to, że ten chcąc 
mu zrobić przyjemność kupił mu świe-
żo sprowadzoną na rynek szwedzki 
10-cioletnią kanadyjską Whisky. Nie 
chodziło oto, że kanadyjską, bo w Ka-
nadzie pędzą szkocką, tak dobrą, jak 
prawdziwa. Więcej. Po wprowadzeniu 
w USA fatalnej prohibicji, która zde-
moralizowała naród zmuszając ludzi 
do łamania prawa i zaowocowała  po-
wstaniem gangów specjalizujących się 
w ochranianiu  przemytu i nielegalnej 
produkcji oraz dystrybucji nielegalne-
go, acz pożądanego trunku. A gdy to 
już było nieaktualne to gangi przerzu-
ciły swoje metody na inne dziedziny: 
haracze, hazard, prostytucja i w końcu 
narkotyki. To jednak była jedna dobra 
strona tego zła. W USA Irlandczycy 
pędzili swój trunek wzorowany na 
ich irlandzkim  Whiskey. Niby tylko 
jedna dodatkowa  litera w nazwie i 
minimalna różnica w smaku. A jednak! 

Whiskey i jego amerykańska mutacja 
Burbon jest trochę słodszy od szkoc-
kiej czy kanadyjskiej Whisky. Mojemu 
Ojcu to nie przeszkadzało. Mnie i 
mojemu Przyjacielowi trochę. Ale nie 
w tym rzecz. Mój Przyjaciel oburzył 
się na to, że ta 10-letnia kanadyjska 
Whisky była w plastikowej butelce. A 
jest wielkim znawcą i miłośnikiem an-
glosaskich filmów z lat trzydziestych 
ubiegłego wieku. Na tych filmach, w 
obrazkach z lepszych sfer, kamerdyner 
nalewał lordowi Whisky z kryształo-
wej (prostokątnej) karafki do kryszta-
łowej szklanki. Te czasy się skończyły. 
Już od bardzo dawna nie przelewa się 
Whisky do karafek. W między czasie 
butelki różnych firm też uszlachetniły 
się, nabrały różnego kształtu. Były z 
dobrego szkła. I tu problem mojego 
Przyjaciela, który przegapił okres, w 
którym już w latach siedemdziesiątych 
ub. wieku w samolotach kupowało 
się tańszą o VAT Whisky właśnie w 
butelkach plastikowych. Chodziło o 
różnicę wagi, co w samolotach ma 
swoje znaczenie. Whisky kanadyjska i 
ta normalna i ta 10-letnia nie płynie już 
do Europy na transatlantykach tylko 
leci samolotami i dlatego zmieniono 
jej butelki ze szklanych na plastykowe.     

6 luty.  Zmarła, w wieku 104-ech lat, 
moja ciocia Rysia, młodsza siostra 
mojej Mamy. „AK-ówka” z Powstania, 
Wspominałem ją w swoich dziecię-
cych wspomnieniach. Warto o Niej 
napisać szerzej. O jej śmierci dowie-
działem się z portalu „Gazety Wybor-
czej” wcześniej niż zawiadomiła mnie 
rodzina z Polski.

9 luty. W wieku lat 88 zmarł mece-
nas Jan Olszewski, człowiek prawy. 
Były, niefartowny premier. W czasach 
PRL odważny obrońca w sprawach 
politycznych. Bronił między innymi 

rewizjonistów Jacka Kuronia i Karola 
Modzelewskiego – autorów osławione-
go „Listu do Partii”, był też oskarży-
cielem posiłkowym z ramienia rodziny 
księdza Popiełuszki, w procesie Jego 
zabójców. Miał wielkie zasługi dla 
ruchu „Solidarności” i co za tym 
idzie późniejszych przemian. Zasiadał 
przy jednym ze stolików „Okrągłego 
Stołu”. Przyczynił się do ponownego 
zalegalizowania „Solidarności” i opra-
cował jej statut. 
Gdy w 1991 odbyły się pierwsze 
po wojnie, w pełni demokratyczne 
wybory, to do sejmu dostały się 23 
czy 24 partie. Pamiętam, gdy ówcze-
sny attaché prasowy ambasady RP 
Włodek Sokołowski zawiadomił panią 
ambasador Barbarę Tuge-Erecińską 
o wyniku wyborów, to ona uznała 
to za pomyłkę i kazała sprawdzić 
ponownie fax. Podobnie zareagowała 
ówczesna premier Wielkiej Brytanii 
Margaret Thatcher, która w taki absurd 
też nie mogła uwierzyć. Po prostu... 
w Polsce zapomniano wprowadzić 
próg wyborczy. Miało to donośne 
skutki. Trudno było sklecić rząd z tej 
mozaiki. Większość miała prawica 
wszelkiej maści. Jedyną osobą, na 
którą mogła się zgodzić większość, 
był człowiek prawy i zasłużony czyli 
Jan Olszewski. Na naszym podwórku 
w Sztokholmie bardzo za nim optował 
Stefan Trzciński, który znał go z Polski 
z Powstania i później, ze związków 
poakowskich. Obaj ci Akowcy byli 
w komitecie, który doprowadził do 
utworzenia kwatery Akowskiej na 
warszawskich Powązkach i ekshumacji 
tam poległych w Powstaniu Akow-
ców. Ówczesne władze nie odważyły 
się temu sprzeciwić. Później – tak 
Trzciński, jak i Olszewski – przyłą-
czyli się do propagandy wyborczej 
Stanisława Mikołajczyka i współpra-
cowali z ówczesną prasą peeselowską. 
Obaj mieli szczęście, że po ucieczce 
Mikołajczyka nie ponieśli konsekwen-
cji. Olszewski poszedł na uniwersytet 
warszawski, gdzie ukończył prawo, 
a Stefan Trzciński przeniósł się na 
Ziemie Zachodnie, gdzie ze swoją 
żoną Eugenią założyli wydawnictwo 
beletrystyczne. Jan Olszewski odegrał 
ważną rolę w pierwszym buncie 
studenckim, tym z 1955/1957, gdy to 
bardzo upartyjniony, marksistowski 
tygodnik studencki „Po Prostu”, zaczął 
szukać prawdy i „polskiej drogi do so-
cjalizmu”. W tym to tygodniku ukazał 
się przełomowy artykuł Olszewskiego 
„Na spotkanie ludziom z AK”. Artykuł 
ten dał pretekst władzom, wówczas 
się reformującym, do wyciągnięcia 
ręki do Akowców. Odwilż w Polsce 
nie trwała długo.  Ale dużo spraw się 
dało załatwić w tym czasie. Zwolniono 
i częściowo zrehabilitowano więź-
niów politycznych. Porozumiano się z 
Kościołem. Zmieniono politykę rolną, 
rozwiązano kołchozy, ograniczono 
cenzurę... i się skończyło. W 1957 
„Po Prostu” wpierw zawieszono, a 
później zlikwidowano. W tym okresie 

był taki dowcip. Co z polską droga do 
socjalizmu? Nic Po Prostu nie wycho-
dzi. Nim to się stało udało się wydać 
antologię najważniejszych artykułów z 
„Po Prostu” z lat 1955/1956. Autorami 
tej antologii byli Jan Olszewski i Jerzy 
Urban. Ówcześni przyjaciele i autorzy 
najważniejszych wtedy artykułów w 
tym periodyku. 
Stefan Trzciński i Jan Olszewski 
spotkali się po latach w strukturach 
doradczych „Solidarności”. Olszew-
ski wykorzystywał swoją wiedzę 
prawniczą między innymi w redago-
waniu statutu organizacji. Natomiast 
Trzciński mający dobrą znajomość 
języka niemieckiego i francuskiego, 
został zastępcą rzecznika „Solidarno-
ści” Janusza Onyszkiewicza. W tym 
charakterze przyjechał do Szwecji i 
został tam po 13 grudnia 1981 roku.  
Ale wracają do tego trudno dającego 
się sklecić rządu premiera Olszewskie-
go, za którym optował u nas Trzciński. 
Na bardzo chwiejnych postawach rząd 
ten powstał. Ta wspomniana mozai-
ka dawała pole do popisu różnym 
oszołomom i dewiantom politycznym, 
którzy dostali się do Sejmu i raczej 
wiedzieli, że po raz pierwszy i ostatni. 
Nie, na pewno to nie premier Olszew-
ski ponosi winę za aferę teczkową. 
Człowiek nieodpowiedzialny, poseł Ja-
nusz Korwin-Mike, z własnej, lub nie, 
inspiracji, ni to z gruszki czy pietruszki 
poprosił o głos w Sejmie i zażądał 
by minister spraw wewnętrznych 
opublikował listę posłów, senatorów, 
ministrów i wojewodów, którzy byli 
współpracownikami służb specjal-
nych dawnego systemu. Uchwała 
przeszła jednomyślnie. Nikt nie śmiał 
się sprzeciwić. Znajdujący się na sali 
byli współpracownicy SB byli pewni, 
że ich akta zostały zniszczone. I to 
oni najbardziej optowali za tą ustawą. 
Częściowo się zawiedli. W okresie 
przełomu zniszczono akta tych, którzy 
byli sumiennymi agentami. A z zemsty 
pozostawiono akta tych, co się migali. 
Antoni Macierewicz, który pełnił w 
rządzie Olszewskiego funkcję ministra 
spraw wewnętrznych, ochoczo wziął 
się do pracy i z pomocą niedouczonych 
młodych wilczków narobił bałaganu, 
którego skutki odczuwamy do dziś.      

16 luty. Poprzedzony parodniową 
żałobą odbył się uroczysty pogrzeb. 
Na Powązkach w Warszawie. W 
mowach pogrzebowych i mediach 
prorządowych z Olszewskiego 
zrobiono patrona PiS-u, mimo że On 
miał duże zastrzeżenia do braci K. i w 
ich działalność się nie angażował. W 
laurkach, po Jego śmierci, pomijano 
Jego sympatie socjalistyczne, przyjaźń 
z Janem Józefem Lipskim i przynależ-
ność do Masonerii. Ale poza nieuda-
nym epizodem z Jego Rządem był 
postacią wybitnie pozytywną – i jako 
odważny obrońca w czasach PRL-u 
i jako doradca opozycji. Cześć Jego 
pamięci. (LGG)
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Ale co?
”Zygmunt Kraczkowski – człowiek niewątpliwie za-

służony dla Polonii w Szwecji i zasługujący na szacu-
nek, ale…”.  W numerze NGP z 13 stycznia roku 2019 
(NGP nr 1/2019: list Waldemara Ostrycharczyka: 
Moblizacja seniorów - fakty kontra mity - dop. redak-
cji) tego właśnie „zasługującego na szacunek czło-
wieka”, Waldemar Ostrycharczyk zaczyna oczerniać. 

Kto to, do licha, jest ów Ostrycharczyk, że nagle 
wyskoczył jak Filip z Konopi i wypowiada się w spra-
wach, w których nie posiada jakiegokolwiek rozezna-
nia, a zwłaszcza kulisów konfliktu w Polskim Klubie 
Seniora w 2010 roku?  Bardzo niechętnie wracam do 
tej starej, i niemalże już zapomnianej, sprawy. Ale 
trzeba coś odpisać. 

W. Ostrycharczyk nigdy nie był w zarządzie Klubu 
Seniora. Przyjechał do Szwecji ok. 10 lat temu. 
Wkrótce zjawił się w Klubie Seniora na Tomtebogatan 
30, gdzie można było w cieple i pod dachem, ględząc 
o wszystkim i niczym przesiedzieć wygodnie na kana-
pie cały dzień, napić się kawy, dobrze zjeść i, często 
gęsto, napić się wina. (...) Głównym i jedynym za-
daniem panaO. było otwieranie i zamykanie Klubu 
podczas ciągłej nieobecności Karoliny Bieńkowskiej. 
Czyli pełnił rolę odźwiernego. (...) Nie miałem z nim 
żadnego konfliktu. Dlaczego do tej pory siedział ci-
cho i nagle zaczyna o mnie źle mówić?  Śpieszę z wy-
jaśnieniem. To nie on jest pomysłodawcą tego arty-
kułu. Posądzam, jest tylko pionkiem, tzw.” słupem” 
Karoliny Bieńkowskiej. (...)

Zacznijmy więc od sprostowanie „mitów”. Polski 
Klub Seniora został założony 8 maja 1999 roku, a 
więc na ok. 10 lat przed przybyciem Ostrycharczyka 
do Szwecji. Nie ma więc on najmniejszego pojęcia o 
wydarzeniach z tamtych lat i to już czyni go całkowicie 
niewiarygodnym. Nigdy nie był też członkiem zarządu 
w Klubie. Nawet w tzw. samozwańczym „zarządzie”.

Kto był założycielem Klubu Seniora? Polecam za-
poznanie się, najlepiej z oryginałem, z protokołem 
ze zjazdu założycielskiego organizacji. Dokument 
ten jest w posiadaniu p. Karoliny Bieńkowskiej, u 
mnie kopia. Wtedy zobaczy, kto był założycielem. To 
fakt nr 1. Oczywiście, z całą pewnością, Karolina 
Bieńkowska jest współzałożycielką. Jakie to, w tej 
chwili, ma znaczenie? Żadne. To już, na szczęście, tyl-
ko smutna przeszłość Klubu Seniora. 

Sprawa następna. Opuszczenie Klubu Seniora 
przez 90% członków. Dysponuję listą członków na 
rok 2010, czyli przed rozłamem w organizacji. Bardzo 
zapraszam do wspólnego zweryfikowania listy osób 
w Klubie Seniora – przed i po konflikcie. Co tu dużo 
dyskutować? Czarno na białym. I to jest kolejny, udo-
kumentowany, fakt a nie mit. 

Po konflikcie ludzie zaczęli masowo wypowiadać 
swoje członkostwo w Klubie. Oryginały wszystkich 
wypowiedzeń z Klubu Seniora zostały dostarczone 
osobiście przeze mnie do Klubu Seniora i wrzucone 
do skrzynki pocztowej w drzwiach. (...) Kopie owych 
wypowiedzeń, plus lista członków nowej organizacji, 
zostały wysłane do gminy Sztokholm. Na podstawie te-
go otrzymałem dotację na prowadzenie nowej organi-
zacji pod nazwą Polsko-Szwedzkie Centrum Seniora. 
Z tego co wiem, Karolina Bieńkowska natomiast 
odmówiła udostępnienia listy członków na żądanie 
Äldrenämnden, z czym wcześniej nigdy nie było pro-
blemu. To mówi samo za siebie. Jeszcze, po upływie 
8 lat, ponad 50 osób w Polsko-Szwedzkim Centrum 
Seniora to byli członkowie, byłego już, Klubu Seniora 
na Tomtebogatan 30. (...) A w chwili konfliktu było 
nas tam dokładnie 96 osób. Trzeba również pamiętać, 
że część osób w ogóle zrezygnowała z uczestnictwa w 
organizacjach.

Gdyby z mojego powodu 90% członków opuściło 
organizację, zapadłbym się pod ziemię, spalił ze wsty-
du lub popełnił harakiri. Ale ten wstyd, jakąś godność, 
trzeba najpierw mieć. (...) 

W swoim liście Waldemar Ostrycharczyka oskarża 
mnie o bycie idolem. Strzał w dziesiątkę. Tak, tym ra-
zem to rzeczywiście fakt. Byłem, rzeczywiście, idolem, 
i jest to chyba powód do dumy. Na to trzeba sobie 
zasłużyć pracą. Widzę, że to jeszcze w dalszym cią-
gu bardzo boli Karolinę Bieńkowską. Zawsze mówiła, 
złośliwie, o mnie do ludzi: ”wasz król”. 

“Idolem” byłem zawsze. Zawsze byłem wysuwa-
ny na pierwsze miejsce. Już w szkole podstawowej 

prowadziłem lekcje na miejsce nieobecnych na-
uczycieli. Zawsze reprezentowałem jakąś grupę z 
najbliższego otoczenia. (...) Podam kilka faktów. 
W Szwecji w 1982 roku biorę czynny udział w two-
rzeniu Kongresu Polaków w Szwecji, jestem w jego 
pierwszym zarządzie i prowadzę biuro tejże organi-
zacji przez wiele lat. W międzyczasie, w roku 1983, 
mając zaledwie 32 lata, zostaję wybrany prezesem 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Sztokholmie 
/!/. W rok później, w 1984 roku, mając 34 lata zosta-
ję prezesem Rady Uchodźctwa Polskiego w Szwecji /
OPON/. Znów najmłodszy prezes. Ratuję zadłużony 
OPON przed sprzedażą. Organizacja zaczyna tętnić 
życiem. Stowarzyszenie Polek w Szwecji staje się, z 
kilkunastoosobowej grupy, organizacją liczącą po-
nad 80 osób. Dzięki zatrudnieniu przeze mnie młodej 
i energicznej Anny M., Wiesław Patek, już nieżyjący, 
minister rządu polskiego na uchodźstwie, uznaje na 
zjeździe RUP moją kadencję za najlepszą w dziejach 
RUP. To chyba mówi wszystko. W roku 1986 zakła-
dam Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w 
Sztokholmie. W 1999 roku zostaję prezesem nowo-
powstałej organizacji: Polskiego Klubu Seniora i 
funkcję tę pełnię bez przerwy aż do roku 2010. W roku 
2002 zostaję Polakiem Roku NGP. W listopadzie roku 
2009 zostaję odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Zasługi Rzeczpospolitej. I tu już Karolina Bieńkowska 
nie wytrzymuje z zawiści i zaczyna się największy 
konflikt w dziejach Polonii szwedzkiej, dobrze nam 
wszystkim znany. 

Inny, niby „mit”, to próbowanie przez Karolinę 
Bieńkowską ponownego połączenia naszych organi-
zacji, czyli połączenia Polsko-Szwedzkiego Centrum 
Seniora z Klubem Seniora na Tomtebogatan. Próby 
te, z jej strony, trwały przez kilka lat. Moje stanowi-
sko do tych inicjatyw było zawsze stanowczo nega-
tywne. Nie chciałem wracać do tamtego piekiełka. 
Informowałem o tych sprawach mój zarząd. Karolina 
i jej samozwańczy „zarząd” nie radzili sobie z prowa-
dzeniem organizacji i Klub Seniora chylił się gwał-
townie ku upadkowi. Karolina miała cichą nadzieję, 
że Ostrycharczyk oraz Bo Schubert zastąpią mnie. 
Niestety, tak się nie stało.  Zaczęła więc rozpaczliwie 
szukać ratunku we mnie. Wiedziała, że tylko ja mogę 
uratować Klub. Namawiając mnie do połączenia obu 
organizacji chciała jednocześnie, upiec trzy piecze-
nie przy jednym ogniu. Pozbyć się odpowiedzialności 
za rozsypujący się Klub, zasilić Klub Seniora moimi 
ludźmi i przy okazji, pokazać wszystkim, jaka jest 
wspaniałomyślna. Ten manewr nie wyszedł jej. (...)

W. Ostrycharczyk pisze dalej, że resztki z resztek tej 
byłej już organizacji, czasami spotykają się i idą na 
piwo, jadą na wycieczkę czy grają w brydża. I co w 
tym sensacyjnego? Co to nas obchodzi? Wszyscy ma-
my jakichś znajomych, z którymi się spotykamy. Z tym 
brydżem jednak nie jest tak. Michał M., oraz Anna G., 
byli brydżyści z Klubu Seniora, a obecnie członkowie 
mojej organizacji, na żadne spotkania brydżowe od 
ponad roku nie chodzą. Twierdzą, że grupa ta już nie 
istnieje. Jakie to ma znaczenie? Żadne. (...)

Polsko-Szwedzkie Centrum Seniora jest otwarte we 
wszystkie dni tygodnia w wyjątkiem sobót i niedziel – 
chociaż i od tego są wyjątki. Jeśli nas nawet nie ma na 
miejscu, to jesteśmy w kinie, Cosmonova, zwiedzamy 
muzea, wystawy, ogrody botaniczne, domy aukcyjne 
itp. lub jesteśmy w drodze statkami do Tallinna, Rygi, 
Helsinek, Mariehamn czy Åbo. Są dni, w których zała-
twiamy tylko i wyłącznie prywatne sprawy urzędowe 
naszych członków. 

Zawieranie znajomości, przyjaźni, partnerstwa, ła-
manie samotności i wyizolowania – są główną i pod-
stawową działalnością naszej organizacji. Tego wy-
maga od nas gmina Sztokholm i za to nas finansuje. O 
tym dobrze wie p. Karolina Bieńkowska. Przypomnę, 
że jeszcze za jej bytności w Klubie Seniora dnia 20 
września 2004 odbył się ślub pomiędzy Heleną Szwabe 
oraz Zdzisławem Fidelisem, którzy poznali się wła-
śnie w Klubie Seniora. Ślubu udzielała radna gminy 

Sztokholm. Ich przyjęcie weselne też miało miejsce w 
Klubie. Karolina była z tego strasznie dumna. Córka 
śp. Heleny Szwabe, Izabela, pokazywała nagranie z 
tego wesela u nas, w Centrum Seniora, 17 kwietnia 
2018 roku. 

Takich związków było więcej. Ja również poznałem 
moją partnerkę życia w moim Centrum Seniora, i tam 
się również zaręczyliśmy 26 września 2017 r. (...)

Karolina Bieńkowska za pomocą Ostrycharczyka 
oskarża mnie o m.in. usuwanie członków zarządu. 
(...) Nigdy nikogo nie usunąłem z zarządu, ani też nie 
przyjąłem. Nie było takiej potrzeby. Od wielu kaden-
cji mieliśmy bardzo stabilny, ten sam zarząd, bez ja-
kichkolwiek zmian. Wszystko to jest w protokołach ze 
zjazdów i zebrań zarządu. Kopie tych dokumentów są 
u mnie. Można przyjść i sprawdzić....

Aż do chwili konfliktu. Wtedy to Karolina dołączy-
ła do zarządu Bo Schuberta, którego wcześniej, przez 
rok czasu, nie godziła się na przyjęcie do organiza-
cji. (...) Podczas konfliktu osobiście zapłaciła za nie-
go składkę i natychmiast dokooptowała do zarządu. 
Bezprawnie. Potrzebowała szybko kogoś na moje 
miejsce. (...) Ale to jeszcze nie wszystko. W tym samym 
czasie dokooptowała do swojego samozwańczego 
”zarządu”, również swojego starego znajomego jesz-
cze z Polski, Tadeusza Nawrackiego. Na to wszystko 
również posiadam kopie dokumentów. (...) Ci dwaj pa-
nowie wykazali się później wyjątkową gorliwością w 
usuwaniu kilkunastu starych i zasłużonych członków 
z organizacji, których nawet nie znali. Nowa Gazeta 
Polska pisała o tym kilka lat temu drukując również 
kopię, jedną z wielu, decyzji tzw. samozwańczego „za-
rządu”. Widnieją pod nią m.in., podpisy owych dwóch 
panów. A więc wiemy już, kto kogo” usuwał” z zarzą-
du, a zwłaszcza dobierał, i w jaki sposób. 

Nie wszystkim wiadomo również o innych poczyna-
niach tamtego “zarządu” - wymiana zamków w lokalu 
Klubu, wielokrotne nasyłanie policji na ludzi, oskar-
żenia o pobicia i nadużycia ekonomiczne, nasyłanie 
na ludzi jakiegoś ochraniarza i wiele innych – spo-
wodowały stanowcze oburzenia i protesty ludzi. Na 
pisemne żądanie 33% członków Klubu, z podpisami, 
zgodnie ze statutem organizacji, został zwołany 10 
grudnia 2010 roku nadzwyczajny zjazd, który się od-
był w lokalu ABF na Sveavägen. Nasz własny lokal, 
był zamknięty na „cztery spusty”. Pomimo dużego 
lodu i ślizgawicy udział w zjeździe wzięło ponad 70% 
członków. Najbardziej liczny zjazd w dziejach Klubu 
Seniora! To była prawdziwa manifestacja przeciwko 
Karolinie Bieńkowskiej i jej samozwańczemu ”zarzą-
dowi”. Podczas zjazdu potępiono, jednogłośnie (...) 
wykluczono Bieńkowską z członkostwa w Polskim 
Klubie Seniora. Oryginał protokołu ze zjazdu, z pod-
pisami,  jest u mnie, można sprawdzić. 

Inną sprawą jest to, że “okopali się” oni w podzie-
miach Klubu i tak przetrwali jeszcze kilka lat. Mimo, 
że niemal wszyscy członkowie uciekli. ”Organizacja” 
została w końcu zezłomowana. Jakie to strasznie 
smutne. (...)

Czy to wszystko, naprawdę, miało miejsce? A może 
był to tylko – lub jeszcze jest – straszny, koszmarny 
sen, z którego się jeszcze nie obudziłem? Nie chciał-
bym już więcej wracać do tych bolesnych spraw. 
Staram się zapomnieć o tych wszystkich złych lu-
dziach i optymistycznie patrzeć w przyszłość. Przede 
mną jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Naszym wspólnym, bezwględnym obowiązkiem, a 
szczególnie nas, reprezentujących polskie organiza-
cje, jest dbanie o dobre imię Polonii wśród Szwedów 
jak i kraju naszego pochodzenia, Polski. 

Przy okazji: naszą działalność można oglądać na 
Facebooku: polsko-szwedzkie centrum seniora. 

Zygmunt Kraczkowski
Przewodniczący Polsko-Szwedzkiego 
Centrum Seniora 

Do tej pory w aktach policyjnych występował jako Näsingemannen. Po pięciu 
latach udało się go zidentyfikować: to 45-letni obywatel polski.

W 2014 roku mieszkanka Näsinge (osada leżąca w komunie Strömstad, nieda-
leko granicy z Norwegią) będąc na spacerze dokonała makabrycznego odkrycia: 
niedaleko jej domu leżała ludzka czaszka. Policja przeszukując całą okolicę zna-
lazła wkrótce także szkielet nieznanego  mężczyzny. 

Pięć lat zajęło zanim zidentyfikowano czaszkę i szkielet.Wreszcie, w lutym 
2019 roku wyjaśniło się dzięki badaniom DNA: to z pewnością obywatel pol-
ski, Adam Mazurek (urodzony w 1968 roku), z Drawska Pomorskiego, który  
przyjechał do Szwecji w lipcu 2014 roku. Dwa miesiące później zaginął. Policja 
szwedzka publikując jego wizerunek, prosi o pomoc w zebraniu informacji o jego 
pobycie w Szwecji. Wiele wskazuje na to, że Polak został zamordowany. (ngp)

Näsingemannen

Foto: Policja
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Aleksander Kwiatkowski

Marzec w Gliwicach
Nie było mi dane zostać absolwen-
tem Wydziału Automatyki, i to wca-
le nie z powodu Marca, a dlatego, 
że w 1967 roku przeniosłem się z 
prawie ukończonego drugiego roku 
automatyki na trzeci rok elektrycz-
nego. Absolwentem Wydziału 
Elektrycznego nie zostałem 
natomiast już z powodu Marca. 
Pomimo, że zarówno cieleśnie, jak 
i duchowo byłem w marcu 1968 
z automatykami, a nie z Narodem 
i Partią, to o wydarzeniach na tym 
wydziale może opowiedzieć ktoś 
inny. Mnie natomiast, szczerze 
mówiąc, bardziej interesuje to, co 
osobiście wyniosłem z Marca, tzn. 
z wydarzeń lat 1967 – 1969, i mój 
obecny stosunek do tego.

JUREK HIRSCHBERG

Gdyby reprezentant Polski Oficjalnej – a więc nie 
absolwent, a przedstawiciel Politechniki Śląskiej, 
miasta Gliwic, województwa – zapytał mnie, co mam 
do powiedzenia na temat „Marzec ‘68, a Politechnika 
Śląska”, to odpowiedziałbym mniej więcej tak:

Marzec ‘68 w moich osobistych wspomnieniach to 
brutalna ogólnonarodowa kampania antysemicka o ak-
centach tradycyjnie poprzedzających pogromy. Inne 
akcenty nie przedzierały się do mojej świadomości 
równie silnie, bo nie były składnikami osobistego za-
grożenia, które odczuwałem od – dokładnie rzecz bio-
rąc – 14 marca 1968 roku, kiedy Edward Gierek prze-
mawiając na Placu Dzierżyńskiego w Katowicach, za-
groził mi połamaniem kości. Odebrałem to osobiście 
i dosłownie. Określenie atmosfery tej kampanii jako 
pogromowej jest uzasadnione. Do rodziców moich 
przyjaciół odezwała się sędziwa para, która ukrywała 
ich w czasach Zagłady w swoim domku na polskiej 
wsi. Zapewnili, że nie ma się czym martwić: wszystko 
jest przygotowane i jak trzeba będzie, to was znowu 
schowamy.

Kampania ta była nie tylko odgórnym instrumentem 
działania tzw. władzy ludowej. Była to równocześnie 
całkiem popularna akcja angażująca ludzi we wszyst-
kich warstwach społeczeństwa: męty i szumowiny, 
dziennikarzy i nauczycieli, dyrektorów, pomniej-
szych szefów i anonimowych kolegów w pracy, no i 
co poniektórego rektora czy pracownika naukowego. 
A gdzie się w końcu kończy owa „władza”? Na mini-
strze, który wywala z pracy dyrektora departamentu 
o „złym” nazwisku, na szeregowym członku partii, 
który zabiera głos na zebraniu zakładowym, czy na 
sąsiedzie, który reprezentuje vox populi?

Wspominając barbarzyńską atmosferę tych lat, na-
pędzaną odgórnie i entuzjastycznie podchwytywaną 
oddolnie przez sporą część społeczeństwa, chciałbym 
powiedzieć, co dzisiaj w perspektywie pół wieku 
uważam o roli Politechniki Śląskiej – nie tych towa-
rzyszy studiów i zabaw, którzy mnie wtedy otaczali 
sympatią i troską, nie wielu szlachetnych pracow-
ników czy szanowanego i podziwianego przez nas 
dziekana Zagajewskiego, ale uczelni jako instytucji. 
Otóż rola Politechniki Śląskiej w najbrutalniejszych 

od pierwszych lat powojennych ekscesach antysemic-
kich na ziemiach polskich była wyjątkowo podła.

O ile mi wiadomo, gliwicka Politechnika była jedy-
ną uczelnią, która wypędzanym z Polski studentom-
-Żydom konfiskowała indeksy. Nie była to najwy-
raźniej inicjatywa centralna, bo nie spotkałem nigdy 
studenta innej uczelni, któremu w podobnej sytuacji 
odebrano indeks. Jaka była podstawa prawna tej do-
datkowej szykany, z pewnością usankcjonowanej 
przez rektora Szubę? Jak wyglądała dokumentacja tej 
decyzji, instrukcje dla dziekanatów, przeprowadzenie 
procedury? Kto był jej winien? Czy ktoś zaprotesto-
wał? Jakiż ciekawy i ważny przedmiot zgłębiania 
Pamięci Narodowej. Czy obecne władze tej samej 
uczelni, która w 2002 roku organizowała uroczyste 
obchody pięćdziesięciolecia doktoratu Jerzego Szuby, 
nie widzą potrzeby zbadania haniebnych stron jej hi-
storii, wyciągnięcia wniosków i wpuszczenia światła i 
świeżego powietrza do swoich archiwów?

W odróżnieniu od zdawania indeksów, zwracanie 
kosztów za nieukończone studia nie było zapewne 
miejscową inicjatywą – podobna procedura była rów-
nież stosowana w odniesieniu do uczniów szkół (stu-
denci płacili i za studia, i za szkoły). Znam natomiast 
przypadek, w którym Politechnika zażądała zwrotu 
nagrody rektorskiej w wysokości 4000 złotych, przy-
znanej za osiągnięcia w nauce. Tu jest mi trudniej 
powiedzieć, czy był to jednorazowy wyczyn nadgor-
liwego urzędnika dziekanatu, jeszcze jeden wynala-
zek rektora czy też procedura ogólnopaństwowa. Być 
może ktoś to zbadał. Jeżeli tak, to było by na miejscu, 
gdyby obecne władze uczelni upowszechniły wyniki 
tych i podobnych dociekań.

Lato 1969 roku spędziłem jak zwykle na Mazurach, 
gdzie ciągle jeszcze można było udawać, że nie ma 
nic ważniejszego niż słońce, woda i dobry wiatr – na 
jeziorach nie było gazet, nie słychać było ech bru-
talnych przemówień Gomułków i Gierków, nikt się 
nie interesował nazwiskami kolegów i imionami ich 
rodziców. Pod koniec lata pożegnałem się – jak się 
okazało na 40 lat – z Mazurami i wróciłem do Gliwic, 
żeby kontynuować studia na piątym roku. I wtedy 
właśnie wydarzyło się to, co ostatecznie przebiło się 
przez moje mechanizmy obronne i uświadomiło mi, 
że pozostanie w Polsce było niemożliwe. Ten niedwu-
znaczny w swojej wymowie bodziec został mi dostar-
czony przez Politechnikę Śląską.

Mój młodszy brat był właśnie świeżo po maturze 
i egzaminach wstępnych na Politechnikę. I jedno, i 
drugie zaliczył z najlepszymi ocenami i został przy-
jęty na ten sam wydział, na którym studiowałem. Po 
czym został skreślony. Na liście studentów przyjętych 
w roku 1969 na Wydział Elektryczny Politechniki 
Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego nazwisko 
mojego brata jest przekreślone, a przy nim figuruje 
podpis rektora Szuby. Wiem o tym, bo tę listę widzia-
łem. Zobaczyłem ją dlatego, że wśród pracowników 
Politechniki byli porządni i odważni ludzie. A ta lista 
zapewne gdzieś jest. Ach, warto by jej poszukać w 
archiwach, kto wie, co by się jeszcze znalazło na tym 
samym regale.

Mojemu bratu zaproponowano studia na nowo 
otwartym Oddziale Transportowo-Komunikacyjnym 
w Katowicach. Zgaduję, że świecąca w pierwszym 
roku działalności pustkami sala wykładowa była 
większym obciążeniem dla uczelni niż student z nie-
odpowiednim nazwiskiem, ale to czysta spekulacja. 
Można by to oczywiście zbadać. Brat zrozumiał tyle, 
że miało to wszystko coś wspólnego z ciężarówkami 
i pociągami, a ja, że nie miało to nic wspólnego z je-
go potencjałem rozwojowym (który wkrótce w pełni 
zrealizował na Zachodzie). W tym momencie dotarło 
do mnie, że nie możemy pozostać w kraju, którego 
władcy tak się boją siedemnastoletniego chłopca, że 
muszą mu rzucać kłody pod nogi.

Zanim opowiedziałem o tym matce i bratu, skopio-
wałem mój indeks strona po stronie. Wiedziałem, że 
zostanę z niego oficjalnie okradziony, i bałem się, że 
jakiś sługa ustroju wyrwie mi go z ręki przed skopio-
waniem i pozbawi mnie jedynego biletu, jaki ewentu-
alnie miałem do dalszych studiów czy kwalifikowanej 
pracy za granicą.

Te kilka fragmentów mówi chyba coś o „przebiegu 
wypadków” widzianych z drugiej strony, osobiście, 
od dołu, przez bardzo młodego człowieka, po którym 
przewalał się wtedy całym ciężarem tak zwany walec 
historii. Ciągnęła ten walec zgraja łotrów takich jak 
Władysław Gomułka, Edward Gierek, Jerzy Szuba i 
ich poplecznicy, spora część narodu stała obok i biła 
brawo, a pod walec wpadali Żydzi. Ciągle ci Żydzi.

W odróżnieniu od dostojników obecnej Rzeczy-
pospolitej Polskiej nie uważam, że uciążliwe rozdzia-
ły historii można dyskretnie zamykać, mówiąc, że to 
nie była „nasza”, suwerenna Polska, tylko jakaś ich-
nia, cudza. Polski oficjalny i popularny antysemityzm 
lat 60. (i innych) nie został przyniesiony na sowiec-
kich bagnetach. Polska akademia chlubi się dzisiaj 
światłymi pociągnięciami Władysława Jagiełły czy 
Jana Kazimierza. Dlaczego wobec tego nierozliczone 
do końca ekscesy ostatniego półwiecza nie miałyby z 
drugiej strony pozostawiać plam na jej honorze?

Jest tylko jeden sposób odniesienia się do tej ciągle 
świeżej historii: zaangażować rzetelnych i kompetent-
nych badaczy, zgłębić archiwa, przeprowadzić wy-
wiady z ofiarami antysemickich prześladowań epoki 
Marca wśród pracowników i studentów Politechniki, 
udokumentować, opublikować, nagłośnić i otwo-
rzyć szeroko okno z poczuciem dobrze zrobionej 
roboty. Znaleźć tych, którzy wtedy musieli opuścić 
Politechnikę i często Polskę, jest bardzo łatwo: po-
trzebna do tego jest lista ówczesnych studentów będą-
cych Żydami (była taka lista, była) i Google. Gdyby 
Politechnika Śląska – w sensie nie moich przyjaciół 
ze studiów czy stowarzyszeń takich czy innych, a 
władz uczelni – zawiadomiła mnie, że taka robota zo-
stała wykonana i są konkretne i naoczne rezultaty, to 
nabrałbym szacunku dla tej instytucji – dzisiejszej, bo 
o ówczesnej właśnie się wypowiedziałem.

W ciągu ostatniego półwiecza nikt się stamtąd 
nie odezwał, ale kto wie... Może będzie jakaś dobra 
zmiana.

Tekst z: Jurek Hirschberg: Mój Marzec ’68 na Politechnice 
Śląskiej, [w:] Marzec 1968 na Politechnice Śląskiej. Wybrane 
wspomnienia, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki 
Śląskiej, Oddział Wydziału Automatyki, Elektroniki i Infor-
matyki, Gliwice 2018, s. 37 – 39

Jurek Hirschberg

Ukazał jakby syndrom ucznia czarnoksiężnika, bo-
wiem Sowieci – jak się niejednokrotnie okazywało –
niczego nie potrafili zrobić porządnie, nawet w armii i 
flocie wojennej. Ten film dotyczy, co prawda, sytuacji 
z roku 1961, kiedy pierwsza sowiecka łódź podwodna 
o napędzie atomowym ruszyła w swój dziewiczy rejs, 
ale sytuacja bliska katastrofie przypomina później-
szy, poprzedzający jednak produkcję filmu, wypadek 
Kurska. 

Dwa lata później, to jest cztery lata po katastro-
fie Kurska, powstał film rosyjski “72 metry” (reż. 
Vladimir Chotinienko) zbliżający się do przypadku 
Kurska przynajmniej topograficznie (Ocean Lodo-
waty). Tu ocalała po wypadku część załogi zostaje 
jednak uratowana.

Dopiero najnowszy film Thomasa Vinterberga (zre-
alizowany w koprodukcji Belgii z Luksemburgiem, 
ale z udziałem licznej grupy znanych aktorów z kilku 
krajów, poza oczywiście Rosją) dotarł do autentycz-
nych wypadków, skrzętnie (to jest - jak długo było 
można) skrywanych przed rosyjską przynajmniej opi-
nią publiczną. A więc – brak dbałości o losy załogi 
własnego okrętu, zwłoka w informowaniu rodzin ma-
rynarzy uwięzionych pod wodą w unieruchomionej 
i częściowo zniszczonej łodzi podwodnej, niechęć, 
odmowy i zwłoka z przyjęciem pomocy z zewnątrz 
(uznawanej za kompromitującą, ujawniającą własne 
braki i niedopatrzenia) od przebywającej w pobliżu 
floty brytyjskiej. Wszystko to działo się w pierwszym 
roku prezydentury Władimira Putina.

Najbardziej wbijające się w pamięć kreacje ak-
torskie, służące podkreśleniu dramatyzmu sytuacji, 
stworzyli: Colin Firth jako brytyjski komandor David 
Russell oraz Szwedzi: Max von Sydow w roli rosyj-
skiegio admirała Vladimira Petrenko i Pernilla August 
jako matka jednego z członków załogi.

To nie pierwszy film o słynnej katastrofie 
rosyjskiej łodzi podwodnej niemal dwie 
dekady temu. Ten sam temat podjął, w 
konwencji utworu z kluczem, amerykań-
ski film “K-19, the widowmaker” (2002) 
w reżyserii Kathryn Bigelow. 

Kursk. To już 
przerabialiśmy
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Z protokołu posiedzenia sądu, które miało miejsce 
4 lutego i odbyło się bez udziału stron postępowania, 
wynika, że zarzucane Michnikowi przestępstwa ule-
gły przedawnieniu według szwedzkiego prawa.

 – Mając to na względzie oraz biorąc pod uwagę, że 
jest on obywatelem Szwecji, wniosek o jego wydanie 
zostaje odrzucony – orzekł sędzia Mats Hagelin.

 Według sądu prowadząca sprawę szwedzka pro-
kurator Lena Medelius nie przedstawiła swojej oceny 
zbrodni, o które podejrzany jest według polskiego są-
du Stefan Michnik, ani nie przeprowadziła dochodze-
nia w tych sprawach. Prokurator dokonała jednak oce-
ny, że warunki umożliwiające wydanie podejrzanego 
nie zostały spełnione, wskazując m.in. na przedawnie-
nie karalności. 

 Jak napisano w protokole, prokurator nie wystą-
piła do Michnika o zgodę na wydanie go polskim 
władzom ani nie poinformowała go o wniosku o jego 
aresztowanie, uznając ten wniosek za bezpodstawny.

Wniosek o zgodę na wydanie Polsce Stefana 
Michnika wpłynął 10 stycznia do Sądu Rejonowego 
w Göteborgu, właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania podejrzanego. Europejski Nakaz 
Aresztowania został wydany 26 października 2018 
roku przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sąd Rejonowy w Goeteborgu nie 
wyraził zgody na wydanie polskim 
władzom Stefana Michnika. Powo-
dem odmowy jest przedawnienie 
zarzucanych Michnikowi czynów 
oraz jego szwedzkie obywatelstwo.

Sąd w Göteborgu: 
Sprawa Michnika 
przedawniona

Biedny jak emeryt

Na tle innych krajów nordyckich Szwedzi plasują 
się zdcydowania gorzej: Dochód ponad 16 procent 
mieszkańców Szwecji powyżej 65 roku życia jest niż-
szy niż 60 procent przeciętnego wynagrodzenia. W 
Danii odsetek ten wynosi 8,5%, a w Norwegii oraz 
Islandii - tylko 9%. Gorzej niż w Szwecji jest tylko w 
Finalndii. W Szwecji przyjmuje się, że średnie mie-
sięczne wydatki dla dorosłej osoby to 11.610 koron. 
Największą część tej sumy pochłania czynsz.

Ale przy nadal rozwiniętej pomocy społecznej i do-
płatach do czynszów, jakie mogą otrzymać emeryci, 
ich sytuacja nie jest tak dramatyczna jak emerytów 
polskich. Bo... polska emerytura już jedną z najniż-
szych w Europie, a będzie będzie jeszcze gorzej. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał jakiś czas 
temu najnowsze informacje o wysokości świadczeń 
wypłacanych Polakom. W marcu 2018 roku naj-
częściej wypłacana emerytura wynosiła 1065,60 zł 

brutto. To dokładnie 906 zł netto. To niewiele ponad 
połowa statystycznej emerytury, która wynosi 2179 zł 
brutto (1806 zł netto). 

Emerytury w Polsce są niskie, a jeśli do tego 
uwzględnimy fakt, że większość z Polaków nie 
oszczędza na przyszłość, to rysuje się naprawdę nie-
wesoła sytuacja. Pokolenie obecnych 20-latków, któ-
rzy właśnie rozpoczynają swoje kariery, może liczyć 
na świadczenia na emerytury w maksymalnej wyso-
kości... 38,6 proc. ostatniej pensji. I tylko przy bardzo 
optymistycznym założeniu, że będą pracować ciągle. 
Od 20 roku życia aż do momentu osiągnięcia wieku 
emerytalnego. Bez żadnych przerw.

Nawet oficjalne prognozy ZUS zakładają niewiele 
lepszy scenariusz. Zgodnie z nimi większość Polaków 
będzie otrzymywać emeryturę w wysokości 40-50 
proc. swojej ostatniej pensji. 

Z kolei raport OECD o systemach emerytalnych na 
świecie jest dla przyszłych emerytów w Polsce dru-
zgocący i bardziej pesymistyczny niż ZUS-owski:  
według niego młodzi Polacy rozpoczynający karierę 
zawodową mogą liczyć na emeryturę tylko w wyso-
kości 31 proc. średniego wynagrodzenia. Tak niskie 
świadczenia będą dostawać tylko Meksykanie.  

Biorąc pod uwagę obecną wartość złotego, za 30-40 
lat Polacy będą otrzymywać świadczenie wysokości 
około 1200 złotych miesięcznie na rękę. Powodem, 
dla którego Polska wypadła w badaniu tak słabo, jest 
między innymi obniżenie wieku emerytalnego (do 60. 
roku życia dla kobiet i 65. dla mężczyzn) oraz brak 
prywatnych systemów emerytalnych. 

Już Jan Sztaudynger pisał kilkadziesiąt lat temu: 
Najlepsza w świecie emerytura, to pod ziemię dać 
nura... (ngp)

Szwedzcy emeryci nie mają lekko. 
Według najnowszych statystyk, co 
najmniej milion szwedzkich emery-
tów żyje na skraju ubóstwa. Średnia 
szwedzka emerytura to około 13,5 
tysiąca koron. Najczęściej niskie 
emerytury mają kobiety, gdyż 
wbrew powszechnemu przekona-
niu, to one wykonywały najczęściej  
nisko płatną pracę.

Dorwać Michnika
Pytanie tylko: którego? Trudno mieć 
wątpliwości, że sprawa Stefana Michni-
ka, byłego sędziego z czasów stalinow-
skich, który po 1968 roku emigrował 
do Szwecji i mieszka tutaj do tej pory, 
ma bardziej charakter polityczny, niż 
chodzi o wymierzenie sprawiedliwości. 
Władze w Warszawie domagając się 
deportacji Stefana Michnika do Polski 
chcą przede wszystkim uderzyć w wize-
runek jego przyrodniego brata, Adama 
Michnika.

Sąd w Göteborgu po raz kolejny odrzucił żądania 
Warszawy o ekstradycję Stefana Michnika, po raz 
kolejny motywując to, że jest on szwedzkim obywate-
lem, a sprawa, wedle szwedzkiego prawa, przedawni-
ła się. O ekstradycję Michnika Polska zwracała się do 
Szwedów już w 2010 roku (a więc za rządów PO), w 
zeszły roku ponownie. Bardziej stanowczo. Ale odpo-
wiedź sądu się nie zmieniła. 

Stefan Michnika ma swoje za uszami. Jego roli w 
czasach stalinowskich ani nie należy bagatelizować, 
ani zbytnio demonizować. Był jednym z wielu. Ma 
jednak ten “medialny atut”, że jest rodziną Adama 
Michnika. Stąd tak gwałtowana reakcja rządu w 
Warszawie – z wezwaniem na dywanik ambasador a 
Szwecji w Warszawie) - by wyrazić swoje niezado-
wolenie z wyroku sądu w Göteborgu, oraz oskarżenia, 
że Szwecja nie respektuje prawa międzynarodowego 
mówiącego o “ściganiu osób podejrzanych o zbrodnie 
przeciwko ludzkości”. Szwedom dostało się także za 
grzechy z czasów wojny i kolaborację z Niemcami, 
a w internetowych komentarzach przypomniano im 
Potop. 

Szwedzkie sądy - w przeciwieństwie do wyobrażeń 
ministrów Prawa i Sprawieliwości o “państwie pra-
wa” - są niezależne i odporne na naciski polityczne. 
Polska dyplomacja w wykonaniu wiceministra spraw 

zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęk - 
który pouczał ambasadora Stefana Gullgrena - poka-
zała po raz kolejny, że “wstaje z kolan” i nie liczą się 
już żadne “dobrosąsiedzkie stosunki”.  Niedługo je-
dynym sojusznikiem Warszawy zostanie... Moskwa. 

Sprawa “szwedzkiego” Michnika rozgrzewa 
prawicę, bo to świetny sposób dyskredytowania 
jego przyrodniego brata. Tak jakby odpowiedzial-
ność zbiorowa była wpisana w prawo i sprawie-
dliwość powinna dosięgnąć nawet przyszłych po-
koleń. Dziwne jest jednak, że wcześniej z podobną 
determinacją nie ścigano innego oprawcy (i to sensie 
dosłownym) czyli Józefa Bika (później występują-
cego pod nazwiskiem Józefa Gawerskiego) - oficera 
śledczego UB, kierownika Wydziałów Śledczych 
WUBP w Gdańsku i Katowicach, odpowiedzialnego 
za represje wobec żołnierzy AK. Jako śledczy wyróż-
niał się wyjątkowym okrucieństwem. W WUBP w 
Gdańsku wraz prowadził latem 1946 śledztwo prze-
ciw łączniczce i sanitariuszce 5 Brygady Wileńskiej 
AK Danucie Siedzikównie„Ince”, bijąc ją i poniżając. 
Przyczynił się do wydania na nią wyroku śmierci w 
1946. Śmierć „Inki” zapewniła Bikowi awans. We 
wrześniu 1946 Józef Bik został oficerem śledczym 
Sekcji II Wydziału Śledczego w centrali Ministerstwie 
Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Również 
i on po 1968 roku wyjechał do Szwecji i tutaj za-
mieszkał (zmarł w 2008 roku). 

Stefan Michnik – gdy z nim przeprowadzałem wy-
wiad wiele lat temu – nie wyrażał żadnej skruchy i 
uważał, że zarzuty jakie mu stawiano były wymy-
ślone. Mimo, iż dowody na jego udział w składach 
sędziowskich skazujących działaczy niepodległej 
Polski, były nie do podważenia. Dzisiaj ma 90 lat i 
mieszka w pilnie strzeżonym (jak wszystkie podobne) 
żydowskim domu “spokojnej strości” w Göteborgu. 
Skruchy zapewne już nigdy nie okaże, bo nie utrzy-
muje żadnego kontaktu ze światem “zewnętrznym”. 

Sprawa Michnika pokazuje jednak jak w soczewce, 
że dla politycznych wewnętrznych korzyści i podsy-
cania negatywnych emocji, można nawet ryzykować 
pogorszenie stosunków dyplomatycznych z pań-
stwem, które było przez ostatnie dwie dekady sojusz-
nikiem Polski w Europie. (ngp)

PODZIĘKOWANIA
Polski Klub Seniora pragnie 

podziękować właścicielowi polskiej firmy 
remontowo-budowlanej Celmar Bygg 

AB za sfinansowanie naszego Spotkania 
Opłatkowego, które odbyło się 20 

grudniu 2018 w restauracji Falstaff.
Wiedzieliśmy, że firma Celmar Bygg AB 
jest solidnym przedsiębiorstwem, które 

wykonuje wszystkie prace zgodnie 
z ustaleniami, w uzgodnionej cenie 

i obiecanym terminie. Miłym zaskocze-
niem była podjęta przez tę renomowaną 
polska firmę inicjatywa sfinansowania 

naszego grudniowego spotkania.
Chcielibyśmy również podziękować 

właścicielom polskiej restauracji Falstaff 
za ciepłą, domową atmosferę, bardzo 
smaczne polskie jedzenie i niezwykle 

pięknie udekorowany lokal.
POLSKI KLUB SENIORA
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Dodatkowe gigabajty

Podpisz umowe z Halebop

i zyskaj    50% wiecej GB

przez 6 miesiecy

Dotyczy zarówno abonamentów,
jak i kart do ładowania


