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Najbardziej trafny i zarazem nie-
zwykle poruszający komentarz, jaki 
wyczytałem na stronie Facebooka 
jednej z moich znajomych, brzmiał: 
Wiecie, jakie mam marzenie na 
drugą połowę życia? Żeby to 
była połowa życia i żeby stanąć 
obok Prezydenta Lecha Wałęsy 
i na chwilę potrzymać flagę 
Solidarności. Aż strach pomyśleć, 
jak takie proste życzenie, może być 
dzisiaj trudne do spełnienia... 2

Dla jednych Lech, 
dla drugich Bolek

Zygmunt Barczyk:
Przy wszystkich kontrastach 
i napięciach, w realiach sporych 
różnic społecznych, Londyn zmie-
nia się na lepsze. I nadal będzie 
się zmieniał. Teraz, w nowych 
okolicznościach geopolitycznych, po 
przyjściu Trumpa do władzy w USA, 
w aurze  skomplikowanej precedury 
Brexitu... 14
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w poświacie Brexitu
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Narodowcy 
w natarciu, czyli 
„weźcie wreszcie 
amunicję”

Dla jednych Lech, dla drugich Bolek

Jakie czasy, taka emigracja. Po „prawej stronie” – 
tej radykalnej stronie – zaczyna się robić tłoczno. 
Właśnie zagnieździła się w Szwecji kolejna grupka 
Prawdziwych Polaków czyli odłam Młodzieży 
Wszechpolskiej - Sztokholm.

Na profilu Facebooka znajdujemy 
taką deklarację ideową:

Jako zarząd nowo powstałego 
koła Młodzieży Wszechpolskiej w 
Sztokholmie chcielibyśmy zaprosić za-
interesowane osoby do zapoznania się 
z działalnością organizacji. Uważamy, 
iż działalność narodowa nie powinna 
ograniczać się tylko i wyłącznie do gra-
nic Ojczyzny. MW to organizacja for-
macyjną wychowawcza udzielająca się 
społecznie. Nie jest partią polityczną 
ani jej dobudówką. Kształtujemy mło-
dych ludzi na świadomych patriotów, 
którzy działają aktywnie na rzecz in-
teresów naszego Narodu. Na imigracji 
w zwartych społecznościach można za-
uważyć całą gamę problemów, z który-
mi Polacy się borykają. (...) Poza tym 
w środowisku multikulturowym łatwo 
o zatarcie własnej tożsamości, cho-
ciaż po obserwacjach można wywnio-
skować, że trzymamy się dobrze na tle 
Szwedów. Wraz ze szwedzkimi patrio-
tami z Nordisk Ungdom oraz innych 

organizacji chcemy, przeciwdziałać 
zmianom multikulturowym na naszym 
kontynencie. Szwecja jest przykładem 
zupełnie nieudanego eksperymentu, 
który przyspieszył degradacje tutejsze-
go społeczeństwa po ostatnim kryzysie 
migracyjnym. Strefy no go, a i również 
całe miasta jak Malmö ogarnięte plaga 
przemocy, przestępczości czy gwałtów 
przy jednoczesnej bezkarności przyby-
szów czujących się jak zdobywcy nowe-
go lądu.

Na Facebookowych stronach MW-
Sztokholm produkuje się (zdaje się 
niedawno przybyły do Szwecji) Miłosz 
Jezierski (rocznik 1986) chwaląc się 
swoim artykułem „Casus szwedzki” 
drukowanym w piśmie Młodzieży 
Wszechpolskiej o tytule – jakże by 
inaczej? – „Szturm!”. Skojarzenie do 
pisma „Der Stürmer”, niemieckiego 
tygodnika politycznego związanego z 
NSDAP, jest jak najbardziej zasadne. 
Przypomnijmy, że „Der Stürmer” wy-
dawany był w latach 1923 do 1945 i 

spełniał kluczową rolę w narodowo-so-
cjalistycznej propagandzie. Miał zacie-
kły, antysemicki charakter. Obfitował 
w obsceniczne materiały, takie jak an-
tysemickie karykatury oraz propagan-
dowe oskarżenia wobec Żydów o znie-
wagę krwi (rzekome składanie ofiar z 
ludzkiej krwi). Poza tym głosił treści 
antyklerykalne, antykapitalistyczne i 
„antyreakcyjne”. 

Bełkotliwy artykuł wspomnianego 
Jezierskiego w polskiej wersji nazi-
stowskiego „Der Stürmera”, pełen jest 
propagandy w podobym stylu, dodat-
kowo nieco w nim błędów faktogra-
ficznych. „Szturm!” wydawany jest w 
Białymstoku, gdzie środowiska naro-
dowców czują się bardzo dobrze. Sam 
Jezierski znany jest ze swojej działal-
ności w MW jeszcze z Polski, gdzie 
parę lat temu interesowała się nim 
policja w związku z jego udziałem w 
różnych akcjach organizowanych przez 
Wczechpolaków. Na swoim osobistym 
profilu Facebookowym chwali się, że 
studiował historię na uniwersytecie 
w Białymstoku, także że studiował w 
Lublinie. Jako swoje zainteresowania 
podaje: kobiety (a nieco wyżej pisze, 
że „jest w związku”...). Problemy z 
testosteronem to jednak mały problem 
Jezierskiego. 

Niepokój budzą raczej jego wpisy o 
tematyce politycznej (lub polityczno-
podobnej) pisane zresztą wulgarnym 
językiem, więc nie nadające się do za-
cytowania. Są też nawoływania do bar-
dziej „radykalnych” działań: „Wyjebcie 
te kredki do malowania chodników i 
weźcie w końcu amunicję”. Lub: „Jak 
nie napierdalać tych kurwiów dzienni-
karzyn, którzy krzyczą coś o wolnych 
mediach? Lałbym napalmem tonami” 
(wpisy z 20 grudnia 2016).

Młodzież Wszechpolska w Sztokhol-
mie nie kryje swoich sympatii do 
szwedzkich faszystów z Nordisk 
Ungdom (i wzajemnie). Przypomnijmy 
więc, że środowisko to o charakterze 
antysemickim i radykalno-prawico-
wym zajmuje się głównie „obroną” 
czystości rasy szwedzkiej, a według 
tajnej policji szwedzkiej jest powiązane 

z ruchem Vit Makt. Jak informuje orga-
nizacja walcząca z radykalizmem poli-
tycznym Expo, Nordisk Ungdom dla 
osiągnięcia swoich celów nie waha się 
także współpracować nawet z islamski-
mi radykałami. 

Jest kilka cech wspólnych, które 
łączą radyklane środowiska nacjona-
listyczne z Polski: dominują w niej 
młodzi, krótko ostrzyżeni mężczyźni, 
uwielbający pozować w postawach 
macho-kulturystycznych, ewentualnie 
skąpo odziani w koszulki patriotyczne, 
operujący raczej mało wybrednym ję-
zykiem. I, bynajmniej, nie jest to śro-
dowisko inteligenckie z Warszawy... 
Łączy je także „społeczne” zaangażo-
wanie dla potrzebujących – a to afiszu-
ją się oddawaniem krwi, albo zbiórka-
mi pieniędzy dla potrzebujących – ma 
to „ocieplać” ich wizerunek. 

Nowa polska emigracja przyjeż-
dżająca do Szwecji z powodów eko-
nomicznych, odzwierciedla podziały 
jakie niszczą społeczeństwo w Polsce. 
Nic więc dziwnego, że trafiają tutaj 
także przedstawiciele środowisk skraj-
nie radyklanych, a swoich „przyjaciół” 
ideowych znajdują w podobnych sobie 
skrajnych środowiskach szwedzkich. 
Nie wiadomo jednak, kto kogo w takim 
układzie wykorzystuje. Wszak zarów-
no jedni jak i drudzy chętnie posługują 
się hasłami: „Szwecja dla Szwedów” i 
„Polska dla Polaków”.

Sztokholmski oddział Młodzieży 
Wszechpolskiej to już kolejna grupka 
narodowców plasująca się w Szwecji. 
Klub Gazety Polskiej w Sztokholmie 
i Semper Fidelis czyli Stowarzyszenie 
Patriotów Polskich w Szwecji (znaj-
dujące swoje oparcie w Kongresie Po-
laków w Szwecji – czego jednak nie od-
notowuje oficjalna strona Kongresu – 
wstydzą się?), które również wyrażały 
swoje sympatie dla Nordisk Ungdom, 
muszą teraz zawalczyć o „elektorat” 
z konkurentami: Wszechpolakami i 
mikroskopijnym środowiskiem „Pod 
Prąd”. Wciąż to margines emigracji – 
ale coraz bardziej agresywny i czujący 
ciche przyzwolenie ze strony rządzą-
cych w Polsce. (ngp)

Był początek lat 
80-tych, zaraz po 
wprowadzeniu stanu 
wojennego w Polsce. 
Nagle, wbrew zamia-
rom, znaleźliśmy się 
w Szwecji. Powrót do 
Polski rządzonej przez 
Jaruzelskiego wydawał 
się niemożliwy.

Spotykaliśmy się na demonstracjach 
w Sztokholmie. Wielu z nas trzymało 
w ręku ręcznie malowane plakaty, które 
przygotowywał Leszek Kukulski – gra-
fik i architekt, który całym sercem za-
angażował się w obronę Solidarności. 
Najbardziej ceniliśmy sobie plakat z 
Lechem Wałęsą. Ja, i wielu moich zna-
jomych, takie plakaty dostaliśmy od 
Leszka w prezencie – wisiał u mnie na 
ścianie w mieszkaniu przez wiele lat. 
Zdjąłem go dopiero, gdy Wałęsa został 
prezydentem. 

W sierpniu 1980 roku byłem z przy-
jaciółmi ze studiów w Monachium – 
pracowaliśmy na budowie, by zarobić 
na mieszkanie lub samochód w PRL-
u. Tam zaskoczyły nas informacje o 
strajkach w Gdańsku. Pierwszy raz 
usłyszeliśmy o Wałęsie. To był niemal 
jedyny temat naszych rozmów. Jeden 
z moich kolegów tak bardzo przeży-
wał wydarzenia w Polsce, że nazwali-
śmy go „Wałęsa”. We wrześniu wró-
ciliśmy do innej Polski, a przywódca 
„Solidarności” stał się bohaterem no-
wych czasów. Naszych czasów.

Skomplikowane czasy PRL-u obfi-
towały w skomplikowane życiorysy. 
Niewielu miało odwagę przeciwstawić 
się systemowi zniewolenia. Nie mó-
wiąc o tym, że nie zawsze było to pro-
ste. Większość instytucji, miejsc pracy 
podporządkowana była jednej „słusz-
nej” ideologii. Młodzież w szkołach 
gremialnie wpisywano do Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej – nikt się 
nie pytał, czy ktoś chce, czy nie. By 
pisać historię tamtych czasów trzeba 
zrozumieć ich specyfikę. Strach i oba-
wy towarzyszyły nam na codzień. Lech 
Wałęsa miał odwagę by protestować w 
roku 1970. I, jeśli wierzyć dokumen-
tom SB, zapłacił za to wysoką cenę, 
godząc się w pewnym momencie na 
współpracę. 

Czy ta informacja cokolwiek zmie-
nia (jeśli przyjmiemy, że jest prawdzi-
wa – bo Wałęsa nadal temu zaprzecza) 
w moim podejściu do Wałęsy? Nic. 
Zredukowanie Lecha Wałęsy – zwy-
cięzcy nad komunizmem, naszego naj-
większego współczesnego historyczne-
go symbolu – do poziomu agenta, jest 
zabiegiem nie tylko etycznie podejrza-
nym, co karkołomnym. „Paradoks po-
lega na tym, że destrukcja mitu Wałęsy 
nie była możliwa w PRL, a staje się 
możliwa dopiero dziś – pisał w komen-
tarzu Jarosław Kurski, były rzecznik 
prasowy Wałęsy. – Bezpieka triumfuje 

zza grobu. Oto ubecka operacja dys-
kredytowania Wałęsy jako narodowego 
przywódcy zostaje dokończona rękoma 
współczesnych”. I kontynuuje: „Tu 
chodzi o podłożenie ładunku pod fun-
dament III RP, o ustanowienie nowych 
hierarchii i nowych autorytetów. O 
napisanie historii Polski ostatnich lat 
na nowo. „Prawdziwymi” bohaterami 
mają się stać ci, którzy po 1989 r. czuli 
się pomijani w „dystrybucji godności i 
zasług”. Czas więc na „redystrybucję” 
– według klucza ustanowionego przez 
zwycięzców ostatnich wyborów”.

Dla mnie Lecha Wałęsa na zawsze 
pozostanie Lechem. Bo takiego go pa-
miętam i to on uosabia dla mnie wol-
ność, którą Polska odzyskała. Tym bar-
dziej, że wyznawcy spiskowych teorii 
o Bolku tak chętnie dzisiaj uczestniczą 
w demontażu tego wszystkiego, co 
Polska osiągnęła w ciągu ostatnich 25 
lat. 

Najbardziej trafny (i zarazem nie-
zwykle poruszający) komentarz, ja-
ki wyczytałem na stronie Facebooka 
jednej z moich znajomych, brzmiał: 
Wiecie, jakie mam marzenie na drugą 
połowę życia? Żeby to była połowa 
życia i żeby stanąć obok Prezydenta 
Lecha Wałęsy i na chwilę potrzymać 
flagę Solidarności. Aż strach pomy-
śleć, jak takie proste życzenie, może 
być dzisiaj trudne do spełnienia... (tn)
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Dziękujemy za 
solidarność...
Wprowadzenie stanu wojennego wyzwoliło międzynarodową akcję pomocy 
dla Polski. W latach stanu wojennego z całego świata docierała pomoc do 
Polski i Polaków, ludzi internowanych i więzionych, podziemnej  opozy-
cji. Bezprecedensowa pomoc dla Polski niesiona przez tysiące osób stała 
się przedmiotem całego cyklu reportaży, które przedstawiały tych czasami 
bezimiennych darczyńców. Miało to być symboliczne „Dziękuję”! Akcję pod 
tytułem „Dziękujemy za solidarność” zorganizowała wiele lat temu redakcja 
TVP Polonia wraz z Rzeczpospolitą Online. Bohaterami reportaży byli 
również mieszkający w Szwecji Polacy a także Szwedzi. 
Na portalu TVP Polonia widzowie mogli zgłaszać swoich kandydatów, 
których warto było uhonorować. Często zgłaszali się sami, opisując swoją 
działalność. Nie wszystkim poświęcono reportaże - zaledwie kilku osobom 
ze Szwecji. Niżej publikujemy listy osób, które zgłoszono/lub zgłosiły się 
same do tej akcji.

Szanowni Panstwo! 
W 1981 roku, w Skövde, w województwie Ska-

raborg, w Szwecji, rodzina Turowskich zorganizowa-
ła grupę Aktion Polen (Akcja Polska). Grupa ta, jako 
jedyny cel miała niesienie pomocy przeżywającej kry-
zys ludności Polski. W skład grupy wchodziłem ja, 
Ryszard Turowski, moja żona Zofia, a także synowie 
Ryszard Jr. oraz Robert. W pracach grupy pomagał 
także mój brat Ireneusz. Grupa pozyskała wkrótce do 
współpracy miejscowe dwie gazety: SLA i Skövde 
Nyheter oraz dwa kościoły ewangelickie, a także 
kilka firm transportowych, które dawały nam swo-
je tiry, wraz z kierowcami, do transportu zebranych 
darów. Społeczeństwo miasta Skövde i okolic było 
bardzo hojne. W okresie dwóch lat, 1981 i 1982, wy-
słaliśmy do Polski kilka tirów z żywnością, odzieżą, 
obuwiem, artykułami higienicznymi itp. Transporty 
kierowane były przede wszystkim do kościołów ka-
tolickich w Świnoujściu, Wałbrzychu i Bolesławcu 
Śląskim. Wysłaliśmy również wiele 20-kilowych pa-
czek do odbiorców indywidualnych w całej Polsce. 
Adresy potrzebujących uzyskiwaliśmy poprzez ko-
ścioły, komórki Solidarności oraz innymi drogami. 
Otrzymywaliśmy również wiele listów proszących 
o pomoc. Żaden z nich nie pozostał bez odzewu. 
Organizowaliśmy również bezglutenową żywność 
dla polskich dzieci chorujących na celiakię. Ponieważ 
moje nazwisko do 1987 roku znajdowało się na tzw 
„czarnej liście” w punktach granicznych PRL, kie-
rownikami transportów byli moi synowie Ryszard Jr. 
i Robert Turowscy. W załączeniu przesyłamy kilka 
kopii artykułów prasowych obrazujących działal-
ność Akcji Polska oraz podziękowań od kościoąów 
w Polsce. Jest to tylko drobny fragment dokumenta-
cji naszej działalności, która znajduje się w naszym 
posiadaniu. 

Z poważaniem - Rodzina Turowskich 

Dowiedziałam się, że robicie Państwo reportaże 
o cudzoziemcach, którzy pomagali Polakom w cza-
sie stanu wojennego. Ja jestem Polką zamieszkałą w 
Szwecji od 1980 roku i od momentu wprowadzenia 
stanu wojennego – byłam zaangażowana w pomoc 
Polsce poprzez organizację, która wtedy nazywała 
się POLEHJÄLPEN. Filarami grupy byli wtedy m.in 
doktor Gunnar Boström z żoną Ullą, zamieszkali w 
w Lerdala. W grupie tej było wielu wspaniałych lu-
dzi – m.in. ksiądz szwedzki (nie pamiętam nazwiska), 
oraz Włodek Polański (był wtedy reporterem w ga-
zecie lokalnej Skaraborgstidning). Gazeta ta ma na 
pewno w swoim archiwum wiele artykułów, które się 
wtedy ukazywały przy okazji kolejnych wysyłek do 
Polski. Była nas duża grupa osob (kilkanaście), która 
dowoziła wszystko co potrzeba było wtedy w Polsce. 
O ile pamiętam, to kilka-kilkanaście ciężarówek by-
ło wysyłanych rocznie do Polski, przez te 2-3 lata. 
Pomoc tej grupy spowodowała, że w Otwocku koło 
Warszawy została wybudowana szwedzką techno-
logią – wioska dziecięca przy klasztorze zakonnym, 
na kilkanaścioro dzieci. Ta sama grupa przyjmowała 
co roku grupy kilkunastu dzieci z biednych rodzin + 
dzieci niepełnosprawnych – tutaj w Szwecji, pobyt 
był na ogół 2 tygodniowy – dzieci miały zorganizo-
wane noclegi, wyżywienie, opiekę lekarską, base-
ny, rozrywki. Wszystko finansowała Polenhjälpen + 
ochotnicy polsko-szwedzcy. 

Pamięć zaciera niestety wiele szczegółów, ale byli 
to wspaniali ludzie, którzy włożyli kilka lat swojego 
życia w tę organizację. I chwała im za to. Potem, kie-
dy w Polsce zaczęło się zmieniać na lepsze – Gunnar 
z żoną – kontynuowali te prace na rzecz więzień w 
Rosji, gdzie więźniami byli niepełnoletni chłopcy. 
Według mnie POLENHJÄLPEN jest warta by o niej 
wspomnieć w waszym programie, bo była to silna or-
ganizacja działająca kilka lat. 

Łączę pozdrowienia Eliza Johansson 

Ryszard Turowski. Foto: Facebook

Szanowni Państwo. 
W związku z Państwa programem dokumentalnym 

przygotowywanym z okazji 25-lecia Solidarności, 
pozwalam sobie przesłać kilka słów o moim bra-
cie Wojciechu, który był aktywnie zaangażowany 
we wsparcie tego ruchu w okresie stanu wojenne-
go: Wojciech Kurkus ur. 1949 roku w Warszawie. 
Student Politechniki Warszawskiej na Wydziale Me-
chaniki Precyzyjnej. Do Szwecji przyjechał w roku 
1971. Studia ukończył na Politechnice w Lund (Lunds 
Tekniska Högskola) na Wydziale Budowy Maszyn. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego, jako jeden z pierw-
szych podjął się przewozu do Polski pomocy huma-
nitarnej (produkty żywnościowe, środki higieniczne), 
jak również materiałów drukarskich, własnym środ-
kiem transportu. Wykonywał równocześnie rolę ku-
riera pomiędzy organizacją w południowej Szwecji, 
wspierającą ruch Solidarności, a podziemnymi dzia-
łaczami Solidarności w Polsce. Odbywał spotkania z 
przedstawicielami podziemnej Solidarności, przeka-
zywał listy i materiały pomiędzy osobami działający-
mi w Szwecji i w Polsce. Kontaktował się również 
i spotykał z rodzinami osób internowanych, którym 
przekazywał pomoc humanitarną i wsparcie. Podróże 
pomiędzy Szwecją a Polską odbywał w pierwszym 
okresie stanu wojennego, czasami będąc kierowcą 
jedynego samochodu na promie, po przywróceniu tej 
komunikacji do Polski. 

Z poważaniem: Jan Kurkus, Lund

Szanowna Redakcjo.
Znam osoby, które zasługują na wzmiankę w 

programie „Dziękujemy za Solidarność”. Przede 
wszystkim należy podziękować ówczesnemu rządowi 
szwedzkiemu, który zniósł porto na paczki do Polski. 
Paczki do Polski można było wysyłać za darmo. 
Osoby z Norwegii i Danii przyjeżdżały do Szwecji, 
aby stąd nadać paczki do Polski. Pani Gun Bengtsson, 
żona pastora Szwedzkiego Kościoła Luterańskiego, 
wysłała ok. 200 paczek do Polski w stanie wojennym 
i po nim. Wśród znajomych i przyjaciół nawiązała 
łańcuch ludzi dobrej woli i w piwnicy domu zbierała 
używaną odzież, produkty żywnościowe i lekarstwa. 
Utrzymywała w ten sposób kilka rodzin w Polsce. 
Niektóre z tych osób piszą do niej nadal z prośbą o 
używaną odzież, lecz teraz wartość opłaty pocztowej 
za paczkę przekracza wartość tej odzieży. Prościej jest 
włożyć pieniądze do listu, lecz niestety pieniądze te są 
wyjmowane przez nieuczciwych listonoszy. Uważam, 
że pani Gun Bengtsson należy się medal Polonia Re-
stituta lub coś w tym rodzaju. Dzięki niej poznałam 
listownie ks. Twardowskiego, który na moją prośbę 
ingerował osobiście w los wielodzietnej rodziny w 
Warszawie, która gnieździła się w jednopokojowym 
mieszkaniu razem z babcią i dziadkiem. Jedno z dzie-
ci chore było na gruźlicę. Pani Bengtsson wysłała do 
Polski także maszynę do szycia. (...) Stan wojenny w 
Polsce odbił się głośnym echem w Szwecji i nawet 
nieznane mi osoby prosiły o adres jakiejś rodziny, 
której można byłoby wysłać paczkę. List z podzięko-
waniem należy się także naszej ówczesnej sąsiadce 
pani Anne-Marie Karlsson, która kilkakrotnie dawała 
nawet nowa odzież do paczek do Polski. Zbierałam 
także odzież i obuwie w gimnazjum, w którym pra-
cowałam w miasteczku Alingsås, Alstömerskolan. Z 
poważaniem, 

Johanna Lundqvist

Do redakcji audycji „Dziękujemy za Solidarność”
Z wielkim zainteresowaniem oglądam program TV 

Polonia „Dziękujemy za Solidarność”. Pragnę opisać 
jeden sobotni poranek w Malmö, który miał miejsce 
ponad 20 lat temu. Tak jak w każdą sobotę, udałam 
się do dużego sklepu na zakupy, prowadząc ze sobą 
dwóch małych wnuczków, którzy już teraz są doro-
słymi mężczyznami. Była bardzo mroźna sobota, 
w nocy spadło dużo śniegu i drogi były oblodzone. 
Moi wnuczkowie zwrócili uwagę, że w pewne miej-
sca szło dużo ludzi z jakimiś paczkami. Udaliśmy się 
tam i zobaczyliśmy punkt oddawania podarunków 
dla „Solidarności” w związku ze stanem wojennym 
w Polsce. Były to rzesze ludzi, przeważnie Szwedów, 
którzy tak solidaryzowali się z Polakami. Zwróciliśmy 
uwagę na pewną starszą Szwedkę, która jedną ręką 
podpierała się laską, a na drugą rękę miała zarzucone 
bardzo eleganckie futro, które oddała w punkcie prze-
kazywania pomocy. Sobotę tę nazwałam „szwedzkie 
futro dla Solidarności”. Nigdy już tej Szwedki nie 
spotkałam, ale przynajmniej w ten sposób, pisząc do 
TV Polonia chciałabym jej i innym Szwedom, któ-
rzy się tak zaangażowali w pomoc potrzebującym 
Polakom, podziękować. W następną sobotę ja i moi 
chłopcy udaliśmy się do tego samego miejsca zbiórki 
darów, ale mieliśmy już ze sobą przygotowane dary.  

Halina Göransson - MalmöGunnar Boström dok. na str. 15
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Polski Sztokholm 
należy do kobiet 
z pomysłami...

(Od lewej): Agnieszka Grzelak, Jolanta Betner, Agnieszka Skórka, Dorota Kalotka, Adrianna Nowakowska, 
Katarzyna Krawiec, Klaudia Jaworska.

„Zasmakowani stylem”. 
Za tą nazwą (i zarazem dużo 
mówiącym hasłem) kryje się 
nowe polskie stowarzyszenie, 
które powstało niedawno 
w Sztokholmie. 11 marca 
organizuje kolejną edycję 
Polskiej Soboty Stylu i Smaku.

– Połączyła nas wspólna idea – mówi Ag-
nieszka Skórka (firma Sömmerska Agnes), i 
to w jej pracowni, która działa od dwóch lat w 
Tyresö, odbywają się teraz narady członków 
stowarzyszenia. We wrześniu ubiegłego roku 
grupa polskich przedsiębiorców zorganizowała 
pierwszą Sobotę Stylu i Smaku w Sztokholmie. 
Sukces imprezy przerósł oczekiwania i zachęcił 
do organizacji kolejnej. Wówczas Sobotę Stylu 
i Smaku odwiedziło ponad 600 osób. Nic dziw-
nego, że apetyt na kolejny sukces jest wielki. 
Marcowa impreza odbędzie się w większym 
lokalu w Nacka, a swój udział zadeklarowało 
już ponad 30 firm. Bilety wstępu sprzedają się 
dobrze, co wróży przedsięwzięciu powodzenie.

Względy praktyczne i organizacyjne, a także 
chęć współdziałania w większej grupie, spo-
wodowały, że stworzono organizację. – Nasze 
stowarzyszenie powstało po to, by pokazać spo-
łeczeństwu szwedzkiemu, że Polacy przyjeżdża-
jący tutaj, nie tylko zajmują się sprzątaniem czy 
pracą na budowach – tłumaczy Agnieszka sze-
fująca Stowarzyszeniu. Z małej, paroosobowej 

grupki, Stowarzyszenie rozrosło się do ponad 
30 osób, które reprezentują różne polskie fir-
my w Szwecji. 

– Nasze stowarzyszenie nie ogranicza się 
tylko do organizacji targów – wyjaśnia Ad-
rianna Nowakowska (12 lat w Szwecji). – 
Mamy w planach organizowanie imprez oko-
licznościowych, koncertów, występów, poka-
zów mody, także chcemy działać poprzez kółka 
zainteresowań, gdzie będzie można również 
prowadzić szkolenia. Myślimy także o działal-
ności charytatywnej. Ważna jest dla nas także 
praca integracyjna wśród Polonii szwedzkiej, 
a swoją działalnością chcemy kierować się i 
do dorosłych i do dzieci.

Polska sobota stylu i smaku reprezentuje 
niemal każdą dziedzinę polskiej przedsię-
biorczości w Szwecji. Wśród zapowiadanych 
wystawców będę firmy kosmetyczne, ga-
stronomiczne, polskie sklepy, firmy budow-
lane, konfekcyjne, zapowiedziało się także 
Polferries.

Trzon Stowarzyszenia to 10 młodych, peł-
nych energii i pomysłów Polek. To dość cha-
rakterystyczne dla dzisiejszej polskiej emigra-
cji w Szwecji: to głównie kobiety zajmują się 
organizowaniem „polskiego życia” w Szwecji. 
Klaudia Jaworska mieszka w Szwecji od 
pięciu lat i pracuje jako pedolożka. – Chcemy 
pokazawać zdolnych ludzi, zdolnych Polaków 
w Szwecji – mówi Klaudia. – O wielu z nich 
często nic nie słyszymy, siedzą w domach, coś 
robią, a chcieliby w jakiś sposób zaprezento-
wać się. Targi są taką okazją.

– To również okazja by ludzi wyciągnąć z do-
mu – mówi Katarzyna Krawiec, właścicielka 

firmy Tid för kroppen, mieszkająca 
w Szwecji od 10 lat. – Wielu osobom 
potrzebna jest taka stymulacja zarów-
no ze względów czysto socjalnych, jak 
i uświadamiających im, że to co ro-
bią, lub czym się zajmują, ma swoją 
wartość. 

Ale Polska Sobota Stylu i Smaku to 
nie tylko prezentacja firm. – W naszym 
sztokholmskim środowisku polonijnym 
jest także wielu utalentowanych mło-
dych ludzi, którzy zajmują się różnymi 
dziedzinami kultury – wyjaśnia Dorota 
Kalotka (zajmuje się fryzjerstwem, w 
Szwecji od 13 lat). – Nasza impreza 
połączona więc będzie z występami. 
Mamy fajnego DJ, jest polski raper, są 
inni wokaliści. Im bliżej marcowej im-
prezy, tym więcej ciekawych osób spo-
tykamy, które chcą wziąć w niej udział.

Zasmakowani Stylem są grupą 
otwartą na różne środowiska i różną 
działalność. – Myślę, że wystarczy mieć 
swój pomysł na życie, by znaleźć swo-
je miejsce w naszym stowarzyszeniu – 
mówi Jolanta Betner, która nie prowa-
dzi firmy, ale z powodzeniem zajmuje 
się hodowlą psów rasowych. 

Imprezom organizowanym przez 
stowarzyszenie towarzyszy często też 
cel charytatywny. Podczas ubiegło-
rocznej edycji Soboty Smaku i Stylu 
organizowano licytacje, a dochód prze-
znaczono dla chorego chłopca. W mar-
cu organizatorzy chcą w ten sam spo-
sób wspomóc inne chore dziecko. 

Działający w Stowarzyszeniu zgod-
nie powtarzają: chcemy naszą działal-
nością pokazać, że Polacy na emigracji 
potrafią ze sobą współdziałać. – Nasz 
zarząd składa się z dziesięciu osób. 
Poza mną jest w nim Jolanta Betner, 
Adrianna Nowakowska, Dorota Kalot-
ka, Karolina Neubauer, Sebastian Ro-
manowicz, Agnieszka Grzelak, Dawid 
Garwol, Klaudia Jaworska i Katarzyna 
Krawiec – mówi Agnieszka Skórka. – 
Każdy z nas jest inny, ale potrafimy się 
dogadywać i nawet jeśli się spieramy, 
to potrafimy znaleźć rozwiązania kom-
promisowe. To chyba jest nasza siła. 

Marcowa impreza pełna będzie nie-
spodzianek. Poza prezentacją polskich 
firm, będą degustacje potraw, występy 
artystyczne, pokaz mody, zajęcia fit-
ness, zabawy dla dzieci.... Zapowiada 
się więc atrakcyjnie i z pewnością każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy!  

Wystąpią: 
Zespół Polonez, Beata Laszkowska, Ewelina Kalotka, Iga Red, 
Ines Hissan, Patryk Litorowicz, zespół disco dance, 
gość specjalny B-QLL. 
Prowadzący: 
Ewa Karolczuk i Kamil Jonczyński, DJ insomnianight 
Sebastian i Max, firma ochroniarska: Gregorego 
Dzierlatki Gregor Promotion.

Firmy/wystawcy którzy wezmą udział w Tragach 
11 marca, m.in.: 
Cateringi: Kuchnia U Agi, Domowe wypieki Moniki, Polska 
Kuchnia - Andy catering, Tårt Art, Vandas Tårtor Catering. 
Firmy budowlane: Magnat, Alfa Solskyd, eko 4 you. 
Krawieckie itp: Agnes Sömmerska, Minky Cloud, Marggo 
design, Markali, Teresa Szoka - ubrania; Ljusmania se, Little 
Wardrobe Sverige, malarka artystka Jolanta Stankiewicz; 
Fotografia Dawid Garwol, Marta Bartosiak, Łukasz Pawlak, 
firma Simply Art Studio Fotograf, Dominik Blickfalk. 
Kosmetyczne: Studio Lejdis, Tid för kroppen, Hår och Nagel 
Styling, Dorota Kalotka, B-Beauty Salong, Beata & Mirka, 
Bożena Zapłata: MK Beauty i Familia - Polska Szkoła Rodze-
nia w Sztokholmie, TianDe Mariola Dembowska, Monika 
Stasikowska-Kozłowska Colway International, Hairmed 
trichologist Magdalena Stefaniak, Medicinsk fotvård och 
hudvård Klaudia Jaworska, fitness: Klub spalonych kolorii, 
gadżety i strzyżenie piesków Katarinas hundsalong 
klipp&trim, hobby Ewa Dukiel, Halina Kubis. Bambino 
service, Agnieszka Czerwonko, Polferries, Klub Seniora.



NGP 4/2017 (388)

Andrzej Szmilichowski

Profesor Stanisław Brzozowski (Stanislav Brosovski), wykładowca w sztok-
holmskiej Wyższej Szkole Teatralnej (Stockholms dramatiska högskola) otrzy-
mał Nagrodę Specjalną WMO – Światowej Organizacji Pantomimy, za „wybit-
ny wkład w sztukę pantomimy”. 

Brzozowski (ur. 1938) w latach 1956-1969 był solistą Pantomimy Wrocław-
skiej Henryka Tomaszewskiego. W 1967 roku przybył do Szwecji, gdzie pod-
jął pracą pedagogiczną w Wyższej Szkole Teatralnej. W 1974 rokun został 
dziekanem wydziału pantomimy w Danshögskolan, gdzie stworzył dwie grupy 
teatralne: Panomimteatern i Mimensamble, a w 2002 roku został profesorem 
w SDH.

Występował na scenie, był autorem wielu choreografii, a przede wszystkim 
cenionym wykładowcą, który wchował w Szwecji parę pokoleń aktorskich. 
Stworzył własny system nauczania aktorów nazywany „aktorskim myśleniem 
ciałem”. 

Profesor Stanisław Brzozowski mieszka w Sztokholmie i jest laureatem 
Nagrody Polak Roku - POLONIKI 2009, przyznawanej przez Nową Gazetę 
Polską. 

Prestiżowa nagroda 
dla profesora 
Stanisława 
Brzozowskiego

Kunszt 
zamazywania 
pamięci

Powieść Georga Orwella „1984” mó-
wi o tyranii i zaniku pamięci. Uwagę 
Winstona Smitha, bohatera „1984”, budzi 
„zapomniany język”, gdy znajdując się w 
gmachu Ministerstwa Informacji (insty-
tucja w rodzaju dzisiejszej Telewizji Na-
rodowej), czyta nazwy urzędów i słucha 
urzędników. Niedługo potem spotyka w 
Londynie starego człowieka, który de-
klamuje zapomniany dziecięcy wierszyk 
– Here comes a candle to light you to bed, 
here comes a chopper to chop off your 
head (czytam angielskie wydanie), i za-
czyna mu się przypominać coraz więcej z 
epoki zapomnianego języka. 

Przypomniałem sobie owo kultowe 
dzieło wczoraj, gdy przeczytałem inte-
resującą i w pewnym sensie znamienną 
informację, że w pierwszym tygodniu no-
wej prezydentury w USA, orwellowskie 
„1984” zajęło pierwsze miejsce sprzeda-
ży w całych Stanach. Na książkę rzuciły 
się nagle tłumy.

Wspomniane Ministerstwo Informacji 
używało do kształtowania umysłów i 
myśli obywateli swoistej nowomowy, 
doskonale znanej Polakom starszego po-
kolenia z polsko-ludowej autopsji. Rzecz 
idzie między innymi o podmianę zna-
czeń. Na przykład brutalne słowo kłam-
stwo, propagandziści Donalda Trumpa 
zamienili na alternatywny fakt. Ech, łza 
się w oku kręci. Gdzie się podział cu-
downy świat dzikiego zachodu, kiedy na 
słowa: Kłamstwo! Ty kłamiesz!, kowboj 
sięgał po colta! 

Amerykańscy dziennikarze przeanali-
zowali wszystkie wyborcze wystąpienia 

Donalda Trumpa i stwierdzili, iż udział 
kłamstw w jego wypowiedział leżał na 
poziomie 38 procent! Niezły wynik, 
nieprawdaż. (Przykład: Na zadane przez 
przedstawiciela amerykańskiej Polonii 
pytanie o zniesienie wiz dla Polaków, 
odpowiedział: – Gdy wygram, dajcie mi 
dwa tygodnie!). Jaki poziom kłamstw 
osiągnięto by w Polsce, gdyby dzienni-
karze przyjrzeli się temu pod tym kątem 
w ostatniej kampanii wyborczej, gdy pulę 
wziął PiS? 

Państwowa telewizja stała się tubą re-
żimu. Usłyszałem to słowo użyte w sto-
sunku do rządu PiSu po raz pierwszy. 
Znajomy opowiedział mi, że w rozmowie 
z przyjacielem na temat Kraju, zapytał go, 
dlaczego przestał bywać w Ambasadzie i 
Konsulacie? Ten odparł: – Przestałem 
chodzić do reżimowych lokali.

Niesprawiedliwa nadinterpretacja? 
Tak! Dodałbym tylko: jeszcze tak. Ale, 
czy długo? W Polsce nieomal każdego 
dnia dzieją się rzeczy wzbudzające coraz 
większy niepokoju. A minął dopiero rok 
rządów prezesa Jarosława Kaczyńskiego. 
Emigracja nigdy jeszcze nie była tak po-
dzielona, a poziom agresji tak intensyw-
ny, jak dziś. 

Nie ma we mnie zapiekłości, ale rado-
ści też nie. Jest mi tylko przykro i opano-
wuję smutek. Po raz pierwszy od czasu, 
gdy zdecydowałem się na emigrację, nie 
czuję radości na myśl podróży do Polski, 
do mojej Warszawy, Gdyni i Krakowa.

W nawiązaniu do artykułu „Sztokholm pamięta o Dziedziulu” (NGP nr 1/2017) 
chciałabym podzielić się paroma wspomnieniami o Andrzeju Dziedziulu. 

Wiosną 1986 roku zobaczyłam w Vällingby afisz teatru lalkowego RETABLO z 
bajką C H Andersena „Słowik Cesarza”. Nazwisko kierownika i aktora było polskie, 
jak i jego asystentki. Postanowiłam się z nim skontaktować. Po poznaniu się, Dziedziul 
dał się z trudem namówić, aby bajkę wystawić również po polsku. Pracowałam wte-
dy jako nauczycielka języka ojczystego i znałam wiele polskich dzieci w okolicach 
Vällingby, Hässelby, Husby... W imieniu Stowarzyszenia Polek w Szwecji, gdzie dzia-
łałam, wystąpiłam do Kulturnämnden o pieniądze na ten projekt. Przyznano nam kilka 
tysięcy koron, za które wynajęłam lokal Kista Träff, mogłam także zapłacić aktorom 
za występ. Wydrukowałam ulotki, rozprowadziłam je w przedszkolach i gdzie się dało. 
Przy sprzedawaniu biletów przed występem pomagała mi Helena Janiec. Zachowało 
się takie zdjęcie. Występ odbył się 26 kwietnia 1987 roku. Lalkowe przedstawienie 
„Słowika cesarza” oklaskiwało około sześćdziesiąt polskich dzieci.

Teatr RETABLO wystawił także przedstawienia dla dorosłych, m.in. w Ośrodku 
Polskich Organizacji Niepodległościowych zaprezentowano „Fausta”. Po udanym 
przedsięwzieciu poprosiłam Andrzeja Dziedziula by poprowadził kółko teatralne dla 
polskich dzieci. Zgodził się. Vår Teater w Husby udostępnił nam lokal. W tym czasie 
Andrzej zaczął bardzo kaszleś i skarżył się, że nie może przyjść do siebie po grypie. 
Nestety, bardzo dużo palił. Zajęcia zostały przerwane z powodu choroby, a po miesiącu 
dowiedziałam się, że Andrzej umarł na raka płuc.

Wiele lat później przypadkiem natknęłam się na jego grób na cmentarzu katolickim 
w Solna. Drewniany, prowizoryczny krzyż leżał przewrócony. Zadzwoniłam do pa-
rafii. Powiedziano mi, że jeśli nikt nie zapłaci za dalsze utrzymanie grobu, będzie on 
zlikwidowany. Rozpoczęłam zbiórkę pieniędzy na ten cel w Stowarzyszeniu Polek.  
Wówczas okazało się, że następna przewodnicząca Stowarzyszenia, Maja Brzozowska 
i jej mąż, znają Andrzeja jeszcze z Wrocławia. Przejęli opiekę nad grobem. W tej chwi-
li, dzięki ich inicjatywie, postawiono tam piękny nagrobek.

Elżbieta Gieysztor, Sztokholm

Jeszcze o Dziedziulu
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Piotr Pietucha, niegdyś mieszka-
jący w Sztokholmie, obecnie w Polsce, 
psychoterapeuta i autor paru książek, 
prywatnie mąż Manueli Gretkowskiej, 
tak pisze na swojej stronie Facebooka: 
Czy oczywistym jest przekonanie, że 
współcześni przywódcy (Trump, Putin, 
Merkel, Kaczyński) nie tylko reprezen-
tują pożądane cechy osobowościowe 
swoich wyborców, ale także odzwier-
ciedlają stan mentalny i duchowy do-
minującej części swojego narodu? Tra-
fna, ale i smutna konstatacja...

I jeszcze inny komentarz, który 
trafił do naszej skrzynki mailowej. 
Znajomy czytelnik pisze: Zapra-
szam do świetnego komentarza Fra-
pana z Gdyni, mojego Przyjaciela. 
Zachowujemy się tak, jakby nic nie 
miało się zmienić, choć wszystko się 
zmienia. Dlaczego tak jest? Myślę, że 
ciągle lekceważymy Kaczyńskiego, 
powtarzając błędy naszych poprzed-
ników w dziejach Europy. Podobnie 
lekceważono w Rosji bolszewików. 
Nawet jak przejęli przemocą władzę 
w Piotrogrodzie, uznano, że tym le-
piej, bo stracą jakiekolwiek szanse w 
Konstytuancie, która wkrótce miała się 
odbyć i w której bolszewicy byli trzecią 
siłą, daleko za SR. Ale oni rozpędzili 

Konstytuantę i rozpętali krwawy ter-
ror, wtedy przestali ich lekceważyć. Z 
Hitlera również się śmiano. Również 
do czasu. 

A skąd bierze się to złudzenie, że 
nic się nie zmieni, choć wszystko się 
zmienia? Cóż, na codzień żyjemy dziś 
tak samo, jak rok temu: kładziemy się 
spać i przesypiamy noc, a rano wsta-
jemy i idziemy do pracy albo gdzie-
kolwiek, np. na spacer czy do kafejki 
lub kina, nikt nikogo do niczego nie 
zmusza. Myślę, że większość ludzi nie 
przejmuje się TK i wolnymi mediami, 
a z sądami to bardzo wielu ma nader 
przykre doświadczenia, a kto nie ma, to 
często słyszy o rażąco wysokich wyro-
kach w sprawach błahych, i niskich w 
przypadku ewidentnych zbójów. Takie 
jest powszechne przekonanie. Dlatego 
wielu uważa, że należy sędziów wziąć 
za mordę. A kto ma to zrobić? Państwo, 
a państwo to m.in. Ziobro (być może i 
jemu tak się wydaje, że państwo to on), 
bo państwo jest dobre, dba o ludzi – po 
raz pierwszy od 1989 roku (w PRL pań-
stwo o ludzi dbało!). Przykłady można 
mnożyć: oklepane już, ale jakże ważne 
500+, mieszkanie plus (ten program 
już wcielany jest w życie), płaca mini-
malna, minimalna stawka godzinowa, 
podwyżki zasiłków dla bezrobotnych, 
podwyżki zarobków dla wszystkich pra-
cowników budżetówki, podwyżki dla 
emerytów... (...) Czy to mało powodów, 
by go popierać?

No a jak się kompromituje opo-
zycja, to widzimy. Opozycja i KOD. 
Nawiasem mówiąc, opozycja po raz 
pierwszy w wolnej Polsce znalazła się 
w sytuacji, kiedy traktuje się ją jako 
wrogów państwa. Paradoks, prawda? 
Koledzy z ław poselskich przedstawiani 
są jako wrogowie państwa – ni mniej, 
ni więcej. Jak opozycja ma udowodnić 
społeczeństwu, że nie jest wielbłądem? 
Społeczeństwu, bo opozycja powinna 
próbować przekonywać wyborców, 
a nie pisowców. I nie o to chodzi, że i 
tak pisowcow nie przekona, lecz głów-
nie o to, że na tym polu polegnie, bo 
to tamci mają wszystkie niezbędne in-
strumenty, żeby ich poniżyć, a nawet 
odczłowieczyć.

Kościół zachowuje się tak, jak się 
przyzwyczaił przez dwa tysiące lat swo-
jej historii. Z kim trzymał najczęściej 
– z ludem czy z władzą, z władzą demo-
kratyczną czy autokratyczną? Chyba 
tylko te kilka dziesięcioleci w PRL były 
inne.

A co do młodych, potencjalnych 
buntowników, to prawicowa młodzież 
zbuntowała się przeciw dotychcza-
sowemu establiszmentowi i prze do 
przodu, a obecna władza ją popiera, 
więc po co się przeciw niej buntować? 
Natomiast młodzież lewicowa, to pra-
wie jej nie ma, a ta, co jest, została 
zagnana w kozi róg przez socjalne pre-
zenty PiS. Zresztą... to młodzież lewico-
wa, partia Razem, wydatnie pomogła 
PiSowi odnieść takie zwyciestwo. A i 
teraz tej partii bliżej jest do PiSu, niż 
do Platformy. To przeciw Platformie 
się buntuje (nawet jeszcze dziś), a nie 
przeciw PiSowi.

Zanim my zrozumiemy, w jakiej 
rzeczywistości jesteśmy, zanim sie po-
zbieramy i znajdziemy jakieś sposoby, 
żeby się przeciwstawić (najpierw musi-
my jednak zechcieć się przeciwstawić, 
uznać, że to konieczne), to upłynie dużo 
wody. Niestety. 

I w tym komentarzu trudno znaleźć 
otuchę...

Na lokalnym podwórku nie le-
piej. Tytuły artykulików kolportowa-
nych na różnych forach społecznościo-
wych niosą jedno przesłanie: Szwecja 
na skraju upadku, muzułmanie ter-
roryzują całe dzielnice miast, a białe 
kobiety boją się wychodzić o zmroku 
z domów by nie paść ofiarą gwałtów.  
Prawda alternatywna zalewa nasze 
umysły. Jak się przed tym bronić? 
Jacek Żakowski w „Polityce” pyta o 
to profesora Michała Kosińskiego (nr 
3/2017). Można coś zrobić, żebyśmy 
jako jednostki i jako społeczeństwo 
nie stawali się bezbronnymi ofiarami 
takich manipulacji? – pyta Żakowski. 
Kosiński odpowiada: Jedyną radą jest 
chyba edukacja. Ludzie wykształceni, 
oczytani, poinformowani stają się bar-
dziej krytyczni, więc trudniej jest nimi 
manipulować. Trzeba ludzi ostrzegać. 

Trzeba dyskutować o takich zdarze-
niach, jak wykorzystanie przez Trumpa 
psychologicznych profili uzykanych bez 
wiedzy i zgody ludzi. Tytuł rozmowy: 
Internetowy Frankenstein.

Znana polska-sztokholmska ar-
tystka, Małgorzata Lewkowicz alar-
muje: Podczas włamania do Galerii 
Hantverket ukradziono mi 2 konie.... 
Miejcie oczy otwarte.... Chodzi oczy-
wiście o rzeźby. Mała to pociecha, że 
złodzieje byli koneserami sztuki. Apel 
przekazujemy: Miejcie oczy otwarte!

Jeśli na notatkę wyżej spojrzeć pod 
innymi kątem, to można odczytać ją w 
sensie pozytywnym. Polska sztuka ma 
się w Szwecji dobrze! Potwierdza to 
także sztuka filmowa. Tegoroczną pre-
stiżową nagrodę Guldbaggen dla naj-
lepszego operatora filmowego dostała 
33-letnia Ita Zbroniec-Zajt urodzona 
w Krakowie, a mieszkająca od 2006 
roku w Szwecji. Została pierwszą w 
53-letniej historii nagród kobietą-ope-
ratorem, która tę nagrodę otrzymała. Ita 
studiowała w łódzkiej filmówce i jest 
autorką zdjęć do kilku znanych filmów 
szwedzkich. Więcej (obok) w rubryce 
„Zapiski krytyczne”. 

Równie pozytywne wieści płyną 
z innego planu filmowego. Telewizja 
szwedzka (SVT1) rozpoczęła emisję 
nowego serialu kryminalnego Innan 
vi dör, gdzie jedną z ról ma znana i lu-
biana aktorka z Polski (ale mieszkająca 
w Szwecji) Małgorzata Pieczyńska. 
Gra rolę Dubravki. To nie pierwsza 
rola Pieczyńskiej w szwedzkich pro-
dukcjach – ma tutaj, w swojej karierze, 
kilkanaście kreacji serialowych i filmo-
wych. W Polsce (poza bogatą filmogra-
fią) znana jest z kultowych seriali „Na 
Wspólnej” i „M jak Miłość”. 

JAZGOT
Do Redakcji przyszedł anoni-
mowy list, w którym autor lub 
autorka wyraża pretensję, że 
NGP zajmuje się działalnością 
Pana Prezydenta. Cóż robić, 
ale Pan Prezydent sam się o to 
prosi.

Po niezbyt udanych wizytach w 
USA i w Szwecji (patrz NGP numery 
371 i 382) wizytę przyjaźni w Izraelu 
(w styczniu br.) trzeba uznać za bar-
dzo udaną. Wszelkie spekulacje na 
temat Małżonki Pana Prezydenta są 
krzywdzące i nieuzasadnione. Rodzina 
Kornhauserów jest od wieków asymi-
lowana i spolszczona aż do bólu. Pani 
Prezydentowa zachowała panieńskie 
nazwisko, bo to jest dobre nazwisko. 
Ojciec Pani Kornhauser-Dudy jest wy-
bitnym polskim poeta i od wczesnej 
młodości znajdował się w opozycji do 
komunistycznych władz w PRL. 

Julian Kornhauser był między inny-
mi sygnatariuszem Listu 79-ciu czyli 
protestu przeciw zmianom konstytu-
cji w kierunku większej zależności od 
ZSRR, a później współdziałał z KOR-
owską opozycją. 

Wspomniana wizyta w Izraelu i w 
Palestynie (w dniach 16-19 stycznia) 
dotyczyła zwiedzenia świętych dla 
chrześcijan i  żydów miejsc, odwiedzi-
ny w muzeum holokaustu Yad Vashem 
oraz odznaczenie Orderem Orła Bia-
łego Szewacha Weissa, byłego amba-
sadora Izraela w RP. 

W jednej, ze swoich wypowiedzi w 
Izraelu prezydent Andrzej Duda, na-
wiązując do ponad tysiącletniej obec-
ności Żydów na ziemiach polskich, 
powiedział, że po tym czasie nie ma 
w Polsce rodziny, w której by nie było 
domieszki krwi żydowskiej. Otóż nie. 

Nim Niemcy wybudowali mury od-
dzielające Żydów od Polaków, to ist-
niał mur psychiczny, religijny i obycza-
jowy. Obie nacje pilnowały, by go nie 
przekraczać. Co łatwo sprawdzić. 

Rody szlacheckie i ważniejsze 
mieszczańskie mają dokładne księgi 
rodowe. Polscy katolicy łączyli się z 
niemieckimi protestantami (i katolika-
mi) oraz z prawosławnymi Rosjanami, 
Ukraińcami i Białorusinami. Naturalnie 
były też (szczególnie wśród arystokra-
cji) małżeństwa egzotyczne z Fran-
cuzami, Włochami, Hiszpanami itp. 

Dla przykładu: ja mam 25% krwi ro-
syjskiej (białogwardyjskiej) po Babci 
z Łarionowów, 12,5% mieszanej krwi 
włoskiej, niemieckiej i czeskiej po Ba-
bci z Cassiusów. Pozostałe 62,5% to 
krew polska i katolicka. Nie mam w 

sobie kropli krwi żydowskiej, co in-
nego moja córka czy wnuk – ale to już 
inna sprawa.

A więc: nie!, Panie Prezydencie.
Nie trzeba było długo czekać. Po 

powrocie z Izraela Pan Prezydent zno-
wu nam zaimponował. Na wiecu w 
Zaganiu powiedział mniej więcej tak: 
Zrobimy swoje i żaden jazgot nas nie 
powstrzyma. Ten jazgot to protesty naj-
bardziej szanowanych w Polsce osobi-
stości z kręgu prawa, nauk wszelkich i 
wyższej kadry wojskowej. Jazgot nas 
nie powstrzyma. A jak trzeba będzie 
– tu zwrócił się wzorem Gierka i in-
nego Dudy (tego od neosolidarności) 
do obecnych na wiecu: to pomożecie i 
przyjdziecie do Warszawy by nam po-
móc? Przyjdziemy, pomożemy – od-
krzyknęli obecni. 

Prezydent wzywający do burd ulicz-
nych i samosądów to jednak nowość w 
III RP,  nawet po dobrej zmianie. 

A’propos Pana Prezydenta. Pani Elż-
bieta G. zwróciła mi słusznie uwagę, 
że pisząc o odznaczonych Orderem 
Serafinów prezydentach Polski, pomi-
nąłem prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego, którego w czasie swojej 
wizyty w Polsce (w dniu 4 maja 2011 
roku) odznaczył tym wysokim odzna-
czeniem król Szwecji Karol XVI Gu-
staw. Tak, że z ostatnich prezydentów 
RP tylko Bierut, Jaruzelski i Duda nie 
dostali tego odznaczenia. 

Tak się złożyło, że niewątpliwie od 
1918 roku w demokratycznej Polsce 
tylko prezydenci Bierut i Duda byli 
chłopskiego pochodzenia. Wszyscy in-
ni prezydenci (i ci przedwojenni i póź-
niej emigracyjni) pochodzili z lepszej 

lub gorszej szlachty. Trzech nawet mia-
ło tytuły hrabiowskie. 

Natomiast od dawnych czasów, gdy 
pod koniec XIX wieku we Wiedniu 
premierem wielkiego mocarstwa czyli 
Austro-Węgier był polski hrabia Ka-
zimierz Badeni, a w jego rządzie było 
dwóch innych polskich arystokratów: 
hrabia Agenor Gouchowski i Leon Bi-
liński, to później już tylko wyjątkowo 
w II RP kiedyś premierami byli: hra-
biowie Aleksander Skrzynecki i Leon 
Kozłowski, i wreszcie w jeszcze w 
którymś tam rządzie, ministrem spraw 
zagranicznych był książę Eustachy 
Sapieha. 

W Polsce Ludowej, która za Prezy-
denta Bieruta nosiła oficjalną na-
zwę Rzeczpospolitej Polskiej, książę 
Krzysztof Radziwiłł był w randze mi-
nistra szefem protokołu w kancelarii 
Prezydenta Bieruta. 

I wreszcie mamy Rząd w którym mi-
nistrem zdrowia jest książę Konstanty 
Radziwiłł, a wicepremierem i mini-
strem kultury oraz dziedzictwa naro-
dowego, książę Piotr Gliński. Glińscy 
Radziwiłłom nierówni – ci pierwsi to 
właściwie kniaziowie, ale w Polsce 
po Unii z Litwą nie rozróżniano ksią-
żąt Rzeszy, jakimi byli Radziwiłłowie 
z prawem wyboru Cesarza, a prostymi 
kniaziami litewsko-ruskimi, którzy byli 
poniżej polskich wojewodów. 

Cieszy ta arystokratyzacja rządów 
w Polce. Ale tak naprawdę wszystkim 
rządzi pochodzący ze średniej szlachty 
Pan Jarosław...

Ludomir Garczyński-Gąssowski
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Już poprzednie, znane w Szwecji i w Polsce, filmy 
Cristiana Mungu – 4 månader, 3 veckor och 2 dagar 
/ 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni (2007), Skrönor från 
de gyllene åren / Opowieści Złotego Wieku (2009), 
Bortom bergen / Za wzgórzami (2012) – świadczyły 
zarówno o znakomitym opanowaniu warsztatu, jak 
i wyczuciu pulsu bijącego w Rumunii życia. Czy to 
jeszcze w komuniźmie, czy w okresie transformacji 
po upadku dyktatury Ceaucescu. 

Jego najnowszy film zdaje się mówić, że ćwierć 
wieku później Rumunia jest nadal krajem, gdzie 
może nie najprostsze, ale zwykłe sprawy, załatwia 
się przy pomocy chodów lub łapówki, w ramach ko-
rupcji rozrastającej się od góry w dół społeczeństwa. 
Miejscowy prominent (rzecz się dzieje w miejsco-
wości Victoria k/Brasowa) załatwia sobie dostęp 
poza kolejką do dawcy nerki, w zamian zleca prze-
puszczenie córki lekarza na egzaminie wiodącym 
do stypendium i studiów w Anglii. Czyli – tylko tak 
można tam znośnie żyć, a najlepiej żyć gdzieindziej. 
Koniec przynosi pewien łagodzący kompromis, bo 
może córka zostanie jednak w ojczyźnie, a policja 
przymknie oko na egzamin zadawalając się sprawą 
oskarżonego o nadużycia prominenta. 

Szwedzki tytuł Prövningen (w Polsce Egzamin) 
jest wieloznaczny, bo oddaje również moralne 
przejścia zmierzającej ku destrukcji rodziny – od 
być może symbolicznego wybicia okna kamieniem, 
poprzez przejechanie psa i tajemniczą próbę gwał-
tu na córce (poza kadrem), co napędza późniejsze 
śledztwo i stanowi oś narracji.

Nagradzany niegdyś wielokrotnie dokumentalista 
Jerzy Śladkowski, którego pełnometrażowy doku-
ment Don Juan był niedawno „tylko” nominowany 
do nagrody Złotego Chrabąszcza (Guldbagge), zna-
lazł się w tym roku w cieniu nowej, importowanej 
z Polski do Szwecji, gwiazdy. Tę rolę odegrała Ita 
Zbroniec-Zajt, urodzona w 1983 roku w Krakowie, 
absolwentka Wydziału Operatorskiego i Realizacji 
Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi. 

Ma ona w dorobku zdjęcia do około 25 etiud 
szkolnych (2005-2011), przy niektórych parała się 
również reżyserią, montażem i pisaniem scenariusza. 
A także 3 dokumentów i tyluż fabuł. Na szczególną  
uwagę zasługuje etiuda z roku 2010 – Födelsedag, 
koprodukcja ze Szwecją, której koproducentką by-
ła China Åhlander, później znana z tak głośnych 
filmów jak Äta sova dö i Min faster i Sarajevo. Za 
zdjęcia w t.o. filmie, a także w tym samym roku po-
wstałym filmie Yarden, Ita Zbroniec została nomi-
nowana do tegorocznej nagrody Chrabąszcza, którą 
otrzymała za Yarden, ambitny dramat społeczny, 
skąd w szczególnej pamięci pozostają plany ogólne 
z wielka ilością graficznie zaparkowanych samocho-
dów.  Tyle uzupełnienia do rubryki Słynni Polacy w 
Szwecji.Prövningen (Bacalaureat), reż. Cristian Mungiu, 

dystr. Nonstop Entertainment,  prem. 10.2.2017 Aleksander Kwiatkowski

Postkomunistyczna 
korupcja na rumuńskiej 
prowincji

Polskie echa 
Guldbaggegalan

Foto: Facebook

W koncercie brali udział wokaliści: miejscowy so-
pran, utalentowana i pełna wdzięku Nadja Kołecka, 
„importowany” z Warszawy baryton, Jakub Milew-
ski oraz znana nam dobrze z licznych występów w 
Sztokholmie pianistka, Dorota Żarowiecka. 

W pierwszej części koncertu usłyszeliśmy sze-
reg znanych polskich kolęd, a w drugiej piękne arie 
operowe, wokalne motywy z musicali i utwory for-
tepianowe. Koncert zakończono duetem z „Wesołej 
wdówki”, któremu wtórowała zachwycona publicz-
ność. Piękny głos Nadji wymagałby jednak obszer-
niejszego lokalu z odpowiednią akustyką. Przy wyż-
szych tonach istniała obawa, że żyrandol na skutek 
wibracji rozpryśnie się na kawałki. Na szczęście 
wytrzymał. Koncert był przyjemnością nie tylko dla 
ucha, ale i dla oka. Nadja zmieniała suknie, najpierw 
wystąpiła w czerwonej kreacji, a potem w pięknej ob-
cisłej sukni ze złotej lamy. Dorota, zwrócona bokiem 
do publiczności, olśniła panów głębokim ozdobnym 
dekoltażem na plecach. 

Po części artystycznej nastąpiła część towarzyska. 
Zgodnie z utartą tradycją konsulat zaprosił gości na 
kieliszek wina i smakowite kanapeczki. Niektórym 
marzyły się pączki lub faworki, jako że koncert od-
bywał się w karnawale. Może konsulat zaskoczy nas 
tymi smakołykami na tłusty czwartek. Cenimy impre-
zy w Konsulacie nie tylko ze względu na ich profil. 
Są one okazją do niezobowiązujących spotkań z cie-
kawymi osobami, pogłębiają kontakty miedzyludzkie 
w naszym polonijnym światku i wzmacniają więź z 
krajem ojczystym.  

Ostatniej soboty stycznia odbył się 
w siedzibie Konsulatu RP koncert 
noworoczno-karnawałowy  organizow-
any przez Towarzystwo Muzyczne im. 
Stanisława Moniuszki. Polonia sztokholm-
ska dopisała, przezorni przyszli wcześniej, 
bo dla spóźnialskich mogło nie starczyło 
miejsc siedzących. Niespodzianką był fakt, 
że furtka do konsulatu dla bezpieczeństwa 
jest obecnie zamykana i grupki przybyłych 
zmuszone były czekać cierpliwie na otwar-
cie.

Przyjemność 
nie tylko dla 
ucha, ale i dla 
oka...

Koncert noworoczno-karnawałowy

W Sztokholmie zmarła 
w wieku 90 lat, zasłużona 
działaczka emigracyjna, 
Izabella Wasielewska..

Izabella Wasielewska urodziła się w Wilnie 
17 stycznia 1927 roku. Była córką Anny z d. 
Jaśkiewicz i Tadeusza Sikorskich.  W 1939 roku 
ukończyła szkołę powszechną im. Wł. Syrokomli 
w Wilnie i wstąpiła do Gimnazjum im. Ks. A J. 
Czartoryskiego. Ponieważ średnie szkoły polskie 
podczas okupacji hitlerowskiej były w Wilnie 
zamknięte, kontynuowała naukę na kompletach 
tajnego nauczania i uzyskała maturę w 1944 r. Jej 
ojciec został zamordowany pod Wilnem przez hi-
tlerowców w 1943 r.

W 1945 roku Izabella wraz z matką i starszym 
o kilka lat bratem Gracjanem, repatriowali się 
do Gdańska. Rozpoczęła tam pracę w Polskim 
Radiu jako biuralistka. Po przeniesieniu Agencji 
Radiofonicznej do Warszawy, pracowała jako re-
ferent w Głównym Urzędzie Morskim w Gdańsku, 
póżniejszym Zarządzie Portu, a potem m.in. w 
Wydawnictwach Morskich. Pracując w Studium 
Nauczycielskim w Gdańsku mogła równocześnie 
studiować zaocznie język rosyjski w Poznaniu. Po 
ukończeniu została nauczycielką jez. rosyjskiego 
w szkole ogólnokształcącej w Sopocie i w pre-
wentorium przeciwgruźliczym.

W 1951 r. zawarła związek małżeński ze 
Stanisławem Wasielewskim i w 1954 roku uro-
dziła syna Daniela Huberta. W 1958 roku mąż 
popłynął żaglowcem na regaty do Sztokholmu, 
gdzie cała załoga poprosiła o azyl polityczny. 
W 1966 roku w ramach łączenia rodzin, Izabella 
przyjechała do męża wraz z synem, który z cza-
sem ukończył prestiżową Skogshögskolan.

Od 1969 r. podjęła pracę jako biblioteksas-
sistent na KTH w Sztokholmie, gdzie przepra-
cowała 22 lata, aż do przejścia na emeryturę w 
1991 roku. Wcześniej, w Polsce pracowała 18 lat. 
Równocześnie studiowała język rosyjski i polski 
na Uniwersytecie Sztokholmskim uzyskując tytuł 
fil. kand. 

Na początku lat 80-tych włączyła się do pra-
cy społecznej w Ośrodku Polskich Organizacji 
Niepodleglościowych, gdzie była czynną człon-
kinią Stowarzyszenia Polek (od początku, tzn od 
1984 roku), Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki 
Polskiej w Sztokholmie i Polskiego Komitetu 
Pomocy. Była też skarbnikiem Rady Uchodźstwa 
Polskiego w Szwecji.

W latach 80. i 90. organizowała wieczory lite-
rackie przy kawie, które ożywiły ośrodek OPON. 
Sprowadzała prelegentów, drukowała ulotki, or-
ganizowała bufet. Zawsze otwarta i serdeczna 
dla ludzi, gotowa do pomocy. Swoim zaanga-
żowaniem inspirowała innych do działania. W 
1992 roku wraz z Heleną Janiec, reprezentowała 
Stowarzyszenie Polek na III Zjeździe Światowego 
Zjednoczenia Polek w Wolnym Świecie.                    

Decyzją Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 
w 2008 roku Izabella Wasielewska została odzna-
czona Złotym Krzyżem Zasługi. Obywatelswo 
polskie odzyskała w 2009 roku. Do końca swo-
ich dni mieszkała pod opieką syna i synowej w 
Sztokholmie. Zmarła 20 stycznia 2017 roku. Jej 
prochy spoczęły w grobie rodzinnym w Gdańsku. 
(opr. EGI)
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Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie 
wraz z Towarzystwem Sztokholmski Salon Poezji

zapraszają na XXIV Edycję Salonu
 

BYĆ KOBIETĄ
program autorski w wykonaniu znanej aktorki 

TERESY SUCHODOLSKIEJ

sobota, 4 marca 2017
godz. 18:00

w siedzibie Wydziału Konsularnego
Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg

Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość miejsc uczestnictwo w spotkaniu
wyłącznie na podstawie wcześniejszej rezerwacji. 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 21 lutego 
w godzinach 17-19

08 7393839 lub 0735 05 11 27

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!
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do Gabinetu Figur Woskowych Madame Tussauds. 
Wielu z  nich zmierza też ku Kensington Palace, 
gdzie mieszkała księżna Diana. Dziś w pobliżu pałacu 
jest plac zabaw jej imienia, takoż fontanna. Księżna 
Diana, mimo medialnej sławy, nie wstąpiła jednak na 
cokoły. Spiżowej narracji miasta pilnuje niezmiennie 
królowa Victoria.

Kiedy jest się w tym mieście, z łatwością można 
ulec wrażeniu, że jest się w faktycznej stolicy Europy. 
Czuje się rozmach, impet, wigor, którym nie jest w 
stanie czarować Bruksela ani żadne inne z wielkich 
miast na Kontynencie. Oczywiście, ześrodkowanie w 
Londynie globalnych transakcji finansowych ma swo-
je znaczenie. Które widać do tego z daleka.

Wspomniane już City, przyciąga nowym lookiem, 
a zwłaszcza widok sięgających nieba „rakiet”, czy-
li budynków prestiżowych instytucji finansowych. 
Dominuje nad resztą The Gherkin (Swiss Re Tower), 
w którym znajdują się biura firm żyjących z negocja-
cji, pośrednictwa transakcji, arbitrażu. Wokół inne 
ikony najnowszej architektury: „The Cheesegrater” 
(zaiste, wystarczy popatrzeć), osobliwy „Walkie 
–Talkie” (przypominający jako żywo zapomnia-
ny gadżet), Heron Tower, Leadenhall Building, nie 
wspominając „drapaczy chmur” w pobliskim Canary 
Wharf.  Zazdrościć mogą one tylko imponującemu 
„The Shard” po drugiej stronie Tamizy. Wybudowane 
dla tych, którzy robią kosmiczne pieniądze, startując 
z aerodromu City. 

Jeszcze ćwierć wieku temu nie było w City tak 
„ikonostatycznej” w zamyśle  architektury. Owszem, 
centrum finansowe już działało (Margaret Thatcher 
właśnie uwalniała ze smyczy państwowej gotujący się 
do globalnych lotów kapitał finansowy). Powstawały 
wtedy szklane, oparte na stalowej konstrukcji, wyso-
kie budynki, które spychały w niebyt mroczne zaka-
marki i zmurszałą zabudowę starego City. Uchowały 
się na szczęście miniaturowe kościoły, podkreślające 
tym bardziej surrealizm finansowego kosmodromu. 
Dziś, obok nich, na wysokości oczu (jeśli się nie za-
dziera głowy ku głowicom biurowych rakiet), eks-
kluzywne foyer, a każde z nich z recepcją, jak oazą 
na marmurowej pustyni. Reprezentacyjne wejścia 
do biur wskazują na prestiżowe adresy, pod którymi 
bystre umysły znajdują rozwiązania dla firm szuka-
jących lepszego performance, głównie tych leżących 
overseas (za morzem), czyli np. we Francji (internal 
joke, bo dla Anglików za morzem jest już druga stro-
na kanału La Manche).

„Londyn jest prawdopodobnie jedynym miejscem 
w Europie, gdzie można zarobić milion funtów rocz-
nie pracując nie na swoim, a u kogoś” - zauważa pro-
fesor Tony Travers z London School of Economics. 
(Spisane za Guardianem).

Nowe gmachy City, widziane świetnie z przeciw-
ległego południowego brzegu, wijącej się jak piskorz 
Tamizy (z South Embarkment), uświetniają image 
globalnego Londynu (któremu przybyło reprezenta-
cyjnych obiektów również w związku z igrzyskami 
olimpijskimi w 2012 roku). Sylweta Londynu oglą-
dana z przestworzy (a i z London Eye) inna dziś, niż 
ćwierć wieku temu, bardziej „tokijska”, a przy tym 
natrętnie metropolitalna.

Z nowym City coraz lepiej rymuje się zaniedbana 
do niedawna strefa miasta na przeciwległym brzegu 
Tamizy. Kiedy parę dekad temu ożywały na powrót 
tereny dawnych doków, ulokowały się tam satelickie 
miasta, o zabudowie kojarzącej się z ideą bazy na 
Marsie. Dziś to już nie tylko Canary Wharf. Powstają 
kolejne prestiżowe budowle i nowe dzielnice biur 
i apartamentów. To, co je wyróżnia, to funkcjonal-
ność i przestrzenność właściwa nowym smart cities, 
ubrana w stereotypową już dziś formę „nowego 
modernizmu”. 

Wiatr globalizacji wiejący w żagle Londynu spra-
wia, że miasto musi się rozprzestrzeniać, a to nie takie 
proste. Ucieczka możliwa tylko do przodu, co ozna-
cza dalszą ekspansję na wschód, ku ujściu Tamizy. 
Wstęga rzeki przecina miasto i je dzieli, na tyle mocno, 
że dla wielu jest wciąż granicą światów. Londyńskie 
wydanie podziału: północ-południe, oznacza interna-
cjonalny north, który spotyka (albo odpycha od sie-
bie) ludowy south (Vauxhall,Brixton, Crystal Palace, 
Elephant and Castle). Antagonizmy tężeją, im bar-
dziej się przesuwamy Tamizą na wschód. Za Tower 
Hill, kierując się ku ujściu rzeki, jest tylko jeden most, 
zaś na zachód od Tower Bridge jest ich 34. 

Zaniedbany południowy wschód miasta dopiero 
budzi się do metropolitalnego żywota. Jak się rze-
kło, wiatr globalizacji służy ekspansji Londynu. 
Prawdopodobnie nawet Brexit go nie osłabi. Apetyt 
inwestycyjny na wschodnie połacie metropolii, zarów-
no po północnej jak i po południowej stronie Tamizy, 
coraz większy. Planowane są nowe mosty i tunele, 
wiodące ku nowym miastom Londynu. Mówi się o 
50 tys. nowych domów i 60 tys. nowych miejscach 

Londyn, 
globalna stolica 
w poświacie Brexitu
Londyn to duża miejscowość. Błąd. Londyn to ogromny zlepek miejscowości  
(administracyjnie 32 borough), z których żadna nie nazywa się Londyn. Nie ma 
tam nawet czytelnego dla każdego centrum, za to jest autonomiczna gmina 
o nazwie City, położona nieco na uboczu, choć historycznie rzecz biorąc jest 
to rdzeń miasta. City jest największym na świecie centrum finansjery, węzłem 
światowych transakcji, który  uczynił z Londynu stolicę Europy. Wychyloną 
ku światu bardziej niż inne metropolie Starego Kontynentu.

Brexit mu zagraża, dyskretni wysłannicy z Paryża 
i Dublina już oferują instytucjom finansowym bez-
pieczniejsze lokalizacje. A przecież fund manage-
ment, handel elektronicznym pieniądzem i ekspertyzy 
dla światowych korporacji, to jedyne konkurencyjne 
w skali światowej dziedziny eksportu Anglii. I pod-
stawa egzystencji jej stolicy. Czyli robi się nerwowo. 
Jeden z szefów banków w City, na łamach London 
Evening Standard, zżymał się, jak bardzo premier 
May i wianuszek jej doradców, przyprowadzonych 
przez nią na Downing Street 10 z Home Office, nie 
rozumieją powagi zagrożenia.

Krążąc po londyńskiej metropolii trudno się zorien-
tować, że miasto przeżywa nerwowy czas, ze wzglę-
du na spodziewane skutki przełomowych decyzji 
związanych z Brexit. Jak zawsze, kiedy się tu zawita, 
wszystko wydaje się i tak  frenetycznym i przygniata-
jącym zarazem. Brnie się w korkach i zderza z nawał-
nicą przechodniów na długo przed wjazdem w część 
śródmiejską. Ścisk na ulicach nieopisany, wszystkie 
skojarzenia z światem mrówek uprawnione. 

Miasto zdaje się być w ciągłym ruchu. Kto może 
przesuwa się nieustannie, acz wszyscy ruszają się ni-
czym muchy w rosole. Piesi szybsi niż pojazdy. Mimo 
żółwiego tempa, czuje się napięcie, jakby wszyscy 
byli w pędzie, nie mówiąc o dziwnym drganiu powie-
trza nasyconego stresem, który przytłacza gościa.

Wszystko płynie, a najbardziej malowniczo pły-
ną czerwone autobusy-piętrusy , ułożone w długie 
konwoje, potykając się coraz o kolejne światła stop. 
Kiedyś pasażer miał wybór. W dowolnym momen-
cie biegu autobusu (choć słowo bieg tu nadużyciem) 
mógł wyskoczyć z tylnej jego platformy i wskoczyć 
do innego, czy po prostu pójść przed siebie, nie dbając 
gdzie przystanek. Dziś drzwi pojazdów elektronicznie 
zamykane.

Czerwone ciągi autobusów okolone tasiemcami 
czarnych taksówek. Między pojazdami, nie dbając o 
kolor świateł ulicznych, przedzierają się piesi. Zgiełk 
miejski w swoim charakterze jednak: północny. Nie 
widać bezpańskich psów ani dzikich kotów, zaś po-
wietrze ulicy nie dostarcza szczególnych wrażeń po-
wonieniu. Mimo wielkomiejskiej wibracji i energety-
zującego powietrze stresu, nie ma się wrażenia chaosu, 
kakofonii i bezładnego zgiełku, jaki się kojarzy z me-
tropoliami Południa (nie mówiąc o emblematycznych 

przykładach chaosu miast Indii). Dziwne uczucie: 
sunie się wraz z innymi, czuje się ich nerwowe na-
pięcie, mając zarazem przekonanie, że przynależy to 
zrozumiałemu mimo wszystko, nie nadwyrężającemu 
poczucia bezpieczeństwa, ładowi świata. A i tak się 
chce, choć na chwilę, wymknąć z objęć zwariowanej 
karuzeli miasta, zaznać chwili spokoju, zaczerpnąć 
świeżego powietrza. Acz to już za daleko posunięta 
metafora. Umykać jest gdzie: St James Park, Green 
Park, Hyde Park, Regent Park. Tak, tylko jak się tam 
przedrzeć?

Na ulicach miasta widać wszystkie kolory skóry, 
otacza przechodnia mnogość języków, to oczywiste. 
Jeśli porównać z okresem sprzed dwóch dekad, sły-
szy się więcej odmian angielskiego. Kiedyś rządził tu 
Core English, trudny na dzień dobry do uchwycenia 
przyjezdnym, wyszkolonym na kursach typu Oxford 
British English za granicą. Często słyszany był też, 
niezrozumiały dla obcych, slang: cockney, wywo-
dzący się ze wschodnich przedmieść Londynu. W 
urzędach, bankach, dobrych knajpach, spotykany był 
BBC English i pewne zaczątki European English. Za 
to Upper Class English nieobecny na ulicy wtedy i 
teraz. Zapewne używany w gabinetach, klubach gen-
tlemanów i tym podobnych miejscach, niedostępnych 
intruzom. Zasada była prosta: im lepiej wykształcony 
tubylec, tym łatwiej było zrozumieć, co mówi. Dziś 
European English rozparł się w mieście na tyle, że 
słyszy się melodię i syntaksy rosyjskiego, włoskiego, 
niemieckiego. Trudno się dziwić. Londyn jest częścią 
Unii Europejskiej, nawet jeśli do części Brytyjczyków 
nie może to jakoś dotrzeć, i co ważniejsze, nie pró-
bują tego zaakceptować. Innych języków też przyby-
ło. Już nie dominuje mowa dawnego Kondominium. 
Chiński i japoński tu częste, nie mówiąc o portugal-
skim czy greckim, rzadko wcześniej słyszanymi. 
Z rusztowań dochodzi ukraiński, polski, rumuński. 
Nie ulega wątpliwości, że wyjście Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej może być tu wkrótce widoczne 
gołym okiem, zważywszy ilość obecnych tam, na 
mocy różnych kontraktów, ludzi z terenu Wspólnoty 
Europejskiej.

Mimo „pomieszania języków” na londyńskiej uli-
cy, turystów odróżnić można od Londoners nie tylko 
po wypowiedziach, ale i po szlakach, które przemie-
rzają. Koniecznie muszą pod Buckingham Palace 
(zwłaszcza na zmianę warty), do Tower Hill, czy 
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dok. ze str. 3

Sven Savlund. Foto: Polsat

Dziękujemy za solidarność...

Hej! Mieszkam w Szwecji od roku 1980. W mo-
mencie specjalnym dla Polski miałam okazję pomóc 
ludziom w Ojczyźnie. Nigdy o tym nie opowiadałam 
– i nie miałam zamiaru o tym mówić. O moim zaanga-
żowaniu wiedziała tylko nieliczna grupa bliskich mi 
osób. Ja i mój mąż – mając swoje kanały dostarczali-
śmy to co udało nam się dostać od Szwedów do bez-
pośrednich odbiorców w Polsce. Np. 1982 - Szpital 
dla Dzieci w Warszawie na Litewskiej (strzykawki, 
opatrunki, zabawki), 1989 - Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Jeleniej Górze (ubrania dla dzieci, zabawki, 
wyposażenia rehabilitacyjne),1989 - Szpital w Ciep-
licach/Jelenia Góra (sprzęt szpitalny, strzykawki), 
1990 - Szpital w Jeleniej Górze (wyposażenie szpi-
talne np. łóżka, środki sanitarne), 1991 - Dom Opieki 
Społecznej, i Dom Małego Dziecka (środki sanitar-
no-opatrunkowe, wyposażenie kuchenne, odzież), 
1991 - Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w 
Jeleniej Górze (ambulans Mercedes), 1992 - Gdańsk, 
parafia św. Brygidy (wózki inwalidzkie, chodziki, 
sprzęt medyczny), 1993 - Dom Dziecka i szpital w 
Jeleniej Górze (łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, 
chodziki), 1994 - Dom Dziecka w Jeleniej Górze 
(odzież, pieluchy, witaminy), 1995 - Ośrodek dla 
Dzieci Niepełnosprawnych w Chrzastkowie (odzież, 
wyposażenie kuchenne, wózki), 1996 - Dom Dziecka 
Nr. 2 w Jeleniej Górze (pomoc finansowa), 1997 - 
Kamieniec Ząbkowicki (sprzęt nagłośnieniowy do 
zniszczonego kościoła), 1998 - Gdańsk (pieluchy, 
strzykawki, chodziki, wózki inwalidzkie), 1999 - 
Gdańsk (wózki inwalidzkie, rulatory), 2000 - Gdańsk 
(ambulans Volvo), 2000 - Gdańsk (wózki, rulatory, 
ubrania), 2001 - Szpital w Kutnie (15 szt. aparatów do 
dializ, łóżka, rulatory, odzież), 2004 - Zespół Szkół 
Agroprzedsiębiorczości w Mieczysławowie (sprzęt 
komputerowy), 2005 - Morąg, Publiczny Zespół 
O-pieki Zdrowotnej (odzież, sprzęt medyczny). Za 

W pierwszym numerze Nowej Gazety Polskiej 
(w 1998 roku) nasz pierwszy nasz duży arty-
kuł poświęcony był dobroczynności szwedzkiej 
Polonii i organizowanym tutaj akcjom charyta-
tywnym. Pisaliśmy wówczas, że serca Polaków 
w Szwecji są większe niż ich portfele – zapał 
i chęć pomocy rodakom w Polsce imponował. 
Wspomnijmy tylko o akcji pomocy organizowa-
nej przez QUIZ (organizator: Kongres Polaków 
w Szwecji), Banku Leków, pomocy organizowa-
nej przez liczne polskie organizacje na terenie 
całej Szwecji, charytatywnych koncertach przy 
okazji akcji dla ofiar wielkich powodzi w Polsce, 
czy wreszcie włączaniu się Polonii w akcje Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Były to inne czasy i inne potrzeby. Orkiestra 
przestała w Szwecji „grać”, co być może zwią-
zane jest i z klimatem politycznym w Polsce, a 
charytatywne akcje (np. sztokholmskiej Grupy 
Niby Nic) nie przebiły się wystarczająco do 
mieszkających tutaj Polaków. Szkoda. „Siadły” 
także akcje charytatywne organizowane przez 
harcerzy (np. koncerty Dzieci Dzieciom). 

A wszystko to dzieje się w chwili, gdy Polonia 
szwedzka ma raczej zasobne portfele i z pew-
nością by je otworzyła, gdyby miała okazję. 
Dobrą okazją byłaby z pewnością przyszło-
roczna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. (ngp)

ale co się stało?

...tymczasem
Na finał tegorocznej Wielkiej Orkiestry przy-

szło w Oslo niemal 4000 osób! Sztab WOŚP 
zebrał tam rekordową sumę niemal 240 tysięcy 
koron norweskich. Pozazdrościć!

pracy. Stare poprzemysłowe nieużytki (gnijące po za-
mknięciu doków w latach 70 tych XX wieku) będą 
tętnić nowym życiem. Promotorem nowej ekspansji 
jest burmistrz Sadiq Khan, muzułmanin, wybrany na 
urząd już po zamachach ISIS w 2015 roku. 

Ekspanduje też Londyn „tradycyjny”, ten między 
mostem Tower Bridge a Westminster  Bridge, czyli 
między twierdzą Tower, a zachwycającym harmonią 
proporcji kompleksem parlamentu Zjednoczonego 
Królestwa. Tamiza, płynąca tam ogromnym zakolem, 
odsłania rozłożystą panoramę miasta. Wzdłuż lewe-
go brzegu rzeki, przy nabrzeżu północnym (Victoria 
Embankment) ukazuje się nam Londyn imperialny, 
z gmachami państwowymi, domami mediów, słyn-
ną St Paul Cathedral. Spacerując prawym brzegiem 
(The Queens Walk) wzdłuż południowego nabrzeża 
(South bank), mija się nie tylko „goracą” atrakcję 
turystyczną, jaką jest diabelskie koło „London Eye”, 
ale i waterfront świata kultury. To tam znajdują się 
słynne niegdyś sale widowiskowe: Royal Festival 
Hall, Queen Elizabeth Hall, National Theatre. Obok 
wielka sztuka. Umieszczona nieopodal, w gmachu 
starej elektrowni, New Tate Gallery, wzmocniona 
leżącym obok nowym wieżowcem z salami wystaw, 
jest dziś mekką dla koneserów współczesnej roboty 
artystycznej.

Jest Londyn globalny  jest i wiele Londynów „lo-
kalnych”. Nie tylko dlatego, że miasto składa się z 
wielu miejscowości, ale i dlatego, że jak przystało na 
globalną metropolię, skupia w sobie istotne podziały 
współczesnego świata. 

Jest Londyn piękny, okazały. W części „insty-
tucjonalnej” (White Hall, Pall Mall) imperialny, w 
tonacji klasycyzującej, w kolorze, który kojarzy się 
z barwą  kości słoniowej. „Dobre dzielnice”, czy - 
urbanistycznie rzecz biorąc - miasteczka, historycz-
nie ukształtowane jako elitarne, nadal są „dobre” i 
nadal ulokowane śródmiejsko: Kensington, Chelsea, 
Belgravia, Westminster, Mayfair. To, co rzuca się tam 
w oczy, to ulice lśniących bielą niewysokich domów 
ustawionych w długie szeregi. Za sprawą szpaleru ko-
lumn utrzymujących ich ganki, dają efekt stoa przy 
greckiej Agorze. Między rzędami kamienic, prywatne 
„wewnętrzne” ogrodzone parki, otwierane kluczem 
rezydenta. Wykusze, ryzality, frontowe okapy, meta-
lowe balustrady, robota spod znaku Arts and Crafts, 
wszystko to cieszy oko, zachęca do wałęsania się tam 
bez celu (jeśli nie jest się podatnym na zazdrosne ma-
rzenia o klawym życiu). Podobnie jest w nieodległym 
Holland Park, niektórych częściach Notting Hill. Są i 
odległe, a mimo to wspaniałe miejsca do rezydowa-
nia, jak Richmond, Parliamentary Hill, czy Hamstead 
Heath. 

Mieszkańcy? Zasiedziała arystokracja angielska, 
potomkowie przemysłowych potentatów, ale i nowi 
brytyjscy bourgeois. W eleganckie mieszkania wło-
żony kapitał amerykański, rosyjski, hinduski, arab-
ski. Super-managerowie, super-celebryci, różnorakiej 
maści pieszczochy losu, wszyscy oni skłonni są mieć 
„coś swojego” właśnie w Londynie.  

Z drugiej strony, Londyn to też ogromne połacie 
obrzeżnych, często bardzo oddalonych od śródmie-
ścia, dzielnic jednakowych domków szeregowych. 
Trudno je odróżnić od siebie, nawet jeśli w jednych 
dominują fasady pomalowane na biało (a z tyłu do-
mu już cegła szarobura), w innych zaś tylko czerwona 
cegła. A między nimi obrzydliwe blokowiska miesz-
kań socjalnych, jak chociażby w Silverdalen, które 
pokonuje się w drodze do słynnego ze swojej street 
culture Camden Town. Okna w domach głównie „gi-
lotynowe”( może już mniej nieszczelne niż kiedyś). 
Dobrze, że znikają chociaż umywalki z dwoma kra-
nami (osobno na zimną i ciepła wodę), a do spuszcza-
nia wody w toalecie rzadziej służy już urywający się 
często sznurek.

Londyn bogatych, Londyn biednych. Dużo by mó-
wić. Zamiast tego tylko dwa cytaty: 

„Z danych zebranych przez sponsorowaną przez 
lorda Victora Adebowale LFC wynika, jak duża jest 
rożnica między najlepiej i najmniej zarabiającymi. Po 
opłaceniu rachunków (zwłaszcza czynszu), 10% naj-
biedniejszych gospodarstw domowych musi zadowo-
lić się przychodem 112 funtów tygodniowo. Średnia 
to 384 funtów. 10 procent najbogatszych ma do dys-
pozycji 1032 funtów.”(za Express Polish z 7.08.2015)

Modnym stało się sporządzanie map, na których 
pokazuje się dla okolic poszczególnych stacji metra 
ceny mieszkań, dane o stanie zdrowia mieszkańców, 
a i informację o spodziewanej średniej długości życia. 
Londyn akurat należy do miast gdzie, mimo sporych 

różnic statusowych w obrębie metropoliii, sama odle-
głość od centrum niczego jeszcze nie wyjaśnia. “Złe” 
osiedla, geograficznie leżą blisko “dobrych”.  Poza 
pewnymi “wykluczonymi” rejonami południowo 
wschodniego Londynu, przeważają dzielnice “śred-
nie”, natomiast spore różnice w socjalnym performan-
ce, wystepują w ramach tej samej dzielnicy.

Mimo to, można przeczytać:
“W 2008 Londyńskie Obserwatorium Zdrowia 

opublikowało dane, z których wynika, że, podróżując 
metrem w kierunku wschodnim z Westminsteru, z 
każdą stacją przewidywana średnia długość życia spa-
da o ponad rok. Duże różnice występują też w przy-
padku stacji położonych niedaleko od siebie. Między 
Pimlico a Vauxhall, dwiema sąsiadującymi stacjami 
na linii Victoria, położonymi jednak po dwóch stro-
nach rzeki, różnica średniej spodziewanej długości 
życia wynosi sześć lat.” (University College London 
(UCL), raport Londynskiego Obsrwatorium Zdrowia, 
2008)

Przy wszystkich kontrastach i napięciach, w re-
aliach sporych różnic społecznych, Londyn zmienia 
się na lepsze. I nadal będzie się zmieniał. Teraz, w no-
wych okolicznościach geopolitycznych, po przyjściu 
Trumpa do władzy w USA, w aurze  skomplikowanej 
precedury Brexitu, spodziewanego rozchwiania insty-
tucji Unii Europejskiej, będzie musiał tym zręczniej 
okazać swoją moc i potencjał, żeby wygrać dla siebie 
nowe rozdania w światowej grze o wpływy. 

Pierwszej po wyborach w USA nocy, prasa lon-
dyńska pisała: “Shock! Shock! Shock!”. Późniejsze 
komentarze prasy bardziej były już stonowane. I 
poniekąd optymistyczne. Tryumf Trumpa oznacza 
korzystniejszą sytuację dla Wielkiej Brytanii, moc-
niejszą kartę przetargowa w handlowaniu warunkami 
Brexitu. Popołudniówki przypominają: “Arogancki 
Obama odstawiał Zjednoczone Królestwo na koniec 
kolejki, karząc za chęć wyjścia z UE, mówiąc: - to 
Niemcy są teraz naszym strategicznym i najbliższym 
partnerem w Europie”. Obama odleciał z Białego 
Domu helikopterem na zawsze, a prawica w USA 
i w Wielkiej Brytanii od razu zakrzyknęła: Hurra! 
Będzie nowe otwarcie. Przywrócona zostanie god-
ność naszym krajom i szczególnym więzom naszych 
narodów.  

Jeszcze za wcześnie oceniać, czy Londyn wygra, 
czy przegra w nowej sytuacji geopolitycznej. Jest 
miastem globalnym, prowadzącym interesy głównie 
nie w Anglii, nawet nie przede wszystkim w Europie, 
a w łączności z innymi globalnymi miastami w świe-
cie. Te zaś zapewne nie będą przegranymi, o ile się 
nie wydarzy coś dramatycznie nowego, burzącego 
dotychczasowy ład (nieład) światowy. 

Nie straszny zatem Londynowi Brexit, ewentu-
alny rozpad Unii Europejskiej, nowy izolacjonizm 
Ameryki. 

Czy aby?

każdym razem nasze dokumenty były stemplowane 
przez Urząd Konsularny w Sztokholmie. Taki był – 
mamy nadzieję – nasz maleńki wkład w to, co się wy-
darzyło w Polsce. 

Z serdecznym pozdrowieniem 
Wanda i Sven Savlund, Sztokholm.

Zygmunt Barczyk
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