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Polacy są „nadreprezentowani” 
w statystykach przestępstw. Zwłaszcza, 
gdy chodzi o narkotyki. W połowie marca 
szwedzka policja zatrzymała na moście 
nad Öresund ciężarówkę z Polski, w 
której znaleziono ponad 600 kilogramów 
haszyszu. To nowy rekord szwedzki! 6

Flightradar24 to aplikacja, którą wielu z nas ma zainstalowaną w swoich telefonach. 
Małe obrazki żółtych samolocików pokrywają całe kontynenty. Konstruktorem 
aplikacji jest młody Polak mieszkający w Sztokholmie, Michał (Mikael) Robertsson. 2

CHCEMY WYSYŁAĆ SATELITY

DZWOŃ DO MAMY ILE  
CHCESZ ZA 345 SEK/M-C
Nie zapomnij złożyć mamie życzeń na Dzień Matki! Z Fastpris Polen 
dzwonisz ze Szwecji bez ograniczeń za jedynie 345 SEK/m-c. 
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Andrzej Szmilichowski

Wszyscy może nie, ale większość w miarę oczytanych wie, że w Indiach żyje 
masa ludzi. Są także tacy, którzy twierdzą, że nie będzie dla nich zaskoczeniem, 
jeżeli we wcale nie bardzo odległym czasie, Indie prześcigną Chiny i wyjdą na 
pierwsze miejsce wśród państw tego świata w ilości obywateli, i to nawet wtedy, 
kiedy w Chinach dotychczas obowiązujące prawo posiadania tylko jednego potom-
ka, zostanie podniesione do drugiej potęgi.

Wynosimy również ze szkoły wiedzę, że Afryka prócz tego, iż jest częścią świa-
ta, jest także zupełnie osobnym kontynentem i mieści ogromną ilość ludzi, a nie-
której jej regiony są przeludnione.

Moje zdziwienie obudziło, gdy doczytałem, że oba regiony mają mniej więcej 
po równo ludzi, z nieznaczną przewagą Indii: Indie – 1,3 miliarda mieszkańców, 
Afryka 1,2 miliarda mieszkańców, czyli różnica około stu milionów głów. 

Bagatela można rzec, prawie trzy Polski i dziesięć Szwecji! Państwo wielkości 
trzeciej części Azji, dużo mniejsze od Rosji i Chin, naprzeciw całego, około dzie-
sięć razy większego od Indii, kontynentu afrykańskiego? Szacunek.

Spora część Afrykanów deklaruje się być chrześcijanami i katolikami. Ilość tych 
ostatnich na świecie grawituje pomiędzy populacjami Indii i Afryki i wynosi wię-
cej niż protestantów, których zdaje się jest poniżej miliarda. W obu przypadkach to 
mniej niż wyznawców Islamu – około półtora miliarda, ale są wśród nich sunnici i 
szyici, a te odłamy niestety zaprzyjaźnione raczej nie są. 

Sensu stricto dobrze sobie uświadomić, że katolicy i protestanci, choć chrze-
ścijanie, też nie rzucają się sobie na szyję. Na szczęści dawno minęły czasy, gdy 
je sobie użynali, czego należy życzyć również szyitom i sunnitom. Czas podobno 
leczy rany.

A propos: gdzieś przeczytałem, że jakaś grupa wyznaniowa zarzuca chrześci-
janom wielobóstwo! Przecież „oni” czczą: Boga Ojca, Syna Bożego, i Ducha 
Świętego!

Powodem zainteresowania tak odległymi w gruncie rzeczy od siebie problemami 
– jak porównanie ilość mieszkańców Indii i kontynentu afrykańskiego, w powią-
zaniu z kwotami wiernych trzech wielkich religii – był rzut oka na mapę. Otóż 
zastanowiło mnie – pomimo iż ogląd mówi co innego, że kontynent afrykański jest 
podobnie długi jak szeroki (za wyjątkiem najszerszego miejsca północ-południe). 
Sensu w tym, wyznam, specjalnego nie ma, ale tak jakoś wyszło.

Długość nie jest 
najważniejsza

Płacę, jak każdy, podatki (powinienem mniej, bom emeryt!), w tym  z ochotą na 
szkoły (ucz się ucz, wiedza to potęgi klucz!), ale chciałbym otrzymać gwarancje, 
że moje pieniądze nie będą brały udziału w utrzymywaniu przy życiu szkół ukie-
runkowanych religijnie.

Z tego między innymi powodu przyjąłem z zadowoleniem oświadczenie rzą-
dzącej w Szwecji socjaldemokracji, że dla sześćdziesięciu kilku szkół religijnych 
działających w kraju, dotychczasowe dotacje zostaną utrzymane. Ale z jednym 
ważnym zastrzeżeniem, że w programach szkolnych nie będzie pro-konfesyjnych 
przedmiotów, i tego zobowiązują się skrupulatnie pilnować.

Szwecja nie jest pod tym względem krajem osamotnionym. Laicka Francja jest 
tu, tak uważam, dobrym przykładem do naśladowania. Z górą sto lat temu, w 1905 
roku - wówczas Trzecia Republika, wprowadziła rozdział kościoła od państwa. 
Francuzi postawili sprawę jasno: każdy obywatel może wierzyć w co zechce, pań-
stwu nic do tego. Ale dalej stop, państwu nic do religii, religii nic do państwa!

Owa myśl sięga czasów filozofów Oświecenia, Johna Locke, Denisa Diderot, 
Barucha Spinozy, Francoise Voltaire. Trudno byłoby ich nazwać ateistami, nie byli 
nimi, byli raczej agnostykami (agnostyk – negujący możliwości poznania przez 
człowieka obiektywnej rzeczywistości). Ostatni z wymienionych, Voltaire, twier-
dził, że jak by nie traktować „ewentualnego” Boga, jest on tak niezaangażowany w 
swoim „tworzeniu”, że ma znaczenie bardziej filozoficzne jak praktyczne. Jak na 
1700 lata, myśl imponująco wyzwolona.

Wcześni amerykanie, jak James Madison, Thomas Jefferson, Thomas Paine, re-
prezentowani podobną linię. Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA z 1791 roku, 
zabraniała Kongresowi wywyższanie jednej religii przed innymi, i strzegła prawa 
obywatela do pełnej swobody w uprawianiu religijnego kultu. Tu rodzi się pytanie, 
czy prezydent republiki, jaką są Stany Zjednoczone, deklaruje się religijnie wygła-
szając na swej inauguracji tradycyjną mantrę God bless America? Moim zdaniem 
raczej nie, nie mówi przecież, który Bóg ma bless America?

Obowiązujące w Szwecji od 1593 roku prawo stanowi, że regent - aktualnie Carl 
XVI Gustav, oraz jego dzieci - muszą być członkami kościoła augsburgskiego. 
Wyjście z kościoła oznaczałoby w konsekwencji automatyczną abdykację. 

Tu zdania są podzielone. Jedni Szwedzi twierdzą, że to bagatela niewarta uwagi, 
inni, że nie, że waga tradycji oraz ciągłość tronu tego wymagają. Trzecich król w 
ogóle nie obchodzi i z radością przyjęliby zmianę systemu państwa na republikań-
ski. Dla porządku dodajmy, że w 2000 roku nastąpił w Szwecji rozdział kościoła od 
państwa, co w praktyce oznaczało zwinięcie przez państwo finansowego parasola.

Mogę mówić tylko za siebie, ale mi widok profetycznego brodacza, burki, kipy, 
turbanu sigha, czy krucyfiks na szyi, nie sprawia szczególnej przykrości. Ale przy-
jąłbym ze zrozumieniem, gdyby ze szkolnych ścian zniknęły symbole religijne.

Wiara wyzwolona 

Następny 
projekt: 
chcemy 
wysyłać 
satelity
Rozmawiamy z 
Michałem Robertssonem 
z firmy Flightradar24
Flightradar24 to aplikacja, którą wielu z nas ma zainstalowaną 
w swoich telefonach. Małe obrazki żółtych samolocików 
pokrywają całe kontynenty. Dziennie z aplikacji korzysta 
ponad 2 miliony użytkowników na całym świecie. Nie tylko 
dla zaspokojenia zwykłej ciekawości, gdzie znajduje się teraz 
samolot, którym będą lecieć na wakacje. To, wbrew pozorom, 
ważne narzędzie pracy dla wielu ludzi związanych z lotnict-
wem. Konstruktorem aplikacji jest młody Polak mieszkający 
w Sztokholmie, Michał (Mikael) Robertsson.

Michał Robertsson, 41 lat, wcześniej 
Michał Niczko. Zmieniłeś nazwisko. 
Dlaczego?
— To długa historia. Pracowałem 
wcześniej w wielu szwedzkich firmach 
i widziałem, że wiele podań o pracę 
od osób z obcymi nazwiskami była 
odrzucana. Byłem akurat bezrobotny 
i był to dla mnie jeden ze sposobów, 
żeby dostać szybciej pracę.

Zadziałało?
— W końcu założyłem własną firmę.

Przyjechałeś tutaj jako małe dziecko.
Miałem 6 lat. Moi rodzice przyjechali 
do Szwecji w 1983 roku. Mój ojciec 
pracował w firmie, która dawała mu 
możliwość wyjazdu na pięć lat do 
pracy w Szwecji. Mieliśmy wrócić do 
Polski, ale nie wróciliśmy. Zamieszka-
liśmy w Sztokholmie. 
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Działałeś w polskim harcerstwie w 
Sztokholmie. Jak tam trafiłeś?
— Rodzice wysłali mnie na jeden 
z pierwszych obozów harcerskich, 
wtedy to były początki reakatywowa-
nego polskiego harcerstwa w Szwecji, 
jeszcze nawet Hufiec nie nazywał 
się Kaszuby. Zostałem tam na 15 lat. 
Byłem przez jakiś czas zastępcą druha 
Jana Potrykusa. Dzisiaj świetnie ten 
okres wspominam, nadal mam kontakt 
z wieloma osobami, które wtedy w 
naszym hufcu były.

Studiowałeś na Politechnice Sztok-
holmskiej...
— Tak, dwa lata. Studiów nie zdąży-
-łem ukończyć, bo dostałem pracę. 

Dawniej w Polsce mówiono, że bez 
studiów trudno zrobić karierę, ale to 
się dzisiaj wcale nie sprawdza.
— Dzisiaj jako właściciel firmy też nie 
pytam w pierwszej kolejności osób, 
które zatrudniam, czy ukończyły stu-
dia. Ważniejsze są inne rzeczy. 

Jakie?
— Pytam o motywację, dla której 
ktoś się stara o pracę w naszej firmie. 
Później dopiero pytam o kompetencje, 
doświadczenie...

Twoja firma to Flightradar24. To też 
aplikacja pozwalająca na obser-
wację ruchu lotniczego. Myślę, że 
korzysta z niej wielu czytelników 
Nowej Gazety Polskiej, ale mało kto 
wie, że jej twórcą jest Polak. Jak się 
zaczęło?
— W czasie, gdy byłem bezrobotny, 
zacząłem budować strony interne-
-towe. Między innymi stronę na której 
można było zamieniać się mieszka-
niami. Zrobiłem też stronę, gdzie 
można było wysyłać za darmo smsy. 
Zacząłem dzięki tym stronom zarabiać 
napierw drobne, później coraz większe 
pieniądze. To spowodowało, że założy-
łem firmę. Prowadziłem ją w domu, po 
dwóch latach zaczęło mnie to trochę 
nudzić, przez przypadek natrafiłem na 
kolegę, z którym nie miałem kontaktu 
wiele lat, a który pracował w firmie 
komputerowej w Irlandii. To zdolny 
programista. W 2006 roku założyliśmy 
wspólnie firmę, nadal budowaliśmy 
strony internetowe, coraz lepsze, kupi-
liśmy domenę Flygresor.se. Zrobiliśmy 
z niej wyszukiwarkę tanich lotów. 
Weszła na rynek w 2007 roku, a rok 
później była największą wyszukiwarką 
tanich lotów na rynku szwedzkim. To 
rozwijało się bardzo dobrze i bardzo 
szybko. Flightradar to produkt ubocz-
ny tej strony. Chcieliśmy po prostu 
zachęcić więcej ludzi do korzystania 
z naszej wyszukiwarki. W 2007 roku 
zwróciłem uwagę, że angielska firma 
sprzedaje odbiorniki radiowe, które 
odbierają sygnały z samolotów i w ten 
sposób można wiedzieć, gdzie samolot 
w danej chwili się znajduje. Kupiliśmy 
dwa takie odbiorniki, zainstalowaliśmy 
je w Sztokholmie i nagle mogliśmy 
obserwować wszystkie samoloty 
znajdujące się w tym obszarze na 
naszych komputerach. Taką funkcję 
umieściliśmy na stronie Flygresor.se. 
Korzystającym z naszej wyszukiwarki 
bardzo się to spodobało. Było tak, że 
dużo więcej ludzi wchodziło na stronę 
by zobaczyć gdzie jest samolot, niż za-
rezerwować lot. Stwierdziliśmy więc, 
że lepiej z tego zrobić oddzielną stronę 
i podzieliliśmy naszą firmę na dwie. 
Z czasem sprzedaliśmy Flygresor.se, 
a dzisiaj zajmuję się tylko Flightradar. 
To produkt bardziej globalny.

Jakby jednak porównać korzyści 
jaki użytkownikom dawała wyszu-
kiwarka Flygresor, to Flightradar 
wydaje się tylko ciekawym gadże-
tem...?
— Pozornie. Zależy kto z tej aplikacji 
korzysta. Mamy różne grupy użyt-
kowników. Przede wszystkim korzysta 
z naszej aplikacji coraz więcej firm. 

Korzystają lotniska, firmy lotnicze, 
podróżujący... Wiele osób wychodzi 
z założenia, że firma lotnicza wie, 
gdzie jej samolot się znajduje. A tak 
naprawdę to linia lotnicza tego nie wie. 
Dlatego dla ludzi, bądź firm pracu-
jących z lotnictwem, jest to ważne 
narzędzie pracy. Oczywiście, że kon-
trolerzy ruchu powietrznego wiedzą, 
gdzie każdy samolot się znajduje, ale 
ta informacja nie jest przekazywana 
obsłudze lotniska - na przykład przy 
gate’cie, czy obsłudze technicznej cze-
kającej na przylot samolotu. Więc dla 
nich Flightradar to bardzo wartościowe 
narzędzie. Gdy do tego dodamy firmy 
dowożące jedzenie do samolotów, 
taksówkarzy odbierających pasaże-
rów na lotniskach, rodziny lotników, 
stewardes, którzy chcą wiedzieć, gdzie 
ich bliscy się w tej chwili znajdują, czy 
zwykłych pasażerów oczekujących na 
lot – to mamy bardzo szeroką grupę 
osób, które mają pożytek z aplikacji. 

Jest to produkt o charakterze glo-
balnym, ilu macie użytkowników?
— 2 miliony dziennie. 

Kiedyś bardziej zaawansowana 
aplikacja była płatna?
— Tak, mieliśmy trzy aplikacje: jedna 
płatna, jedna darmowa, jedna specjal-
na, a teraz mamy znowu jedną aplika-
cję. Załadowało ją ponad 40 miliony 
użytkowników. Dzisiaj utrzymujemy 
się z reklam na stronie i ze specjalnych 
subskrypcji naszych usług.

Wydawało by się, że informacja, 
gdzie znajduje się każdy samo-lot 
powinna być ze względów bezpie-
czeństwa poufna, a nie jest. Jak to 
praktycznie wygląda? Rozumiem,że 
macie takich odbiorników wyłapu-

jących sygnały z samolotów więcej 
niż dwa...
— Wbrew pozorom nie jest to wcale 
informacja poufna. Mamy teraz na 
całym świecie zainstalowanych 15 
tysięcy odbiorników. Co tydzień 
instalujemy 50 nowych. Chodzi o 
polepszenie zasięgu. Jeden odbiornik 
ma zasięg 300 kilometrów. Ale... oczy-
wiście są samoloty, które z różnych 
powodów powinny być ukryte, więc 
współpracujemy z różnymi służbami 
bezpieczeństwa, policją. Jak proszą nas 
by „ukryć” samolot, to go „ukrywa-
my”. Na przykład nie pokazują się na 
naszej aplikacji helikoptery policyjne. 
Podobnie samoloty rządowe. Każdy 
samolot ma własny transponder, pilot 
go nie może wyłączyć, bo wówczas 
stanie się „niewidzialny” także dla 
wież kontrolnych. My jednak możemy 
„zablokować go”, by się nie pojawiał 
w aplikacji. Ale w gruncie rzeczy każ-
dy kto chce może sobie kupić własny 
odbiornik sygnałów z transponderów i 
będzie „widział”, gdzie każdy z samo-
lotów lub helikopterów się znajduje.

Czy te 15 tysięcy odbiorników po-
krywają już cały świat?
— Przestrzeń powietrza nad lądami 
jest w zasadzie dość dobrze pokryta. 
Mamy pewne „dziury” na Saharze, w 
Chinach i nad Amazonią Nad Antark-
tydą też nie jest dobrze, ale tam na 
szczęście nie latają żadne samoloty. 
Problem jest nad ocenami i morzami. 
Jak postawimy odbiornik na brzegu to 
ma zasięg 300 kilometrów od brzegu. 
Na przykład nad Atlantykiem z jednej 
i drugiej strony jesteśmy w stanie ob-
serwować obszar po 300 kilometrów 
każdy, pozostaje dziura prawie 
2000 kilometrów. Dlatego staramy 
się dzisiaj instalować odbiorniki na 

wszystkich wyspach, np na Grenlandii 
mamy 15 odbiorników, podobnie na 
Islandii.

Czy to wymaga jakiegś zezwolenia?
— Nie, to zwykły odbiornik radiowy.

Co można zatem zrobić, by mieć 
wgląd w ten obszar, na którym nie 
ma odbiorników?
— To nasz następny projekt: chcemy 
wysyłać satelity, wtedy uzyskamy 
globalny zasięg. Projekt bardzo fajny, 
tylko też bardzo kosztowny. Wysłanie 
jednego satelity to gigantyczne pienią-
dze, a my byśmy potrzebowali takich 
satelit kilkadziesiąt. 

Ambitne plany. 
— Myśmy próbowali polepszyć zasięg 
odbioru sygnałów nad morzami za 
pośrednictwem współpracy z firmą 
amerykańską i norweską. Był to pro-
jekt przypominający deskę surfingową: 
prawie metr szeroka, cztery metry 
długa, na której zainstalowaliśmy nasz 
odbiornik zasilany panelami słonecz-
nymi z nadajnikiem satelitarnym, który 
na bieżąco wysyłał sygnały, które od-
bieraliśmy w Sztokholmie. Wysłaliśmy 
tę deskę z Trondheim, dryfowała ona 
przez pół roku po Atlantyku. To był 
bardzo ciekawy produkt, ale niestety 
też bardzo drogi. Taka deska porusza 
się z szybkością 1-2 węzłów, pokrywa 
też obszar o zasięgu 300 kilometrów. 
Trzeba by takich desek surfingowych 
mieć setki. Aby pokryć Atlantyk to po-
trzebne by było 30 takich pływających 
desek. Nie można więc tego porównać 
do zasięgu satelity. Tym bardziej, że 
jedna deska kosztuje niemal tyle co 
satelita.

Dziękuję za rozmowę.

Że politycy chcą być bliżej 
swoich wyborców, to 
chwalebne. Że członkowie 
senackiej Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z 
Polakami za Granicą chcą 
być bliżej emigracji – też 
można zrozumieć. Czy 
aby jednak parogodzinna 
wizyta ponad 40-osobowej 
delegacji senatorów 
w Sztokholmie ma 
jakikolwiek sens?

Specjalnym samolotem przyfrunęła 
6 maja „na wycieczkę” do Sztokholmu 
grupa 13 senatorów, plus marszałek 
Senatu plus dwóch posłów. Towarzy-
szyło im 16 urzędników, dodatkowo 8 
przedstawicieli mediów (głównie ofi-
cjalnych: PAP, TVP, Polskie Radio) i 
dwóch borowców. Przylot specjalnym 
samolotem o godzinie 11-tej, wylot o 
18-tej. A w programie wizyty: lunch 
i spotkanie z miejscową Polonią, 
zwiedzanie Muzeum Wazy, wizyta w 
Oratorium Quo Vadis prowadzonym 
przez księży salezjanów. Marszałek 
Senatu Stanisław Karczewski spo-
tkał się także w ambasadzie z 

przedstawicielami Związku Nauczy-
cieli Polskich w Szwecji z okazji 10-le-
cia Związku. Dodatkowo w kon-sular-
nych ogrodach zmieściło się jesz-cze 
spotkanie z reprezentantami Grupy 
Wyszechradzkiej. 

Nie mam nic przeciwko podróżom 
senatorów i posłów, dobrze jest się 
oderwać od ław senackich i skonfro-
notwać swoją wiedzę o świecie (w 
tym przypadku: Polonii) w terenie. Ale 
program tej wizyty wydaje się mało 
adekwatny do rzeczywistego obrazu 
Polonii Szwedzkiej. Tym bardziej, że 
konkurencyjny Związek Nauczycieli 
Języka Polskiego w Szwecji (jeśli 
jeszcze istnieje?!) powstał w 1989 ro-
ku, więc liczyłby niemal 30 lat, a i tak 
sensowniej byłoby odwiedzić Polską 
Szkołę w Sztokholmie, do której dzisiaj 
uczęszcza kilkaset dzieci najnowszej 
emigracji. Osobiście wybrałbym też 

wizytę w Mariefred (najbardziej „pol-
skim” mieście) w Szwecji, który tak 
mocno związany jest z historią Polski 
i Polaków w Szwecji (wizyta w zamku 
Gripsholm, Marielund, cmentarz, gdzie 
leżą pochowni polscy marynarze inter-
nowani w Szwecji, spotkanie z potom-
kami tychże marynarzy mieszkającymi 
nadal w Mariefred). 

Ale zważywszy na skład delegacji 
(poza pięcioma senatorami PO i jed-
nym pośle z .Nowoczesnej) wszyscy 
reprezentowali PiS, przynajmniej wiel-
ką frajdę mieli zwolennicy Dobrej 
Zmiany, którzy tłumnie zwalili się na 
darmowy lunch do konsulatu (w tym 

„silna” wygłodniała wrażeń grupa Klu-
bu Gazety Polskiej).

Jest jeszcze jeden aspekt tej wizyty: 
koszta. Dzisiejsi rządzący, a niegdyś 
opozycja, trąbiła na lewo i prawo o roz-
rzutności poprzedniej ekipy. Bizancjum 
to był mały pryszcz – mówili krytycy. 
Więc podliczmy sobie dzisiaj kosz-
ta omawianej wyżej wizyty studyjnej 
senatorów: godzinę lotu samolotem 
ocenia się na około 35 tysięcy złotych – 
więc licząc razem będzie to około 100 
tysięcy złotych. Koszta reprezentacyjne 
w Sztokholmie (cantering, wynajęcie 
transportu) to w przybliżeniu około 150 
tysięcy koron. Jednodniowa wycieczka 
ku pokrzepieniu Polonii kosztowała 
więc w przybliżeniu około 350-400 ty-
sięcy koron. Więc... albo uznajmy, że i 
wizyta i koszta są uzasadnione, albo nie 
bawmy się w hipokrytów. (ngp)

Polonia i Senatorzy. 
Lunch z Wazą w tle
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Powszechne narzekanie na to, że emigranci z 
Polski nie zawsze w Szwecji mają łatwy start, jest 
dość powszechne. Tyle tylko, że nie zawsze praw-
dziwe. Dzisiaj z pewnością jest im łatwiej niż było 
kiedyś, ale i w starych czasach nie brakowało osób, 
które świetnie sobie dały radę. Opisuje to – pośred-
nio – nowo wydana książka Krystyny Naszkowskiej 
„Wygnani do raju. Szwedzki azyl”, skupiająca się na 
emigracji marcowej. O książce pisać będziemy póź-
niej, w tej rubryce warto odnotować wywiad jaki dla 
portalu NaTemat udzielił jeden z bohaterów książki 
Ted (Tadeusz) Gruber. Piotr Rodzik pyta swojego 
rozmówcę:

Co zadecydowało o sukcesie w Szwecji?
Gruber: Możliwości. To, co mi zmieniło życie, to te 

pierwsze tygodnie w obozie, kiedy przyjechaliśmy po 
pół roku we Włoszech. Uczono nas języka, jak działa 
społeczeństwo, wreszcie po kilku dniach poprosiłem 
szefa obozu o pracę. Dostałem zmywanie naczyń od 
szóstej wieczorem do dziesiątej w jedynej restauracji 
hotelowej w tym mieście. Dwa tygodnie później kupi-
łem samochód. Zrozumiałem, że tu wszystko możliwe.

To teraz muszę zapytać: co chodzi z tym „zostawie-
niem śladu w społeczeństwie”?

Gruber: Sukces może być po prostu finansowy, a 
zostawienie śladu to jakaś doza rozpoznawalności w 
społeczeństwie. Jak pan powie Sarnecki w Szwecji, to 
wszyscy wiedzą, kto to jest. To jest zostawienie śladu.

Ciężko zostawić swój ślad w społeczeństwie na 
zmywaku.

Gruber: Ale po dwóch tygodniach byłem w stanie 
kupić sobie samochód. Opel Rekord z 1953 roku. To 
było porządne, zadbane auto. Silnik 1300 czy 1500 
centymetrów. Okazało się, że tam wszystko jest moż-
liwe. Jak po dwóch tygodniach zmywania mogę kupić 
auto to znaczy, że mogę wszystko. Później wynają-
łem w akademiku pokój jednoosobowy z łazienką, z 
dostępem do dużej kuchni. Było mnie na to stać przy 
studenckiej pożyczce. Mogłem robić, co chciałem, nie 
było ograniczeń. Nie mógłbym żyć takim życiem, jak-
bym został w Polsce. W Szwecji dostałem szansę.

Göteborski Goniec Katolicki (nr 1/2017) – re-
daktor Adam Pawełczyński, przypomnijmy że pismo 
jest finansowane przez Kongres Polaków w Szwecji 
– przedrukowuje artykuł Moniki Klarowskiej pod ty-
tułem „Komu przeszkadza posłuszeństwo żony”. Co 
w nim znajdziemy? 

Czym jest posłuszeństwo? Czy mąż może wszyst-
ko? Czy nie jest archaizmem wymagać od kobiety 
posłuszeństwa względem mężczyzny? Czy mąż nie 
nadużyje swojej władzy? Oczywiście – jest wielu męż-
czyzn, którzy nie zasługują na miano głowy rodziny, 
nie potrafią unieść tej niezwykłej odpowiedzialności. 
Kobieta nie musi jednak spełniać wszystkich zachcia-
nek i kaprysów mężczyzny, zwłaszcza takich, które ją 
upokarzają i powodują grzech! Mąż może nalegać na 
posłuszeństwo tylko w tych sprawach, które prowa-
dzą do dobra. Jeśli on tego nie rozumie – odpowie 
za to przed Bogiem. (...) Według Piusa XI „uczciwe 
i szlachetne posłuszeństwo” jest jednym z czynników 
składających się na pojęcie wierności małżeńskiej, 
obok KONIECZNIE wymaganych jedności, czystości 
i przede wszystkim miłości. Czy dzisiejsze katoliczki 
o tym pamiętają? Czy pamiętają o tym ich mężowie? 
Czy w naszych małżeństwach kobieta potrafi być po-
słuszną, a mąż być na tyle odpowiedzialnym, by kobie-
ta przeciw owemu posłuszeństwu się nie buntowała?

Nie pierwszy to raz, gdy polskie środowiska emi-
gracyjne chcą nas przenieść w czasy średniowieczne. 
Jan Józef Lipski tak kiedyś napisał: Sądzę, że szo-
winizm, megalomania narodowa, ksenofobia, czyli 
nienawiść do wszystkiego co obce, egoizm narodowy 

– nie dadzą się pogodzić z nakazem chrześcijańskim 
miłości bliźniego. Chyba nie miał racji, albo nie czy-
tał Głosu Katolickiego...

Dobry i ciekawy wywiad z Jerzym Sarneckim 
na stronach Wirtualnej Polski, zatytułowany 
„Najbardziej rozpoznawalny Polak w Szwecji. Z 
Polski został wygnany” przygotowany przez Ewę 
Koszkowską. Sarnecki jest profesorem kryminologii 
na Uniwersytecie Sztokholmskim. Autorka wywiadu 
pyta: 

– Bieda i bezrobocie napędzają przestępczość?
Sarnecki: Tak. Ale to nie jest takie proste. No bo 

biednych jest wielu, a przestępców (w każdym razie ta-
kich, którzy popełniają dużo poważnych przestępstw) 
stosunkowo mało. Można to sobie bardzo dokładnie 
zobaczyć na mapach przestępczości dużych miast. 
Nie jest to wynalazek szwedzki, tylko amerykański. 
Tamtejsi kryminolodzy odkryli to 100 lat temu, wła-
śnie w dzielnicach, gdzie mieszkali biedni imigranci. 
Wyraźnie widać, że tam, gdzie jest więcej biedy, jest 
też więcej przestępczości. Ale nawet w takich czę-
ściach miast większość ludzi nie jest przestępcami.

Można dyskutować na temat tego, jak ta zależność 
się tworzy. Czy to jest frustracja tych ludzi, czy może 
dezorganizacja społeczna? Czy to jest spowodowane 
tym, że w tych dzielnicach skupiają się ludzie z pro-
blemami i młodzi się od nich uczą, jak popełniać prze-
stępstwa i jak to zachowanie tłumaczyć sobie i innym? 
Kryminologia dużo się tym zajmowała, szczególnie ta 
klasyczna - amerykańska. To, że taka relacja występu-
je, nie ulega w ogóle wątpliwości.

Ale jeśli do Szwecji przyjeżdżają nowi ludzie, 
biedni, bez języka, często bez wykształcenia, zdecy-
dowanie bez kontaktów, to gdzie oni zamieszkają? 
Zamieszkają w biednych, imigranckich dzielnicach. 
Potem, gdy nauczą się języka, dostaną pracę, to się 
stamtąd wyprowadzają, ich przestępczość się zmniej-
sza. Przychodzą nowi i zajmują ich miejsce. Kiedyś to 
byli Szwedzi ze wsi oraz Finowie, trochę Jugosłowian, 
Greków i Turków, którzy w latach 50. i 60. przyjeż-
dżali do Szwecji za pracą.

– Co się z nimi stało?
Sarnecki: Wyprowadzili się stamtąd. Awansowali 

na wyższe pozycje społeczne i lepiej im się powodzi. 
Zachowują się dużo bardziej przyzwoicie, bo po pro-
stu mają więcej do stracenia. Natomiast ci, którzy się 
tam wprowadzili, to są Somalijczycy, uciekinierzy z 
Iraku, Syrii, Afganistanu, Maroka itd. I oni mają dzi-
siaj problem.

W najgorszej sytuacji są Somalijczycy, którzy 
oprócz problemów, z którymi borykają się wszyscy 
imigranci, są jeszcze dyskryminowani. Dyskryminacja 
Somalijczyków jest większa, bo są czarni. Niestety 
struktura dyskryminacji działa w ten sposób, że im 
bardziej ktoś jest do nas podobny, tym mniej go dys-
kryminujemy. Finów się dyskryminuje, kiedy nie ma 
nikogo innego. Gdy są Somalijczycy, to dyskryminuje 
się Somalijczyków.

– Jacy są polscy imigranci? Czy jest wśród nich du-
żo przestępców?

Sarnecki: Tak. Nie mam teraz cyfry w głowie, ale 
są dość poważnie nadprezentowani. Aczkolwiek dużo 
mniej niż Somalijczycy.

Jakby w nawiązaniu do wyżej cytowanego frag-
mentu wywiadu, odnotujmy informację potwierdzają-
cą, że Polacy są „nadreprezentowani” w statystykach 
przestępstw. Zwłaszcza, gdy chodzi o narkotyki. W 
połowie marca szwedzka policja zatrzymała na mo-
ście nad Öresund ciężarówkę z Polski, w której zna-
leziono ponad 600 kilogramów haszyszu. To nowy 
rekord szwedzki! Szkoda tylko, że jego udziałem są 
nasi rodacy...

Jakiś czas temu pisaliśmy w NGP o sądowych 
nieporozumieniach między sztokholmskimi rodzina-
mi Einhornów i Czajkowskich. Tomasz Czajkowski 
oskarżył Lenę Einhorn, że w swojej ostatniej książ-
ce „Madeleine F” zasugerowała, że jego ojciec miał 
zgwałcić jego siostrę. Lena Einhorn zaprzecza, tłu-
macząc, że chodzi jedynie o fikcję literacką, a żadne 
nazwisko nie pada. 

Jedna z naszych czytelniczek informację w NGP 
tak skomentował: A propos konfliktu Einhorn-Czaj-
kowscy. W rodzinie Einhornów z seksem jest trochę 
nie tak. Tu Lena nagle pisze o dziadku gwałcicielu, 
ale jej ojciec Jerzy, szef Radiumhemmet, do które-
go miałam wiele szacunku i sympatii zwłaszcza po 
przeczytaniu jego książki wspomnieniowej „Utvald 
att leva”, pisał że jego pierwszą kobietą była ciocia, 
siostra matki. Zatem... wszystko może się zdarzyć, ale 
niekoniecznie trzeba o tym pisać.

Wyrzucony ostatnio z Telewizji Narodowej 
(by nie mylić z Publiczną) dziennikarz i krytyk ku-
linarny Robert Makłowicz w wywiadzie dla Doroty 
Wysockiej-Sznepf: W telewizji staram się pokazywać 
dość prosty fakt, że bogactwo kulturowe wynika z róż-
norodności. Zgubą różnorodności jest nacjonalizm. A 
w naszej historii nacjonalizm oznacza same przykre 
rzeczy: przed wojną getto ławkowe, numerus clausus, 
kolaboracja pana Piaseckiego z komunistami, zbliże-
nie do Rosji i nienawiść do Niemców... O różnorodno-
ści mówiła także aktorka Krystyna Janda w programie 
Kuby Wojewódzkiego. Zdaniem aktorki w Polsce po-
trzeba coraz więcej uchodźców. – Którzy będą z nami 
żyć, pracować i tworzyć różnorodny świat. Izolacja 
jest niepotrzebna. Janda opowiedziała także o swojej 
aktywności w mediach społecznościowych: – Nie wy-
obrażam sobie prowadzenia tak dużej fundacji bez tej 
aktywności. Ale zatrudniam pana, który co rano likwi-
duje hejty. – Jakie? – dopytywał Wojewódzki. – „Ty 
komunistyczna kur..., spie... z tego kraju” – przywoły-
wała aktorka. I dworowała sobie: – Kur... rozumiem, 
ale komunistyczna?

Po trzeciej edycji szwedzkiej edycji „Let’s dan-
ce” w TV4 z programem pożegnała się – znana za-
równo w świecie muzycznym (Army of Lovers), jak 
i dziennikarskim (świetne programy podróżnicze dla 
telewizji szwedzkiej) – mieszkająca w Sztokholmie 
Dominika Peczyński (46 lat). Ale fakt, że odpadła z 
programu, to nie porażka. Jak mówiła w wywiadzie 
dla „Aftonbladet”, dzięki udziałowi w „Let’s dance” 
odkryła, jak ważne jest dbanie o kondycję. Właśnie 
kupiła nowy strój do trenowania. Teraz kolej na jej 
partnera, byłego ministra finansów Andersa Borg.

To historia o wydźwięku międzynarodowym: 
polsko-syryjska i szwedzko-amerykańska. A chodzi o 
dość bezczelny plagiat. Skulona postać z długą szyją 
i ogromną głową siedzi na metalowej skrzyni – taki 
obraz syryjski artysta Khaled Ahmed, obecnie za-
mieszkały w Szwecji, pokazał na wystawie w ame-
rykańskiej ambasadzie w Sztokholmie zorganizowa-
nej z okazji uroczystości przyznania Nagrody Nobla 
Bobowi Dylanowi. Tyle tylko, że ta artystyczna wi-
zja jest niemal identyczna z fotografią pracy artystki 
Marioli Wawrzusiak, wykładowczyni na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Najpierw o całej historii 
można było przeczytać na stronach Facebooka, ostat-
nio pisała o tym „Gazeta Wyborcza”. 

Rzeźba Wawrzusiak pt. „Samotny” – która stała 
się motywem pracy Syryjczyka – powstała w 2008 
roku i była prezentowana na kilku wystawach w 
Polsce. Artystka zrobiła zdjęcie pracy i opubliko-
wała je na swojej stronie internetowej. I ta fotogra-
fia prawdopodobnie posłużyła syryjskiemu artyście 
za wzór do namalowania obrazu. – W zeszłym roku 
na swoim profilu na Facebooku zdjęcie to zamieścił 
mój holenderski znajomy, artysta i kolekcjoner moich 
rzeźb Ben Jansen. Syryjczyk Khaled Ahmad był wtedy 
jego znajomym na FB – mówi prof. Wawrzusiak. –
Nie ma wątpliwości, że doszło do naruszenia prawa 
– uważa prof. Ryszard Markiewicz z Katedry Prawa 
Własności Intelektualnej UJ cytowany przez „Gazetę 
Wyborczą”. Rzeczywiście – jak się patrzy na pracę 
Wawrzysiuk i na pracę syryjskiego artysty, trudno 
znaleźć jakąś różnicę. Ale Khaled Ahmad – o dziwo 
– wcale nie poczuwa się do winy: na swoim profilu 
Facebookowym odniósł się do oskarżeń o plagiat i na-
pisał, że jak zobaczył zdjęcie pracy Wawrzusiak, nie 
wiedział, kto jest jego autorem, ale potrzebował tego 
typu inspiracji i ją znalazł... 

No cóż... jedni artyści mają talent, inni dostęp do 
Boba Dylana. Ani komitet noblowski, ani Bob Dylan 
sprawy nie komentowali.
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Ludomir Garczyński-Gąssowski

Nie tylko na tej zasadzie NGP jest najlepszym pi-
smem polskim w Szwecji. Bo wprawdzie w okolicy 
nie tylko Sztokholmu, ale i całego Królestwa nie ma 
drugiego periodycznego pisma, wychodzącego regu-
larnie i utrzymującego pewien poziom. Ale także dla-
tego, że piszą w nim wszyscy Polacy, którzy mają coś 
do powiedzenia w Szwecji. Miło nam, że i w Starym 
Kraju doceniono rolę tego pisma i jego Redaktora. 
(Mam na myśli nagrodę im. Macieja Płażyńskiego,  
w kategorii dziennikarz medium polonijnego 2016, 
którą Press Club Polska w Warszawie przyznał red. 
Tadeuszowi Nowakowskiemu). 

Do NGP piszą profesorowie wyższych uczelni oraz 
znani emigracyjni pisarze. Dział filmowy prowadzi 
doskonale Aleksander Kwiatkowski, a dział tury-
styczny pani Teresa Urban. Andrzej Szmilichowski 
zamieszcza ciekawe felietony i tak dalej. Polityką, 
w szerokim pojęciu tego słowa, zajmuje się sam 
Redaktor Naczelny i moja skromna osoba. Pismo roz-
chodzi się dość szeroko. 

Nie wszyscy je lubią. Co im wolno. Krytyka pisma 
przekracza czasem granice dobrego smaku. Ludzie o 
poglądach skrajnych, tak z lewicy, jak i prawicy wy-
żywają się na temat NGP w Internecie. Dlaczego nie 
założą pism konkurencyjnych?

Jest to rzecz dziwna. Wielka organizacja Kongres 
Polaków w Szwecji otrzymuje pokaźną dotację na 
działalność, w tym wydawniczą. A mimo to organ 
tej organizacji Słowo Kongresu przestał wychodzić 
po śmierci prezesa Michała Bieniasza. Ostatni za-
mieszczony w sieci numer jest z marcu 2012 roku. 
Konkurencyjna, też duża organizacja Zrzeszenie 
Organizacji Polonijnych wydaje regularnie swój 
kwartalnik Polonia Nowa. Jest to typowe pismo-biu-
letyn organizacyjny. Inne wartościowe pismo Suecia 
Polonia to ceniony kwartalnik szwedzko-polski na-
stawiony jest on na czytelników szwedzkich, którym 
przynosi  informacje z dziedziny polskiej kultury i 
historii. W Göteborgu wychodzi finansowany przez 
Kongres Polaków dwumiesięcznik Goniec Katolicki, 
który zgodnie z tytułem jest pismem religijno-kultu-
ralnym i historycznym. Od pewnego czasu GK udo-
stępnia sześć stron Kongresowi na informacje organi-
zacyjne i teksty patriotyczne, jako namiastce dawnego 
Słowa Kongresu. Numer listopadowo-grudniowy z 
2016 roku GK został dodatkowo sponsorowany przez 

Czy Nowa Gazeta Polska jest najlep-
szym polskim pismem w Szwecji? Tak! 
Na zasadzie definicji z jednego z klasy-
cznych Westernów. Rewolwerowiec z 
bólem zęba przybywa do miasteczka. 
Zsiada z konia i prosi o adres najlep-
szego dentysty. Wskazują mu drogę. 
On tam dojeżdża i pyta ortodonty, czy 
to prawda, że on jest najlepszy. Tak – 
odpowiada dentysta – jestem najlepszy. 
A dlaczego? – pyta dalej wędrowiec. To 
proste – odpowiada dentysta – żeby być 
najlepszym to trzeba być albo bardzo 
dobrym, albo jedynym, a w okolicy 
drugiego dentysty nie ma.

Najlepsze?
Ambasadę RP w Sztokholmie z okazji zamieszcze-
nia relacji z wizyty polskiej pary prezydenckiej w 
Szwecji.

Ponieważ wszystkie wyżej wymienione pisma 
nie stanowią konkurencji dla NGP i z nią nie pole-
mizują. Więc grupa prawdziwych Polaków, człon-
ków Stowarzyszenia Patriotów Polskich Semper 
Fidelis powołała do życia miesięcznik Polskie Słowo. 
Pierwszy numer w formacie A5 wyszedł w listopadzie 
2015 roku. Wydawcy w słowie wstępnym pisali m.in.: 
„Drodzy czytelnicy! Z dumą prezentujemy pierwszy 
numer miesięcznika „Polskie Słowo”. Gazeta o pro-
filu narodowo – konserwatywnym jest oficjalnym pi-
smem organizacji działającej na terenie Sztokholmu 
o nazwie Semper Fidelis – Stowarzyszenie Patriotów 
Polskich w Szwecji. Mamy nadzieję, że informacje 
zawarte w naszej gazecie dostarczą Wam fachowej 
i pożytecznej wiedzy o kulturze oraz historii naszej 
Ojczyzny. W naszym piśmie znajdziecie również 
wiele aktualnych artykułów poświęconych wydarze-
niom z życia naszej Ojczyzny, a także w życiu polonii 
Szwedzkiej. Polskie słowo zawierać będzie artykuły 
znanych osób, które od wielu lat udzielają się w życiu 
publicznym dbając o dobre imię Polski i Polaków. (...) 
Dziękujemy również Kongresowi Polaków w Szwecji 
za poparcie naszego pomysłu i za wsparcie finanso-
we, dzięki któremu mogliśmy rozpocząć pracę nad 
miesięcznikiem. Zapraszamy do lektury. – Semper 
Fidelis” 

Zabraliśmy się do lektury, ale znanych osób i za-
powiedzianych artykułów ioraz informacji żeśmy nie 
znaleźli. 

Minęło sporo czasu (osiem miesięcy) i ukazał się w 
sierpniu 2016 roku drugi numer „miesięcznika”. Tym 
razem. jako dwumiesięcznik w formacie większym tj. 
A4. Na prawie każdej stronie tego „dwumiesięcznika” 
wydawcy apelują do patriotycznych czytelników, by 
umieszczali na ich łamach reklamy. Najwyraźniej nie 
wyszło, bo do dzisiejszego dnia nie ukazał się trzeci 
numer pisma. 

Wspomniany drugi numer zaczynał się optymi-
stycznie: „Witajcie w drugim numerze POLSKIEGO 
SŁOWA! Który jednocześnie prezentuje nową, bogat-
szą i nieco inaczej sformatowaną szatę graficzną niż 
nasz pierwszy, ubiegłoroczny numer z listopada. Do 
kogo się zwraca nasze pismo?  w pierwszym rzędzie 
do  niedawno, lub jakiś czas temu przybyłych z Polski 
rodaków. Ale również do zasiedziałych w Szwecji 
Polonusów, którzy interesują się zarówno bieżącymi, 
jak i związanymi z historią sprawami lub mówiąc ści-
ślej bardziej z odkłamywaniem historii. Mamy nadzie-
ję, że nasi czytelnicy będą czynnie włączać się w życie 
Polskiego Słowa dzieląc się z nami różnymi, codzien-
nymi sprawami”. (Pisownia według oryginału). 

Na ostatniej stronie informacja: „Dwumiesięcznik 
(...) wydawany pod auspicjami  Kongresu Polaków 
w Szwecji - Nakład 1000 egz.”. Jeśli to prawda, to 
czy nie szkoda kongresowych pieniędzy? Pierwszy 
numer redagował „Zespół”, drugi „Zespół redak-
cyjny – Tomasz Strzyżewski, Jarosław Stanek oraz 
wolontariusze”.

Poświęciliśmy dużo miejsca tej nie uda-
nej inicjatywie ponieważ w zamierzeniu                                                                                                             
Polskie Słowo ustawiło się, jako odtrutka dla liberal-
nej Nowej Gazety Polskiej.

Polskie Słowo miało „odkłamywać” historyczne 
treści NGP. Coś nie wyszło...

To były 
okropne 
czasy

Szanowny Panie Redaktorze,
Z dużym zaciekawieniem przeczytałem materiał 

„Epitafium dla hipokryty”, dotyczący pana Jacka 
Nadzina, ale nie jego osoba jest przyczyną mojego 
listu.

Czytam w artykule: „Jednocześnie z podjęciem 
akcji w Szwecji, komunistyczna bezpieka przepro-
wadziła aresztowania osób podejrzewanych o zor-
ganizowanie ucieczki posła. Aresztowani zostają: 
Jerzy Michalewski, Bronisława Janiszewska, Zofia 
Mieszkowska, Jerzy Śmiechowski. Wszyscy zostali 
oskarżeni o prowadzenie działalności antypaństwo-
wej i osadzeni w ubeckich aresztach w Gdańsku i 
Warszawie”. 

I budzą się wspomnienia. Pani Zofia Mieszkowska 
była żoną komandora Stanisława Mieszkowskiego, 
wybitnego oficera polskiej, i w czasie II WŚ brytyjskiej, 
marynarki wojennej. Komandor Mieszkowski został, 
na podstawie sfabrykowanych dowodów, oskarżony 
(wraz z sześcioma innymi komandorami, lata 1950-
52), o „antypaństwową konspirację”. Po brutalnych 
i długotrwałych torturach trzech komandorów otrzy-
mało wyroki śmierci, wśród nich Mieszkowski (wyroki 
wykonano), czterech dożywocie. 

Sprawa miała zasięg dużo szerszy, proces koman-
dorów nazwano „procesem odpryskowym” sprawy 
„generała Tatara i innych”. 

Symbolicznym miejscem pochówku komandorów 
stała się Łączka na warszawskich Powązkach, gdzie 
w dniu zmarłych zapalaliśmy światełka. W 1956 ro-
ku komandor Mieszkowski i jego towarzysze zosta-
li zrehabilitowani. W 2016 roku prezydent Andrzej 
Duda awansował pośmiertnie komandora Stanisława 
Mieszkowskiego do stopnia kontradmirała.  

Moja ścieżka życiowa fragmentarycznie prze-
cięła się ze ścieżka rodziny Mieszkowskich. Otóż 
lata szkolne spędziłem w Gdyni, i w gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza uczyłem się z synem państwa 
Mieszkowskich Witkiem. Z kolei mój szef a później 
przyjaciel, twórca polskiego big-beatu, nieżyjący już 
redaktor Franciszek Walicki, w owych czasach po-
rucznik marynarki wojennej, był z Mieszkowskimi ro-
dzinnie zaprzyjaźniony. Komandor Mieszkowski trzy-
mał do chrztu córkę Franka Walickiego, niedawno 
zmarłą Iwonę. Franek wspominając te lata, wymieniał 
komandora Mieszkowskiego z wielką atencją. Myślę, 
że komandor był dla niego wzorem żołnierza i Polaka.

Piszę te parę zdań między innymi po to, aby uzmy-
słowić ludziom młodszym zbrodniczość systemu, który 
wprowadził w Polsce okupant ZSRR. To były okropne 
czasy, w małej Gdyni mówiono o tych aresztowaniach 
szeptem, terror stalinowski szalał, prokuraturę ma-
rynarki wojennej, położoną przy ulicy Sienkiewicza, 
omijano z daleka.

W tym wszystkim, w brutalnym zaciąganiu stryczka 
narodowi polskiemu, aktywnie uczestniczył aktywnie, 
jak pisze redaktor Tadeusz Nowakowski, pułkownik 
ludowego wojska polskiego Stanisław Nadzin, ojciec 
głównego bohatera tego demaskatorskiego tekstu, 
Jacka Nadzina. Oczywiście nie wolno obarczać prze-
stępstwami rodziców ich dzieci, i uważam, że redaktor 
Nowakowski się w tych ramach utrzymuje. 

O Jacku Nadzinie wiele do powiedzenia nie mam. 
Znam go przelotnie, acz zapisał się w mojej pamię-
ci nieszczególnie. Na mojej stronie internetowej był 
uprzejmy skomentować co piszę, słowami tak wulgar-
nymi, iż cytując, musiałbym wszystko (nieomal do-
słownie!) wykropkować. 

Jacek Nadzin przekracza od lat w swoich episto-
larnych wynurzeniach wszelkie dopuszczalne etycz-
nie granice. Tym, co wypisuje na różnych interneto-
wych forach, kwalifikuje sam siebie, jako przypadek 
medyczny. 

Łączę wyrazy uszanowania

Andrzej Szmilichowski, Sztokholm
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Co dalej 
ze szwedzką 
polonistyką?

Zdaję sobie sprawę, że jednym z zadań prasy jest informowanie o po-
grzebach, konferencjach i jubileuszach. Stąd teksty o nad wyraz bogatym, 
szerokim i nowatorskim dorobku naukowym prof. Ewy Teodorowicz-
Hellman, zamieszczone w NGP (nr 7/2017) z okazji przejścia Pani 
Profesor na emeryturę, nie unikają okolicznościowych pochwał i ceremo-
nialnych fraz. Zarówno nota autorstwa doc. dr Janiny Gesche jak i jej wy-
wiad z prof. Ewą Teodorowicz-Hellman dotykają jednak bardzo ważnych 
spraw, w tym badań kultury i języka polskiego na szwedzkich uczelniach. 

Pytanie, które się rodzi: skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? 
Skoro takie wspaniałe dokonania, to dlaczego mierne wyniki naukowe i 
niska frekwencja studentów? Trzeba od razu przyznać, że jeśli chodzi o 
nauczanie języka polskiego, pani profesor, wykonała kawał dobrej roboty 
będąc przez wiele lat odpowiedzialna za tę „orkę na ugorze”, więc należy 
jej się najwyższy szacunek.

Aliści badania polonistyczne w Szwecji nie mają się dzisiaj wcale do-
brze, podobnie jak sztokholmska polonistyka, która zmierza – moim zda-
niem – ku samozagładzie. Jest to, między innymi, konsekwencją profilu 
i poziomu badań jakie w swojej działalności naukowej preferowała, re-
prezentowała i promowała prof. Ewa Teodorowicz-Hellman (wystarczy 
rzucić okiem na zamieszczone w NGP informacje, aby wyrobić sobie 
opinię na temat zakresu i charakteru tego dorobku).  To, że sprawy miały 
się wcześniej lepiej, nie było bynajmniej zasługą pani profesor, lecz efek-
tem działalności badaczy i współpracowników wcześniej związanych z 
polonistyką m.in. prof. Larsa Kleberga, prof. Per-Arne Bodina czy prof. 
Leonarda Neugera.

Dzisiaj sztokholmska polonistyka – z ośrodka o jakiej takiej renomie 
międzynarodowej – stała się, co stwierdzam ze smutkiem, szkółką nie-
dzielną, w której uczniowie i „naukowi krewni” pani profesor odkurzają 
archiwalne półki, odlewają popiersia z brązu pisarzom „wyklętym”  oraz 
analizują – jak pisał noblista – „owadzie nogi” nie dostrzegając, że świat 
się zmienił, mur berliński dawno runął (a w raz z nim nakaz bezwzględnej 
walki z komunizmem), pogłębiła się globalizacja, istnieją nowe metodo-
logie badawcze, nowe tematy i interdyscyplinarne perspektywy, które mo-
głyby przyciągnąć zainteresowanie potencjalnych studentów. Wszystko 
to sprawia wrażenie jakby polonistyka sztokholmska orientowała się na 
obowiązującą aktualnie w Polsce politykę historyczną i nakazy wydawane 
przez ministrów „unarodowienia” wszystkiego (także badań naukowych). 

Badania (nie tylko kultury polskiej) powinny być natomiast otwarte na 
nowe propozycje i trzymać się jak najdalej od sztywnych i zamkniętych 
paradygmatów myślenia. Kultura nie jest czymś stałym i raz na zawsze 
zastygłym. Nie wystarczy tylko przypominać młodym dziatkom i starym 
dziadkom o wiekopomnych dokonaniach kulturalnych wielkich Polaków i 
organizować konferencje ku ich czci. Nie jest też kultura daniem – jak bi-
gos – które podgrzewa się i podaje, podgrzewa i podaje, a ten wtedy staje 
się nawet lepszy... Kultura jest czymś, co się zmienia w czasie, bez prze-
rwy pozycjonuje i przepoczwarza, także w dialogu z innymi kulturami. 
Stąd powinny zmieniać się także metody jej badania i sposoby mówienia o  
niej. Ale to już inna rozmowa, na inny czas (na inną polonistykę)? 

Zgadzam się ze słowami prof. Teodorowicz-Hellman, które padają w 
wywiadzie: „Bez odpowiedniego zaplecza finansowego mniejsze przed-
mioty [jak polonistyka – JK] będą upadać, a powołanie ich na nowo będzie 
z powodu utraty kontynuacji trudne”. Tym bardziej jednak uważam, że 
świeże spojrzenie na własną dyscyplinę naukową, postawienie na jakość 
badań, na nowe perspektywy metodologiczne (czy na dialog z nimi), prze-
wietrzenie zatęchłego kręgu tematów dyżurnych, szersze otwarcie się na 
impulsy zewnętrzne i wyjście z murów własnej instytucji, wypracowanie 
nowego języka czy wielu języków badawczych, współpraca z naukow-
cami innych specjalności (oraz idące w ślad za tym sukcesy badawcze i 
publikacje międzynarodowe) powinny, jeśli nie wykluczyć całkowicie ry-
zyka upadku polonistyki w Szwecji, to przynajmniej utrudnić czy oddalić 
ten upadek. W sytuacji, w której badania polonistyczne finansowane są z 
pieniędzy szwedzkiego podatnika, strategia, o jakiej piszę to nie pobożne 
życzenie, ale elementarny warunek przetrwania.

Janusz Korek, Sztokholm

Od redakcji: 
Publikowany niżej list dr Janusza Korka przed publikacją 
przekazaliśmy wszystkim zainteresowanym, polskim polo-
nistom. Niektórzy odmówili komentowania, co oczywiście 
rozumiemy i szanujemy. Bez względu na to, czy zarzuty 
autora listu są słuszne czy nie, ma on jednak prawo do 
wyrażenia swojego poglądu. Obok publikujemy odpowiedzi, 
które otrzymaliśmy. 

Jeszcze replika
Redaktor NGP „zamknął” co prawda dalsza wymianę zdań między mną a Panem 

Tadeuszem Adamem Pilatem na temat jego byłej działalności, mimo to, proszę jeszcze raz 
dać mi możliwość odpowiedzi (NGP nr 6 i 8/2017). 

Moja kolejna pomyłka co do geograficznego środowiska działalności Pana Pilata jest 
sprawą marginesową. Czy był to Nörrköping czy inne miasto, to nie zmienia faktów do-
tyczących Pana Pilata, o których jest mowa. Ja także z nikim osoby Pana Pilata nie po-
myliłem – był dobrze znany z działalności organizacyjnej, znała to także także Diaspora 
Niepodległościowa w Szwecji. Ba, nawet znany był również Szwedom, bo w latach 1980-
2000, był w gazecie „Sydsvenskan” przez szwedzka dziennikarkę opisany. 

Ukrywanie „trupa w szafie” nie jest wiele warte. Tu konieczna jest odwaga by oczyścić 
atmosferę. 

Co dotyczy NGP to jest w moich oczach kompetentnym i wiarygodnym forum szerzenia 
wszechstronnej informacji o Polakach w Szwecji i o Polsce, i z pewnością – jak to ujął Pan 
Pilat – a nie zajmujące się „opisywaniem knotów”.

Mieczysław Nycz, Södertälje

Bez komentarza
Szanowny Panie Redaktorze, 
dziekuję uprzejmie za przesłanie mi do wiadomości listu autorstwa pana Janusza Korka. 

List pozostawiam bez komentarza, nie podejmuję też polemiki. 
Ewa Teodorowicz-Hellman, Linköping
Ps. Oto dostępne dla wszystkich informacje, jakie znajdują się na stronie domowej uniwer-

sytetu: Kierunki badań  i profile naukowe pracowników: http://www.slav.su.se/forskning/
forskningsområden/polonistik

oraz artykuł o studiach polonistycznych:Wczoraj i dziś polonistyki sztokholmskiej: http://
www.slav.su.se/polopoly_fs/1.239344.1433867108!/menu/standard/file/nowa_gazeta_
polska.pdf

Obraz 
nieadekwatny

Szanowny Panie Redaktorze!
Uważam, że list p. Janusza Korka pokazuje polonistykę w Szwecji i w Sztokholmie w 

sposób niezbyt adekwatny. 
Na pytanie Janusza Korka co dalej z polonistyką, odpowiadam, że pracujemy intensyw-

nie, aby rozwijała się jak najlepiej. 
Odnawiamy nasze kursy tematycznie, dopasowujemy też czas oraz formy wykładów i 

ćwiczeń do potrzeb studentów. Od tego roku część kursów odbywa się na kampusie, a część 
w internecie, część w dzień, a część wieczorem. Myślę, że to ułatwi wielu osobom studio-
wanie u nas. Świadczy o tym statystyka nowych zgłoszeń na nasze studia.

Jeśli chodzi o badania naukowe i zewnętrzne uznanie, czyli o to, co Janusz Korek nazywa 
dawną renomą międzynarodową polonistyki sztokholmskiej, to staramy się utrzymywać ją 
w dalszym ciągu. Czy nam się to faktycznie udaje można prześledzić przeglądając listy 
publikacji, naszych projektów badawczych i projektów, do których jesteśmy zapraszani, 
konferencji i ekspertyz, w których bierzemy udział.

Czy wypełniamy postulaty Janusza Korka dotyczące odnawiania dyscypliny, interdyscy-
plinarności i otwarcia na zróżnicowane, teoretyczne impulsy? Czytelnicy mogą sprawdzić 
sami na naszej stronie, na którą zapraszam: http://www.slav.su.se/forskning-polska i na stro-
nach poszczególnych pracowników naukowych. Znajdą tam Państwo sporo prac kompara-
tystycznych, prac opartych na nowych metodologiach, prac otwierających naukę o literatu-
rze na nauki o społeczeństwie i prawie, antropologię, filozofię a także podejmujących nowe 
tematy z historii literatury polskiej i nie tylko polskiej. 

Mogą się też Państwo przekonać, że każdy z nas mówi doprawdy innym językiem badaw-
czym. Naszą wiedzę staramy się przekazywać studentom i rewidujemy programy naszych 
kursów. 

Nie jesteśmy zamknięci w ramach własnej instytucji. Utrzymujemy kontakty naukowe z 
literaturoznawcami i językoznawcami z innych instytutów SU i innych szwedzkich uniwer-
sytetów. Współpracujemy z pięcioma uczelniami w Polsce, które posiadają mocne, jeśli nie 
najmocniejsze ośrodki polonistyki, historii i historii kultury. Co roku przyjeżdżają do nas z 
wykładami naukowcy z tych uczelni oraz studiują studenci z Polski. 

Z wyrazami szacunku, 
Maria Zadencka
Profesor literatury i języka polskiego
Uniwersytet Sztokholmski 

P.S. Tematy naszych badań wybieramy wedle własnych zainteresowań oraz dyskusji pro-
wadzonych w społeczności naukowej, do której należymy – nie kierujemy się ani nakazami 
ani zakazami politycznymi. 
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Aleksander Kwiatkowski

Sugestię, jakoby publicystyka John-
ssona miała jakąś wyraźną wymowę 
ideową, głoszącą zwycięstwo idei 
moralnej nad populistyczną „przemo-
cą”, wyraził podczas spotkania pro-
mocyjnego, szwedzki dziennikarz Stig 
Fredriksson. I, oczywiście, czytając 
książkę można odnieść takie wraże-
nie, ale bardziej to efekt zestawiania 
faktów, niż świadoma myśl autora 
książki. Johnsson zresztą wyraźnie to 
podkreślił. 

Najnowsza książka – nagrodzone-
go kilka lat temu przez Nową Gazetę 
Polską – Petera Johnssona w publicy-
styczny, niemal kronikarski sposób, 
opisuje ostatnie kilkanaście miesięcy 
historii Polski, ukazując ideologiczne 
i pragmatyczne przemiany w Polsce 
od czasów ostatnich wyborów parla-
mentarnych. To zdecydowanie lektura 
bardziej dla Szwedów niż Polaków, 
którzy mniej więcej orientują się w 
ostatnich wydarzeniach w Polsce. A to, 
co mogło być interesujące, to szwedz-
kie spojrzenie na wydarzenia po drugiej 
stronie Bałtyku. Nie różni się ono od 
ocen formułowanych przez krytyków 
Prawa i Sprawiedliwości w środowi-
skach polskich. Oceny Johnssona są 
surowe i nie ma tu specjalnie miejsca 
na dwuznaczności. Zdaniem autora, 
Polska pod rządami partii, która chce 
zmonopolizować całą politykę, zmie-
rza ku systemowi niedemokratycznego 
autorytaryzmu. Formułując taką ocenę 
Johansson musiał się liczyć, że przyj-
dzie mu się zmierzyć z krytyką lojal-
nych zwolenników PiS w Sztokholmie. 
I tak też się stało. (Pisaliśmy o tym w 
NGP w poprzednim numerze).

Krytycy Johnssona (nawet nie prze-
czytawszy książki) oskarżali go o to, że 
„idzie na pasku lewactwa”, że nic nie 
rozumie z tego, co w Polsce się dzieje. 
To stały kanon zarzutów wobec wszyst-
kich, którzy z niepokojem i krytyką 
odnoszą się do ostatnich wydarzeń w 
kraju nad Wisłą. Tym bardziej nietraf-
ny wobec autora książki, który jest w 
Szwecji jednym z najlepszych specja-
listów od spraw polskich. W „Słowie 

Kongresu” (marzec/kwiecień 2017) 
Ewa Bielska (znana orędowniczka 
„dobrej zmiany w Polsce” zatytułowa-
la swoją recenzję książki Johnssona: 
„Długie ramię Adama Michnika”, su-
gerując, że szwedzki dziennikarz nie 
potrafi sam myśleć, a powtarza jedynie 
„wrogą propagandę”. 

Johnsson jest zarówno historykiem, 
pisarzem, jak i dziennikarzem. Pracuje 
dla Göteborgs Posten, był także kore-
spondentem zagranicznym szwedzko-
fińskiej telewizji i radia Yleradio. Od 
ponad 30 lat mieszka w Warszawie, a 
jego książka „Polen i Historia” wyda-
na wiele lat temu, to jedna z najważ-
niejszych i najobszerniejszych książek 
po szwedzku poświęconych historii 
Polski. Zasługą Johnssona jest także 
przybliżenie szwedzkiemu czytelniko-
wi tematyki zbrodni katyńskiej – jego 
książka „Stalins mord i Katyn och dess 
historiska efterspel 1940–2010” była 
pierwszym opracowaniem na ten te-
mat autorstwa szwedzkiego historyka. 
Ponadto w latach 70. i 80. był czyn-
nie zaangażowany w pomoc opozycji 
demokratycznej w Polsce. Wszystko 
to razem nie pozostawia wątpliwości: 
Peter Johnsson potrafi doskonale oce-
nić ostatnie wydarzenia w Polsce.

Zaletą książki „Polen! Quo vadis?” 
jest odwoływanie się do historyków 
idei, w tym do Carla Schmitta czy 
Francis Fukuyama. Ale mimo formuło-
wania ocen, z którymi zapewne krytycy 
„kaczyzmu” (takie sformułowanie uży-
wa autor) chętnie się zgodzą, książka 
jest zbyt sucha, by porwała przeciętne-
go czytelnika szwedzkiego. Za mało w 
niej publicystycznego zacięcia i za dużo 
drobnych (acz ważnych) faktów, które 
jednak dla czytelnika będę mało zrozu-
miałe. (tn) 

Peter Johnsson: Polen! Quo vadis? Om 
Polen i dagens Europa. Carlsson Bokförlag, 
Stockholm 2017, s.217

Surowa ocena
Polen? Quo vadis? – pyta Peter Johnsson. Wbrew 
sugestiom tytuł książki nie ma żadnego symbolicz-
nego odniesienia do sienkiewiczowskiego pytania. 
To raczej tylko chwytliwy tytuł.

Dokąd 
zmierzasz, 
Polsko?

W obszernym wstępie śledzi on nie-
które wątki z historii idei – od Platona 
do Fukuyamy. I napięcia między opty-
mizmem i pesymizmem, wiarą w po-
stęp i bezradnością wobec starych i 
nowych wyzwań w życiu społeczno 
-politycznym Polski i świata. Bo ten-
dencje antydemokratyczne biorą górę 
nie tylko przy demontażu licznych kra-
jów i społeczeństw Północnej Afryki 
i Bliskiego Wschodu, będącym para-
doksalnym efektem arabskiej wiosny, 
ale także w wielu krajach europejskich 
wyzwolonych blisko 30 lat temu spod 
jarzma komunistycznej dyktatury.

Johnsson koncentruje się na dwóch 
rejonach: jurysdykcja i media. Czyli 
poddaje krytyce ważne dla demokracji 
sprawy: podważanie monsteskiuszow-
skiego podziału władzy: na ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą, 
oraz zagrożenia dla 4-ej siły, czyli 
mediów, kształtujących, w swobodnej 
konkurencji różnych poglądów, opinię 
publiczną. Oba te procesy, jeszcze na 
szczęście nie zakończone, posuwają 
się, niekiedy dość szybko, w złym kie-
runku: coraz większego ograniczenia 
i ubezwłasnowolnienia społeczeństwa 
obywatelskiego. Stosunkowo najła-
twiej jest obozowi rządzącemu w par-
lamencie, sejmie i senacie. Tu mają 
większość, a protesty opozycji się lek-
ceważy, ucisza, pomija milczeniem lub 
ich unika, przenosząc obrady do innych 
sal i o innych porach dnia i nocy. Te 
ostatnie praktyki znane są w Polsce od 
dawna, np. od kulis uchwalenia konsty-
tucji 3 maja, ale przecież wtedy używa-
no ich w dobrej sprawie!

Ten trój- a może nawet cztero- czło-
nowy aparat: sejm, senat, rząd i pre-
zydent – działa niezwykle skutecznie, 
szybko i sprawnie, choć najczęściej z 
pogwałceniem konstytucji, na co wska-
zują zarówno coraz bardziej zanikający 
i ograniczany w naturalnych dla siebie 
funkcjach Trybunał Konstytucyjny, jak 

i liczne głosy organizacji zrzeszających 
prawników, dziennikarzy i innych opi-
niotwórczych gremiów. Do tego do-
chodzą też powstające masowo głosy 
protestu na czele z KOD, Komitetem 
Obrony Demokracji, nawiązującym 
zarówno skrótem, jak i liberalno-demo-
kratyczną podstawą, do tradycji KOR-
u. Bo też ta walka z rosnącą opresją co-
raz bardziej przypomina niegdysiejszy 
opór wobec totalitarnegio komunizmu. 
Gdy Johnsson w zakończeniu książki 
przywołuje wypowiedź prof. Romana 
Kuźniara – w styczniu br. lansującego 
w wywiadzie dla polskiej telewizji po-
jęcie kaczyzmu-faszyzmu: nie sądzę by 
kaczka mogła zwyciężyć orła – natych-
miast przypomina się stan wojenny: or-
ła WRON-a nie pokona.   

Wątpliwości budzi natomiast zapo-
życzone od Jacoba Talmona pojęcie 
totalitarnej demokracji. To jest contra-
dictio in adiecto, pojęcia wzajemnie się 
wykluczające. Totalitarna może być 
tylko dyktatura – tak Robespierre’a, 
jak Hitlera i Stalina. Jarosława Ka-
czyńskiego? Work in progress.

Może tylko jedno ważne zagadnienie 
książka pomija milczeniem: sprawę po-
lityki prowadzonej przez IPN, obsady 
jego kierownictwa i personelu. Czyli 
walkę o pamięć, a może przeciw orwel-
lowskiemu Ministerstwu Prawdy?

Jakie widzi Johnsson prognozy na 
przyszłość? Pewne nadzieje pokłada w 
następnych wyborach, bo w poprzed-
nich, które ponownie wyniosły PIS do 
władzy, wzięło udział zaledwie około 
połowy polskich obywateli uprawnio-
nych do głosowania. Czyli mobiliza-
cja przeciwników obecnej pełzajacej 
faszyzacji życia może zdominować te 
19% zwolenników nacjonalizmu, kse-
nofobii i dyktatury szarej eminencji, po-
ciągającej za wszelkie ważne sznurki. 
Szarej eminencji? Raczej Pierwszego 
czy Generalnego Sekretarza rządzącej 
Monopartii. Autor mniej liczy na sku-
teczność interwencji ze strony Unii 
Europejskiej, samej przeżywającej po-
ważny kryzys. Te interwencje zbywa 
się dziś argumentami, jakich nagminnie 
używali komuniści: wara od wewnętrz-
nych spraw naszego kraju, obozu, sys-
temu/ustroju politycznego... 

Stan wojenny? Sam liczę na jakiegoś 
rozsądnego i energicznego wojskowe-
go, nie pozwalającego się zdominować 
przez ministra Macierewicza i z innego 
Sulejówka ruszającego na obalenie na-
cjonalistycznej dyktatury. I tu wzorem 
może być nie tylko i nie głównie Józef 
Piłsudski, który według Johnssona jest 
na równi z Dmowskim jakimś wzorem 
dla Jarosława Kaczyńskiego. Może ra-
czej portugalscy oficerowie, obalający 
salazarowską dyktaturę po to tylko, by 
wkrótce otworzyć drogę dla prawdzi-
wie demokratycznego wyboru. A przy 
okazji osadzając niektórych w jakiejś 
nowej Berezie Kartuskiej.  

W odróżnieniu od po-
przednich książek Petera 
Johnssona, poświęconych 
w całości historii Polski
(a także Ukrainy) lub 
jakiemuś ważnemu, 
charakterystycznemu 
wydarzeniu tej historii 
(jak zbrodnia katyńska), 
najnowsza publikacja 
znanego, mieszkającego 
w Polsce korespondenta 
szwedzkich pism, to czysta 
publicystyka, ważna dla 
oceny tego co dzieje się w 
Polsce właśnie teraz. Ale 
autorowi nadal nie są obce 
ambicje historiozoficzne. 

Peter Johnsson: Polen! Quo vadis? Om 
Polen i dagens Europa. Carlsson Bokförlag, 
Stockholm 2017, s.217
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Podstawą każdego państwa jest 
społeczeństwo. W Polsce żyje 
ponad 38 milionów ludzi, ale sza-
cuje się, że na świecie znajduje się 
18-20 milionów Polaków, tworzą-
cych w różnych państwach skupi-
ska Polonii . Dodatkowo oprócz 
osób stale zamieszkałych w innych 
krajach,  dane z 2015 roku poka-
zują, że około 2 miliony Polaków 
czasowo przebywa za granicą. 
Tym samym liczba Polaków i osób 
polskiego pochodzenia na świecie 
jest ogromna w porównaniu do 
stałej liczby mieszkańców Polski. 

Warto pamiętać, że wśród osób emi-
grujących są dzieci. Główny Urząd Sta-
tystyczny podaje, że w 2014 roku osoby 
w wieku 0-14 lat stanowiły aż 17 % emi-
grujących. W dużej mierze to ich rodzi-
ce decydują o wychowaniu i nauce. Za-
angażowanie w kształcenie najmłodszych 
to najlepszy dar jaki można przekazać 
najmłodszym. 

Dbałość o polskie wykształcenie za gra-
nicą nie jest łatwym zadaniem, dlatego każ-
da rodzina może liczyć na wsparcie, jakie-
go udziela Fundacja Edukacji Polonijnej. 

Koordynuje ona między innymi projekt 
Polskich Szkół Internetowych Libratus 
(www.libratus.edu.pl), który stwarza moż-
liwość bezpłatnej polskiej edukacji dla 
dzieci mieszkających za granicą w wieku 
5-15 lat. To innowacyjne rozwiązanie re-
alizowane za pomocą technologii, które 
umożliwia sprawną komunikację mie-
dzy pedagogami i uczniami. Uczestnicy 
projektu mają do dyspozycji Internetową 
Platformę Edukacyjną, na której nauczy-
ciele umieszczają treści dydaktyczne i sce-
nariusze zajęć. Doskonałą okazją do usys-
tematyzowania zdobytej wiedzy są coty-
godniowe lekcje online, czyli Webinaria. 
Przez cały okres nauki pedagodzy pozo-
stają do dyspozycji rodziców, wspierając i 
udzielając bieżących wskazówek odnośnie 
pracy z pociechą. Dodatkową zaletą jest 
otrzymanie polskiej legitymacji szkolnej 
oraz po zdaniu egzaminu końcoworocz-
nego – świadectwa. Rodzice, którym za-
leży na przekazaniu znajomości języka 
polskiego i tradycji swoim dzieciom, do 
końca maja mogą zapisać swoje pociechy 
do Polskich Szkół Internetowych Libratus 
(www.libratus.edu.pl/zapisy2017), dając 
im tym samym szansę na utrzymanie więzi 
z Ojczyzną. 

Zaangażowanie się w edukacje dzieci 
jest bardzo istotne, bowiem w przyszło-
ści to one będą kształtować świat, równo-
cześnie wpływając na kraj pochodzenia. 

Język jest jednym z głównych atrybutów 
narodu, dzięki niemu jest podtrzymywa-
na więź ze współobywatelami i ojczyzną. 
Szczególnie młodzież, bez jego znajomo-
ści, może mieć problem by identyfikować 
się z Polską, nie mówiąc o postawie patrio-
tyzmu. Umiejętność posługiwania się ję-
zykiem ojczystym daje wiele możliwości, 
które w innym wypadku byłyby dla obco-
krajowca nieosiągalne, m.in. łatwe poro-
zumiewanie się z Polakami, zrozumienie 
historii Polski czy zdobywanie informacji 
z polskich książek, czasopism czy stron 
internetowych.

Dziecko posiadające dyplom z dwóch 
szkół ma wiele perspektyw rozwoju, gdyż 
dwujęzyczność jest ceniona wśród praco-
dawców. Emigranci są niepisanymi repre-
zentantami Polski na świecie. Szczególnie 
dzieci mieszkające za granicą, korzystając 
z polskiej edukacji chętniej chwalą się 
swoimi korzeniami wśród obcojęzycznych 
kolegów. Warto zadbać o polskie kształ-
cenie wśród najmłodszych i dać im szansę 
na rozwój. 

 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Atlas pol-
skiej obecności za granicą.

  2. Główny Urząd Statystyczny, Informacja o roz-
miarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w 
latach 2004-2015, 2016.

  3. Główny Urząd Statystyczny, Dzieci w Polsce 
w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna, 2015.

Dlaczego warto 
inwestować w polską 
edukację za granicą?

www.libratus.edu.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Zygmunt Barczyk

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

Słodkie życie 
w Lubece
Niegdyś metropolia handlowa, królowa Hanzy, najsłynniejszego 
w historii związku miast, dziś niewielki gród leżący nieopodal 
Hamburga. Miasto noblistów: Tomasz Mann, Gunter Grass, Willi 
Brandt. To tutaj rozgrywa się akcja słynnej powieści Thomasa Man-
na „Buddenbrookowie”, ukazującej nie tylko dzieje upadku wielkiej 
rodziny, ale i Lubekę (choć nazwa miasta nie pada w powieści), 
jako symbol starego dobrego mieszczaństwa. Dodać trzeba, że 
współcześni autorowi wytykali mu, że ich miasto przedstawił 
w niekorzystnym świetle.

Lubekę, Miasto Siedmiu Wież, jak 
się ją nazywa ze względu na sylwe-
tę znaczoną smukłymi wieżami ko-
ściołów, otaczają wody rzek Trave i 
Wakenitz. Miasto uformowane zostało 
na wyspie o długości dwóch i szeroko-
ści jednego kilometra. Dzięki średnio-
wiecznej zabudowie, strukturą podob-
nej szkieletowi płastugi, widziane z od-
dalenia (z wieży, z balonu, czy z samo-
lotu), kojarzy się z warownym grodem 
otoczonym fosą. Urbanistyczne stem-
ple historii pokazują nam, gdzie mie-
ściły się domy i przybrzeżne magazyny 
kupców, a gdzie mieszkali i pracowali 
rzemieślnicy, których kamienice rów-
nież zwrócone są ku rzece. Ulice mia-
sta wiją się pod dyktando ustawionych 
w ciasne szeregi ceglanych kamienic: 
gotyckich, renesansowych, a z czasem 
nawet barokowych. Za każdą z nich 
podwórko, zaułek, przesmyk. Znaczne 
zmiany w architekturze historycznego 
centrum nastąpiły dopiero w XIX wie-
ku, kiedy to wyburzono część klaszto-
rów i kościołów. Nastąpiła częściowa 
regotycyzacja zabudowy, w jej ramach 
powstało szereg ceglanych budynków 
przystosowanych do współczesnych 
funkcji. Mimo niszczących nalotów 
brytyjskich w Niedzielę Palmową 
1942 roku odbudowano miasto na ty-
le pieczołowicie, że wszystko w tym 
wpisanym na listę dziedzictwa kultu-
rowego UNESCO grodzie, wydaje się 
autentykiem.

Idziesz miastem pełnym zaułków, 
placyków, sklepików, knajpek i wiesz 
że znalazłeś w miejscu zadziwiająco 
przytulnym. Tylko pasaż centralny 
wydaje się nudny, po zniszczeniach 
wojennych odbudowany jakby bez 
pomysłu. Za to ratusz prezentuje się 
wspaniale. Możesz też dokonać wy-
godnej inspekcji grodu opływając mia-
sto stateczkiem. Możesz cieszyć się 
kolejnym wejrzeniem w uliczkę czy w 
podwórko; wrażenie, jakby mijało się 
obrazy w stylu flamandów, odmalowu-
jące krzątaninę mieszczan. Możesz też 
zanurzyć się w tym na wskroś miesz-
czańskim mieście nie ruszając się z 
fotela (np. siedząc w Forum Literatury 
im. Guntera Grassa), spoglądając przez 
okno na ulicę Glockengiesrstrasse i 
poczuć atmosferę skłębionych emocji 
dynamicznego miejsca kupieckiego 
sukcesu i upadku. Możesz przemie-
rzyć miasto wraz z Buddenbrookami, 
odwiedzając ich dom, podążyć ich śla-
dem po mieście, przewracając kolejne 

stronice powieści na własnych nogach. 
Najbardziej lubię tajemne, a w rzeczy 

samej bajkowe w swej oprawie, prze-
smyki biegnące podwórkami, gdzie 
zrozumiała w tej oprawie miejsca pry-
watność domowników, bardziej chyba 
onieśmiela intruza niż ich samych w 
zetknięciu z obcym. Owe „klimatycz-
ne” przejścia w logice średniowiecz-
nej zabudowy zastępowały przecznice, 
które tu są raczej rzadkie. Wchodzisz w 
przypadkową bramę, przemykasz po-
dwórcami, wewnętrznymi skwerami, 
ogródkami, by nagle wyjść na nieznaną 
ulicę, w mig zamieniając się w zbłąka-
nego przechodnia. I znów chcesz wci-
snąć się w kolejny przesmyk między 
kamieniczkami, dając się wyprowa-
dzić na kolejną nieznaną ulicę. A i tak 
podłączoną do głównej osi ulic Breite 
Strasse i Königstrasse, łączących pół-
nocny z południowym końcem starów-
ki. W tym sensie nie sposób się zgubić, 
acz można się mile zawieruszyć.

Lubeka znana jest z „pigułki błogo-
stanu”, „słodyczy haremu”, przyby-
łej z Orientu, od wieków bowiem jest 
niekwestionowaną stolicą marcepanu. 
I dziś marcepan czyni to miasto wyjąt-
kowo lubianym poprzez kiermasze ad-
wentowe pełne wyrobów dających roz-
kosz podniebieniu. Nawet jeśli stosun-
kowo łatwo dziś o marcepan gdziekol-
wiek, to najsłynniejszy jego sort firmy 
Niederegger, pod postacią finezyjnych 
figurek i „chlebków”, wędruje w świat 
wciąż z Lubeki.

Miasto stało się nadmorską siedzibą, 
od kiedy leżące u ujścia Trave mia-
steczko Travemunde, z szeroką plażą 
i pięknymi klifami, zostało oficjalnie 
jego dzielnicą. Nad morzem można się 
znaleźć szybko miejskim autobusem 
bądź statkiem płynącym rzeką Trave, 
wzdłuż byłej granicy światów, czyli 
oddzielającej NRF od NRD. Na spo-
rym odcinku drogi wodnej mija się zie-
lone głusze z rezerwatem ptaków, gdyż 
przez wiele lat była to strefa zaporowa. 

Można zatem wyskoczyć na plażę 
nie opuszczając miasta, które iluzję 
słodkiego życia za sprawą marcepanu, 
urok przytulnego miejsca z racji sta-
rannie odtworzonej, średniowiecznej 
zabudowy, uzupełniło idyllą kurortu 
nadmorskiego.

©
 W

ik
ip

ed
ia



NGP 10/2017 (394)

Nie zapomnij złożyć mamie życzeń na Dzień Matki! 
Z Fastpris Polen dzwonisz ze Szwecji bez ograniczeń 
za jedynie 345 SEK/m-c. Zamów na comviq.se/polen  

DZWOŃ DO MAMY 
ILE CHCESZ ZA  
345 SEK/M-C


