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Artur Szulc na usługach obecnej władzy, i swoim 
komentarzem na FB, stracił w moich oczach wiarygodność. 
A szkoda, bo – przywołując Władysława Bartoszewskiego: 
warto być przyzwoitym.
ARTYKUŁ TADEUSZA NOWAKOWSKIEGO s.6

Dziwne przypadki 
i wpadki Artura 
Szulca

Tak jak na początku, tak i teraz, stawiamy sobie ten sam cel: informować o tym co dzieje 
się wśród Polonii szwedzkiej, promować ludzi i inicjatywy, być krytycznym wobec tego co 
niszczy wizerunek Polonii szwedzkiej, prezentować dorobek artystyczny tutejszych przed-
stawicieli życia kulturalnego, wreszcie –co jakby wymuszone jest sytuacją w Polsce 
– oceniać to co dzieje się po drugiej stronie Bałtyku z perspektywy Sztokholmu. 
Niezależnie, czy się te oceny komuś podobają, czy nie.  STRONA 3

Starzenie się uciążliwe jest. Świat wokół się kurczy i 
opanowuje mnie z wolna dziaderski nastrój, że może 
staję się śmieszny. Coraz częściej ogarnia mnie strach 
i obawa przed osłabianą wiekiem samokontrolą. 
Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia? Coś co jest 
ciekawe i aktualne, a nie stare i zwietrzałe, gotowe do 
wzruszenia ramionami albo pobłażliwego uśmiechu.
FELIETON ANDRZEJA SZMILICHOWSKIEGO s.2

Noworocznie 
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ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Minął 2021, zaczął się 2022 rok. Czy mam jeszcze 
apetyt na pisanie? Mam. Na umieranie też mam. 
Mogę sobie myśleć i mówić o śmierci, bo się jej 
nie boję. Poważnie, nie boję się śmierci. Powiem 
nawet więcej, w jakimś sensie jej wyczekuję 
ponieważ strasznie mnie ciekawi, co będzie 
potem.

Aleksander Fredro napisał: Nie strach umrzeć, strach umie-
rać. Mnie nie strach ponieważ nie wierzę, że śmierć związana 
jest z cierpieniem. Z chorobą tak, ze śmiercią nie, a ludzie nie-
stety to łączą. Mam przeczucie, że umrę łatwo. Umrę na śmierć, 
przestanę oddychać i tyle, w końcu śmierć nie jest ostatecznym 
rozwiązaniem. 

Swoją drogą szczęściarz ze mnie. Mam zajęcie, który mogę wy-
konywać do śmierci. Chyba, że utracę możliwość myślenie i pa-
mięć, ale wtedy to już nie będę ja. A lęk? Tak, lęk jest i powszech-
nie funkcjonuje, ale wierzę, że mam nad nim kontrolę. 

W tym co robię i co myślę nie ma mistycyzmu. Uświadomiłem 
sobie bowiem po wielu latach poszukiwań a głównie błądzenia, że 
gnębiące mnie wątpliwości, niepokoje, brak duchowej stabilności, 
oraz transcedentne doświadczenia jakich byłem i jestem uczestni-
kiem, należą do rutyn duchowego samokształcenia i nie ma w tym 
nic nadzwyczajnego. 

Co innego starość. Starzenie się uciążliwe jest. Świat wokół się 
kurczy i opanowuje mnie z wolna dziaderski nastrój, że może staję 
się śmieszny. Coraz częściej ogarnia mnie strach i obawa przed 
osłabianą wiekiem samokontrolą. Czy mamy jeszcze coś do po-
wiedzenia? Coś co jest ciekawe i aktualne, a nie stare i zwietrzałe, 
gotowe do wzruszenia ramionami albo pobłażliwego uśmiechu.

No i wątpliwości. Mam coraz częściej wątpliwości czy mam ra-
cję, a z tego rodzą się błędy. Gdy popełniamy błędy maskujemy je 
często apodyktycznością i tak tracimy pewność siebie. Wątpliwości 
osłabiają, powiem więcej, uważa się potocznie, że wątpliwości są 
społecznie szkodliwe, nieprzydatne i „na całe szczęście” pozostają 
fanaberią niewielkiej populacyjnie grupki osób nazywanych twór-
cami. Paradoksalnie artyści, szczególnie ludzie wysokiej kultury, 
tylko wtedy są przekonywujący i twórczy, kiedy pokazują jak waż-
ną składową ich pracy są wątpliwości.

Dzisiejsze czasy już tego od ludzi piszących nie wymagają. W 
ogóle szalenie łatwo dziś zostać pisarzem. Wystarczy jaki taki dia-
pazon emocjonalny, dawka tupetu, wiara w siebie i już, gotowe! 
Drukarnie stoją otworemi i tylko czekają na dzieła i pnieniądze. 
Andrzej Łapicki powiedział kiedyś – miał na myśli aktorów, ale 
można jego słowa przyłożyć też do pisarzy - do kolegi aktora, z 
którym dzielił garderobę: Mój drogi, deskę klozetową każdy zagra, 
ale być interesującym, kiedy wchodzisz na scenę i mówisz „dobry 
wieczór”, to jest sztuka! Nie miałem dostatecznego charakteru i 
miary talentu na wybitnego pisarza, ale mi wystarczy, że umiem 
zapisywać słowa w miarę sprawne rządki.

Bystremu obserwatorowi dzisiejszej rzewczywistości rzuca się 
w oczy rozchwianie kryteriów wartości. Zburzone zostały hierar-
chie i nic nie weszło w ich miejsce. Stąd chaos, brutalność, wulga-
ryzmy i ocean chamstwa, a wszystko pod osłoną źle pojętej „wol-
ności słowa”. 

Coraz trudniej wyznaczyć granicę między kompromisem a kon-
formizmem. Żyjemy w czasach gigantyczej frajdy związanej z pu-
blicznym niszczeniu autorytetów i wygrzebywaniem ludziom na 
światło dzienne najskrytszych miejsc w życiorysie. Wypłynęła na 
powierzchnię i radośnie żegluje bez żadnych hamulców, masochi-
styczna przyjemność pobierana z dołowania i upodlania innych. 
Wydaje się, że niestety nie ma od tego ucieczki. 

Zwróćmy uwagę na dwa wynalazki, Johannes Gutenberga i 
Internet. Wynalazek druku był światową rewelacją, cywilizacyj-
nym krokiem milowym, ale oswajaliśmy się z tym pięć wieków. 
Dziś Internet nadał światu tempo nie do wytrzymania. Ilość in-
formacji czekających na przyciśnięcie klawisza, jest wielkim dla 
ludzkie psychiki obciążeniem. W Internecie wszystko jest wymie-
szane jak groch z kapustą i nie uświadczysz żadnej skutecznej se-
gregacji. A jeśli nawet znajdziesz coś naprawdę ciekawego i war-
tościowego, to i tak najczęściej będzie ubabrane prymitywnym lub 
chamskim komentarzem. 

Przez większość mojego życia najważniejszym kluczem i kate-
gorią był wstyd oraz przestrzeganie norm – Co wypada, a czego 
absolutnie nie wypada robić. Wiek dwudziesty pierwszy zafundo-
wał  ogromnych rozmiarów agresję i bezwstyd. Bezwstyd fizycz-
ny, psychiczny, emocjonalny. Czytelnik, słuchacz, czy telewidz, 
jest od rana do nocy narażony na łomot, na ekstremalne stany emo-
cjonalne. Niestety, półcienia i obszary pastelowych barw i wrażeń, 
zniknęły wydaje się bezpowrotnie.

Czytam, co napisałem i lżej mi trochę, więc dodam jeszcze sło-
wo. Jeżeli mam jakieś pozytywne cechy, to wynikają z wychowa-
nia przez dwie wspaniałe kobiety, Mamę i Babcię. Były zasznuro-
wane w gorsetach zasad moralnych, dotrzymywania zobowiązań, 
pilnowania powinności, oraz rodzinnej i wynikającej z tego osobi-
stej kultury i dumy. Nie mówię, że było lepiej na świecie, ale było 
inaczej, spokojniej i jednak jakby trochę duchowo czyściej.

Po wielu latach, kilka lat temu, postanowiłem 
zaspokoić swą ciekawość i dowiedzieć się, ja-
kie ludzkie losy kryją się pod tymi nazwiskami.

 Poprzez szwedzkie archiwa, księgi kościel-
ne i rozmowy z potomkami zmarłych, których 
udało mi się odnaleźć, dowiedziałem się, że 
wszyscy ci, których nazwiska wyryto na ka-
mieniu, służyli jako marynarze na szwedzkich 
statkach. Niemal wszyscy zmarli w latach trzy-
dziestych. Dziewięciu z nich ma szwedzkie 
nazwiska, dwóch duńskie czy norweskie, a je-
den greckie. Udało mi się znaleźć informację 
o siedmiu marynarzach – sześciu Szwedach i 
jednym Greku. 

 Wszyscy oni byli młodymi ludźmi. Ich ży-
cie na morzu nie było łatwe, statki nie zawsze 
w dobrym stanie, a jedzenie często podłe. 
Wspólne dla tych ludzi było to, że wszyscy 
wywodzili się z domów, w których bynajmniej 
się nie przelewało. Rodziny nie miały nawet 
możliwości poniesienia kosztów pochówku. 
W niektórych przypadkach władze i armatorzy 
sprzeczali się, kto ma ponieść koszty pogrzebu. 
Spory tego rodzaju nierzadko kończyły się na 
przykład tak oto: 

 „Załatwcie odpowiedni, możliwie najtań-
szy, pochówek. Oczekujemy potwierdzenia 
zgonu oraz rachunku. 

/Ministerstwo Spraw Zagranicznych”.
 „Najtańszy pochówek” oznaczało widocz-

nie wspólny grób na orłowskim cmentarzu. 
 Moje poszukiwania wykazały, że z odna-

lezionych przeze mnie siedmiu marynarzy, 
czterech poniosło śmierć przez utonięcie, a 
piąty zmarł na zapalenie opon mózgowych. 
Szósty umarł w nędzy w gdyńskim szpitalu 
na zapalenie płuc. Przedtem wałęsał się bieda-
czysko przez dłuższy czas pomiędzy Gdynią a 
Gdańskiem. O siódmym, noszącym nazwisko 
A. Patros, który zmarł w 1995 roku, powiada-
ją, że był to grecki marynarz, który nie miał 
żadnych bliskich ani w Szwecji, ani w swojej 
ojczyźnie. Jego losy pozostają jednak tajem-
nicą, bo – jak mnie powiadomiło szwedzkie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

 „Cały materiał o A. Patrosie jest tajny”. 
 Niestety, nie chciano mi podać powodu. 

Jego losy i przyczyny jego śmierci pozostają 
spowite mrokiem. O pozostałych pięciu mary-
narzach w grobie, nie znalazłem jakiejkolwiek 
wzmianki. 

 Ale, to nie koniec historii grobu szwedzkich 
marynarzy! Podczas moich poszukiwań skon-
taktowałem się ze szwedzkim kościołem mary-
narzy w Gdyni, a przez nich z byłym pastorem, 
Larsem Håkanssonem. Oto jaką historię, do-
tychczas nieznaną, opowiedział mi pastor Lars 
Håkansson.

 Otóż w 1961 roku kościół w Orłowie posze-
rzał swój cmentarz. Ówczesny proboszcz para-
fii, Stefan Kwiatkowski, uważał, że szwedzka 
mogiła jest zbyt mała, niepozorna, wciśnięta 
w róg przy cmentarnym murze, który właśnie 
zburzono i że z powodzeniem można by ją 
uczynić większą. Zaproponował więc pastoro-
wi Håkanssonowi powiększenie szwedzkiego 
grobu w stronę rozebranego muru. 

 Lars Håkansson z radością przyjął tę propo-
zycję, zakasał rękawy i zabrał się do dzieła. Po 

pewnym czasie kopania, które zaczął po drugiej 
stronie dopiero co rozebranego muru, wyczuł 
łopatą jakąś przeszkodę. 

 Kopiąc dalej, chwilę potem, natrafił zasko-
czony na zwłoki. Trudno było okreslić, jak dłu-
go przeleżały one w ziemi i czy była to kobie-
ta czy mężczyzna. Ażeby uniknąć kłopotów z 
władzami – ciągnął dalej swą opowieść pastor 
– wykopał on z boku mogiły marynarzy otwór i 
tam złożył znalezione szczątki. O swoim przed-
sięwzięciu powiadomił jedynie proboszcza, 
który to milcząco zaaprobował.

 W ten sposób powstała nowa niewiadoma 
wokół grobu szwedzkich marynarzy. Na ka-
mieniu nagrobnym wyrytych jest dwanaście na-
zwisk, ale w grobie leży trzynastu nieboszczy-
ków. Kim zatem był ów trzynasty? Nie wiemy. 
Samobójcą, któremu wzbroniono pochówku w 
poświęconej ziemi? Członkiem ruchu oporu z 
czasów wojny? Ofiarą zabójstwa? 

Trzynasty nieboszczyk 
w grobie. Tajemnica 
cmentarza w Orłowie
Na przedmieściu Gdyni, w Orłowie, na tyłach tamtejszego kościoła
do którego chodziłem jako dziecko, stoi wysoki kamień nagrobny, na 
którym wyryte jest dwanaście cudzoziemskich  nazwisk. Jako dziecko 
fascynowały mnie te obce nazwiska. Zastanawiałem się kim byli i skąd 
pochodzili. Po pewnym czasie dowiedziałem się, że był to grób szwedz-
kich marynarzy pochowanych tu w latach trzydziestych.

Andrzej Olkiewicz

Granitowy kamień z szwedzkiego Zachodniego 
Wybrzeża (Bohuslän). Poświęcony przez 
arcybiskupa Erlinga Eidema w 1933 roku.
Foto: Andrzej Olkiewicz

 Grób szwedzkich marynarzy zawiera zatem 
wiele pytań bez odpowiedzi i z różnych cza-
sów. Równocześnie jest pięknym przykładem 
ekumenicznego współzrozumienia : na katolic-
kim cmentarzu znajduje się protestancki grób, 
w którym leży  greckokatolicki marynarz, oraz 
– no właśnie, kimże był ten trzynasty w grobie? 

 Przechodniu! Zatrzymaj się na chwilę przy 
pięknym, szesnastowiecznym kościele w 
Orłowie i zapal świeczkę tym wszystkim ma-
rynarzom, którzy spoczywają z dala od domu  
– na dnie morskim albo w obcej ziemi!

Nazwiska szwedzkich marynarzy na kamieniu 
nagrobnym w Orłowie 
 
 J. S. Lundqvist april 1930
 H. Fredriksson 12 (dec)* 1929 
 Knut Eriksson  dec 1930
 Arthur Johansson mars 1932
                 Nils Holmberg 20/7 1932
 Torsten Myhrman 19/8 1931
 Karl Edwin Ekelin 27/10 1932
 S. E. Sörensen 18/11 1933
 David Nyberg  27/11 1933
 Theodor Iversen 5/12 1934
 C. G. Andersson 1946
 A. Patros  1995
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ZYGMUNT BARCZYK

Fragment nowej książki “Stworzeni dla losów szczęśliwych”.

Zygmunt Barczyk

Tadeusz Nowakowski

U brzegu 
rozpadliny 
bytu

Piotr wygramolił się z „Genezy”, 
wszedł w uliczkę, której zwykle 
unikał, by nie zarobić po gębie. 
Po co tam teraz lezie? Chyba żeby 
się zdołować do reszty, w kulisach 
spróchniałej rzeczywistości. Szedł 
pustą, ciemną uliczką. Spoglądał na 
licho oświetlone familoki, kostropa-
te, szarobure. Świat zmięty i wyżęty. 
Krajobraz kaca, i to jeszcze przed 
wypitką. Po wypitce nie lepiej. 
Choć intensywniej.

Bezwiednie skręcił w jakieś podwórko. Stanął pod 
klopsztangą, z otwartą butelką piwa w ręku. Wręczyła 
mu ją barmanka, odmawiając kolejnego szczeniaczka 
i twierdząc, że czas zamykać lokal i że jest tu jedynym 
klientem. Czuł się wypędzony zewsząd. Odlał się pod 
klopsztangą. Zaraz mnie dorwą rasiole, mam nachy-
tane jak nigdy. Spojrzał w blade poświaty okien. 
Zewsząd migotały światła telewizorów, było słychać 
szum trybun na stadionie. Z okien wypadały bluzgi, 
rozdzierając tkaninę dusznego powietrza. Gdzieś za-
wył pies. 

Zawrócił, by po chwili wejść w następne podwórko, 
skąpane w stęchłej czerni. Z taką samą klopsztangą 

pośrodku. Ktoś rzucił butelkę z okna. Trafiła w metal 
trzepaka i rozbiła się w drobny mak. Piotr w odpo-
wiedzi rzucił swoją flaszką w stronę okna, zdążyw-
szy ją już wcześniej opróżnić. Rozbiła się o mur i z 
trzaskiem rozpadła na kamiennym gruncie. Zaraz 
się zejdą i mnie znajdą. Mam przewalone. Złowroga 
cisza wtórowała jego oczekiwaniom. I trwała. I nic. 
Nieruchomość świata zdała się Piotrowi prowokacją. 

Wyszedł ponownie na ulicę, stanął na środku roz-
rytego asfaltu, próbował znów się odlać. No, ale ileż 
można lać w tak krótkim czasie. Może go jednak doj-
rzą w trupiej poświacie dyżurnego neonu. Tymczasem 
zastygły świat nadal sobie z niego drwił. Jedynym ko-
mentarzem były bluzgi dobiegające z okien.

Wszedł w kolejne podwórko, oparł się o dziwnie 
wygiętą klopsztangę. Niewiele więcej mógł dojrzeć 
w czarnej studni podwórka. Coś zachrzęściło. Potknął 
się o jakieś żelastwo, narobił rabanu. I co? I nic. Na 
jednym z pięter trwała libacja. Rwane, tubalne, mę-
skie okrzyki mieszały się z piskiem dzieci i połajan-
kami kobiet. 

„Zgęszczona ględźwa głowę gniecie, 
ugrzęzłem zgnębiony w pofajdanym świecie. 
Mowa zgrzytliwa, dola obrzydliwa. 
Zgrzyt brdyk, rzyg, rzyg”. 
I rzygnął. Nie tyle treścią pokarmową, co nadmia-

rem płynu. Wybiło mu przez gardło, jak ze studzien-
ki ulicznej. Charczał przy tym donośnie, plując jak 
najgłośniej. 

„Gderliwe plwociny, spienienie śliny”. Teraz mu-
szą wreszcie zejść i porządnie go skopać. To mu się 
należy. Tymczasem cisza oblepiona kurzem w zauł-
ku śmierdzącym szczynami nie dała sobie przerwać 
sjesty. „Rzygać rzygaczem, podżegać podżegaczem, 
pogrzebać pogrzebaczem! Polszczyzna zgrzytliwa, 
swojszczyzna parszywa”.

Wzbierała w nim chęć gadania, choć nie miał złu-
dzeń, że wydziela z siebie bełkot. 

W murze dojrzał wyrwę, podszedł do niej. Jakieś 
przejście. Dokąd? Wskoczył na murek. Upadł. Znalazł 
się po drugiej stronie. Ostry ból przeszył ciało, jakiś 
pręt zahaczył o jego łydkę. Zobaczył czerwoną plamę 
na rozerwanej nogawce spodni. 

„Jest ratunek, nie ma ratunku. Jest nadzieja, nie ma 
nadziei. Jest rumowisko. Na pewno jest. I ja na nim 
leżę. Bo tu przynależę”. 

Powstał, chociaż w poziomie było mu wygod-
nie. Zobaczył kolejny mur z dużą szczerbą, za któ-
rym nie było już kolejnych podwórek, tylko otwarta 
przestrzeń. Ciemne grzywy drzew zamajaczyły w 

dali. Poszedł w ich kierunku. Poczuł miękkość gliny 
pod stopami. „Zgęszczone grzęzawisko… zgrzebnej 
grzeszności… gnuśnego grajdoła, nazywanego świa-
tem”. Aż się zapowietrzył, wypowiadając głośno te 
słowa. Chciał obśmiać durną zabawę w słowne ukła-
danki. Ale nawet na bezradny śmiech nie miał już siły.

Zsunął się do pozycji półleżącej. Usiadł na mięk-
kim podłożu. 

– Werbalizuję, wy ch***! – krzyknął, ile tchu w 
piersi.

Cisza jak makiem zasiał. Co znów z tym makiem. 
Nigdzie ani żywej duszy. A dusze umarłych? Śmieją 
się z niego z politowaniem, wyglądając zza drzew.

Powstał z pijackim impetem i wrzasnął: 
– „Jestem dzieckiem wszechświata, nie mniej niż 

drzewa i gwiazdy, mam prawo tu być” – opadł do 
przysiadu, nasłuchiwał. 

Olewają go. Nie będzie więcej cytował klasyka. 
„Tak jest, mowa zgrzytliwa, charkliwa, chybotliwa. 
Ale niech wiedzą, i te Białe Skrzydlate, i te Czarne 
Rogate, że ja też se jaja z nich robię”.

Zakasłał. Wstał, brnął w opuchły mrok. „Jest ratu-
nek, nie ma ratunku! Jest nadzieja, nie ma nadziei!”. 
Chepnął po trzykroć. Na wiwat. Oddał mocz honoro-
wo. Rytuały ważna rzecz. Ruszył w stronę odległych 
światełek. „Zchacharzone, sfajfczone, schachmęco-
ne życie moje. Demolka. Dezelka. Bez derywatów. 
Brzeszczotem wybebeszyć żywot zbeszczeszczony. I 
tylko rzęzić na uwięzi”. 

Faktycznie rzęził, łapczywie chwytając powietrze 
i śliniąc się przy tym jak mops. Na tyle samooceny 
zdołał się jeszcze zdobyć. Zaśmiał się boleśnie. Łydka 
bolała coraz mocniej, nawet nie sprawdzał, czy krew 
jeszcze cieknie. „Krwawica, martwica, jutrzenka nie 
zaświta!”.

Zatrzymał się. Dostał sygnał z organu powonienia, 
który, jako jeden z nielicznych, nie zatracił sprawno-
ści w jego stetryczałym ciele. „Śmierdzi szemrzący 
strumień. Doszedłem zatem do brzegu. Do brzegu 
rozpadliny bytu. W dole betonowe koryto. Bo byt tu 
betonowy. A w nim cuchnąca ciecz ścieku w wąskim 
cieku. Ściek mnie nie rozwścieczy. Ciek mnie nie za-
ciekawi. Słowami gram, tak właśnie, słowami gram. 
Więc trwam”.

Opadł na kolana. Położył się. I popuścił. „Jest ratu-
nek, nie ma ratunku. Słowami gram… I wciąż szczam!

Jeszcze wszystkiego 
nie powiedzieliśmy...
Trzymają Państwo w ręku 
500-setny numer Nowej Gazety 
Polskiej. Dla naszej redakcji mały 
jubileusz zwieńczający niemal 
24-letnią historią pisma. Już nie 
w takiej kondycji jak kiedyś, ale 
nadal stawiając sobie za cel bycie 
lokalną, niezależną gazetą Polonii 
szwedzkiej.

Niemal tak samo jak długa jest historia emigra-
cji, długa jest historia polskiej prasy emigracyjnej. 
Pierwsze czasopisma emigracyjne powstały tuż po 
Powstaniu Listopadowym. W 1832 roku ukazał się 
pierwszy numer “Pielgrzyma Polskiego”, później by-
ły takie pisma jak “Północ”, “Pszonka”, “Trzeci Maj” 
czy “Trybuna” Adama Mickiewicza. Tam gdzie w 
świecie pojawiali się Polacy, pojawiały się także pol-
skie organizacje i polskie pisma. Podobnie było więc 
w Szwecji, chociaż działalność prasowo-wydawnicza 
nigdy nie była wśród tutejszej emigracji polskiej zbyt 
intensywna, a jej tradycje sięgają 1939 roku. 

Na to szczególne zjawisko, jakim jest prasa emi-
gracyjna, należy spojrzeć uwzględniając proces two-
rzenia się lokalnych emigracji, jej zasięg i liczebność. 
Jeśli uwzględni się właśnie te parametry, to łatwo 
będzie zrozumieć dlaczego pierwsze, rzeczywiste, 
regularne publikacje prasowe w języku polskim w 
Szwecji, zaczęły się ukazywać podczas II wojny 
światowej. To wtedy pojawiła się w Szwecji pierwsza 
większa fala emigrantów z Polski.

Historia polskich pism emigracyjnych w Szwecji 
doskonale odzwierciedla historię tejże emigracji. 
Pokazuje nie tylko różnice ideologiczne poszczegól-
nych grup, ale także wskazuje charakterystykę po-
szczególnych fal emigracyjnych. Różne były bowiem 
doświadczenia, różne potrzeby, odmienne spojrzenie 
na emigrację i jej rolę, różna sytuacja polityczna, któ-
re determinowały powstawanie konkretnych tytułów 
prasowych. Na tle innych grup narodowościowych w 
Szwecji, Polacy nie mieli ani więcej ani mniej czaso-
pism niż inni – były one jednak zdecydowanie bar-
dziej upolitycznione. Wyglądało to zresztą różnie w 
różnych okresach czasu. 

Spośród kilku pism polskich, które ukazywała 
się tutaj w ciągu ostatnich 25 lat, została dzisiaj na-
sza gazeta (Nowa Gazeta Polska) i borykający się z 
problemami (jak to zwykle bywa w przypadku pism 
wydawanych przez organizacje polonijne) kwartalnik 
“Polonia Nowa”. 

Licząc z wydaniami specjalnymi NGP (kwartal-
nik literacki “Most”, specjalne edycje na Malmö i 

Göteborg) przygotowaliśmy łącznie około 530 nu-
merów gazety. Wciąż daleko nam do wydawanych 
w różnych okresach między 1940 a 1988 rokiem 
“Wiadomości Polskich” (pod różnymi redakcjami i 
z różnymi wydawcami, uwikłane w liczne konflikty) 
– 726 numerów. Ale biorąc pod uwagę, że pismo to 
ukazywało się przez niemal 48 lat, statystycznie jeste-
śmy w “lepszej” sytuacji. 

Lista autorów publikujących w różnych okresach w 
NGP to zapewne paręset osób. A łączny nakład gaze-
ty to 1,5 miliona egzemplarzy. Dziękujemy naszym 
Czytelnikom – i tym wiernym, którzy czytają nas od 
samego początku, i tym którzy biorą gazetę do ręki 
od czasu do czasu. Również tym, którzy czytają na-
szą gazetę w wersji elektronicznej na Internecie, gdzie 
jest od wielu lat obecna (www.polonica.se), a teraz 
także na naszej nowej stronie www.strefa.se – to ok. 
40 tysięcy czytelników miesięcznie. Dziękujemy tak-
że wszystkim, którzy z nami współpracują i współpra-
cowali – bez nich nie byłoby gazety. I – oczywiście 
– wszystkim tymi którzy ogłaszali się i ogłaszają w 
NGP – bez tego gazety by nie było. 

Tak jak na początku, tak i teraz, stawiamy sobie 
ten sam cel: informować o tym co dzieje się wśród 
Polonii szwedzkiej, promować ludzi i inicjatywy, być 
krytycznym wobec tego co niszczy wizerunek Polonii 
szwedzkiej, prezentować dorobek artystyczny tutej-
szych przedstawicieli życia kulturalnego, wreszcie –
co jakby wymuszone jest sytuacją w Polsce – oceniać 
to co dzieje się po drugiej stronie Bałtyku z perspekty-
wy Sztokholmu. Niezależnie, czy się te oceny komuś 
podobają, czy nie.

Mam nadzieję, że pozostaną Państwo dalej naszy-
mi Czytelnikami. I poza reklamami, znajdą także coś, 
co warte jest przeczytania. Jeszcze wszystkiego nie 
powiedzieliśmy...
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Teresa Urban

Rewolucja 
oświetleniowa
Było wiele rewolucji, na przykład Komuna Paryska, 
Wiosna Ludów, rewolucja październikowa czy niedawno 
pomarańczowa rewolucja na Ukrainie. Teraz nawiedziła nas 
rewolucja oświetleniowa.

Kiedyś kupno żarówki nie przedsta-
wiało trudności. W najmniejszym pol-
skim sklepie  samoobsługowym można 
było je nabyć. Miały znormalizowany 
gwint i różniły się tylko mocą, od 40 
poprzez 60, 75 do 100 watów. Bywały 
w dwóch wariantach, przeźroczystej 
i matowej, o łagodniejszym blasku. O 
nietypowych żarówkach w lodówkach, 
piecykach elektrycznych, wyciągach 
kuchennych czy latarkach, nie zamie-
rzam pisać.

Rzadko używałam 40-to watowe ża-
rówki ponieważ lubiłam silne oświetle-
nie, a z biegiem lat stało się to nawet 
konieczne. Nie odpowiada mi półmrok 
i zapalanie świeczek na stole dla stwo-
rzenia przytulnego nastroju. Szwedzi 
się w tym lubują. Nastrój mi się pogar-
sza w półmroku, a świeczki kojarzę z 
nagrobnymi zniczami. Srebrne kande-
labry na eleganckich przyjęciach to co 
innego. Kiedy zapalam świece na stole 
robię to przy pełnym oświetleniu i tyl-
ko dla dekoracji.

Światło, w pierwszym rzędzie sło-
neczne, to fizjologiczna potrzeba. 
Jesienią i zimą dni są krótkie i niedosta-
tek słonecznego światła może wywołać  
sezonową depresję. Zakłócony jest cykl 
snu i wydzielanie melatoniny koordy-
nującej pracę zegara biologicznego. 
Zmienia się też stężenie serotoniny w 
naszym mózgu, która odpowiada za 
kontrolę nastroju. Taką depresję można 
leczyć intensywną terapią świetlną imi-
tującą słońce.

Obecnie kupno żarówki to wyzwanie 
dla intelektu. Naliczyłam u nas w domu 
siedem rodzajów żarówek. Różnią się 
gwintem, obsadkami do umocowania 
oraz kształtem, od kulistych poprzez 
spłaszczone do podłóżnych, spiralnych 
i palczastych. 

Nadal zaskakuje mnie nowa lampa 
w dużym pokoju. Podoba mi się jej 
półkolisty kształt uformowany przez 
drewniane listewki. Była tak droga, 
że Małżonek zakwestionował jej kup-
no. Sprzedawczyni radziła mi wziąć 

lampę, a Małżonka porzucić. Na szczę-
ście doszliśmy do porozumienia. W do-
mu Małżonek ponownie skrytykował 
lampę ponieważ dawała mało światła. 
Okazało się, że potrzebuje czasu aby 
świecić pełnią mocy. Przyzwyczaiłam 
się do dawnych żarówek, które nie mia-
ły takich nawyków. Światło porusza się 
z szybkością 300 tysięcy m na sekundę, 
więc lampa powinna się zapalić w oka 
mgnieniu. Ale już Einstein stwierdził, 
że wszystko jest względne.

W kuchni i w gościnnej toalecie 
mamy żaróweczki wmontowane w su-
fit. Trzeba je zabezpieczać drucikami, 
które trudno umocować. Ale na ich 
korzyść należy przyznać, że są dłu-
gowieczne. Dotychczas żadna się nie 
przepaliła.

Żarówki nowej generacji mają po-
noć wiele  innych zalet poza długo-
wiecznością. Są energooszczędne i 
nie zużywają energii na wytwarzanie 
ciepła. Można to uznać za zaletę, ale 
dawne żarówki wspomagały elektrycz-
ne ogrzewanie, jakie mamy w naszym 
domu. Główną ich wadą jest zawartość 
rtęci i dlatego muszą być utylizowa-
ne jako odpady szkodliwe dla ludzi i 
środowiska.

Nowe żarówki nie powinny nosić tej 
nazwy bo nie żarzą się, tylko świecą. 
Nie podejmuję się wyjaśnić zasady ich 
działania. Zainteresowani mogą poszu-
kać wyjaśnienia na Internecie. Moja 
własna próba zakończyła się fiaskiem. 
Nie zrozumiałam ani słowa. Podobno 
lampa LED to źródło światła oparte na 
diodach elektroluminescencyjnych, ale 
co to oznacza wiedzą tylko wtajemni-
czeni. Edukację o procesach fizycznych 
zakończyłam na prądzie elektrycznym, 
który jest rzekomo strumieniem elek-
tronów. Nie rozumiem jak działa tele-
wizja, komputery i telefony komórko-
we. Na szczęście są specjaliści, którzy 
ratują nas w opresji. 

Wspominam z sentymentem nasz 
pierwszy, czarno-biały telewizor. 
Podłączony do prądu i anteny odbie-
rał dwa istniejące programy. Wszyscy 
oglądali to samo, co tworzyło pew-
ną kulturową więź. Po latach wiernej 
służby nagle odmówił swych usług. 
Odkręciłam tylną dyktę i skonstato-
wałam, że dwa złącza się rozlutowały. 
Nie posiadałam lutownicy i połączy-
łam je gumką-recepturką. Aparat ożył 
i działał jeszcze przez kilka lat. Potem 
odsprzedaliśmy go koledze za symbo-
liczną sumę, ale bez gwarancji na gum-
kę. Obecnie włączenie telewizora przez 
światłowód to eksperyment nie zawsze 
zakończony sukcesem.

Oświetla się nie tylko wnętrza. Już 
od adwentu girlandy światełek na przy-
domowych krzaczkach i drzewkach 
rozświetlają naszą długą noc polarną. 
Jarzą się ciepłym, przyjemnym dla oka 
światłem. Obecnie pojawiły się różno-
kolorowe światełka co, według mnie, 
robi jarmarczne wrażenie. Bywają tak-
że pulsujące, mrugające lub skaczące 
warianty i te nadają się  bardziej do lu-
naparku. Ale to jest sprawa gustu. Już 
starożytni Rzymianie twierdzili, że de 
gustibus non disputandum est.

Temat jest niezręczny, 
gdyż bohaterem tego 
artykułu jest niedawny 
laureat Nagrody Polo-
nii Szwedzkiej z 2016 
roku, przyznawanej przez 
redakcję Nowej Gazety 
Polskiej – Artur Szulc.

Dziwne 
przypadki 
i wpadki 
Artura 
Szulca

Od dawna obserwuję jego profil 
na Facebooku i coraz częściej mam 
wrażenie, że Szulc podryfował w zu-
pełnie innymi kierunku od czasu gdy 
nagrodę ma nasza redakcja przyznała. 
Mieszkający w Szwecji Szulc to histo-
ryk, który zwrócił naszą uwagę tym, że 
z pasją przybliżał i przybliża nadal (vi-
de niedawna recenzja jego nowej książ-
ki w NGP nr 23/2021) szwedzkiemu 
czytelnikowi znane i mniej znane fakty 
z historii Polski. Chwała mu za to. Jak 
piszą recenzenci, książki te są rzetelne i 
spełniają ważną rolę.

Gorzej jednak Szulc wypada, gdy 
zaczyna zajmować się komentowaniem 
bieżącej polityki polskiej.  Ma oczywi-
ście prawo do swoich opinii, poglądów 
i ocen. Tak jak my mamy prawo te jego 
opinie oceniać, bez względu na to, ile 
pozytywnej pracy jako historyk włożył. 
I ta ocena nie będzie dla Szulca miła.

Ma on bowiem swoje sympatie po-
lityczne i często wychodzi z niego nie 
tyle dusza obiektywnego historyka, 
ale “nadętego” patrioty. To może zbyt 
surowa ocena. Politolog dr Radosław 
Marzęcki zwrócił kiedyś uwagę na 
zjawisko, że łatwo uderzamy w tony 
patriotyzmu romantycznego, ale też 
ślepego. “Silnej identyfikacji z Polską 
towarzyszy przekonanie, że inni są gor-
si od nas. Przekonanie o wyższości na-
szej kultury i religii nad innymi naroda-
mi. To hierarchiczna percepcja świata, 
niebezpieczna wizja Polski jako narodu 
wybranego”. Nie do końca można takie 
myślenie przypisać Arturowi Szulcowi, 
posądzam, że w jego przypadku chodzi 
jeszcze o coś innego, o czym później.

O co więc chodzi? Otóż kilka ty-
godni temu, w chwili przesilenia kry-
zysu na granicy polsko-białoruskiej, 
Szulc na swoim profilu FB zamieścił 
komentarz, który mnie sprowokował 
do tego artykułu. A zaczynał się od 
słów (wersja oryginalna bez poprawek 
stylistycznych):

Na pewno można mieć opinie o 
Władysławie Bartoszewskim, ale tymi 
słowami - które wypowiedział chyba 10 
lat temu w programie Lisa - trafił w sa-
me sedno: >>Największym problemem 
Polski jest zły stosunek do samego sie-
bie: podejrzliwość, kłótliwość, swarli-
wość, nienawiść, kompleksy, brak pew-
ności siebie i negatywny stosunek do 
własnej historii, i aby jeden drugiemu 
mógł dojechać dobrze, gotów jest przy 
okazji popełnić samobójstwo.<<

Mnie zastanowiły już pierwsze sło-
wa tego komentarza, z których wynika-
ło, że o Bartoszewskim, który jest/był 
dla mnie ikoną myślenia państwowo-
twórczego, niezłomnym nawet w naj-
gorszych czasach, można mieć “inną 
opinię”, niż że był to człowiek mądry i 
przyzwoity. Ale to tylko niuans.

Dalej Artur Szulc przybiera postawę 
symetrysty: 

Jedni wariaci palą ważny dokument 
z XIII-wieku - Statut Kaliski - w Kaliszu 
w ważny dla Polski dzień, 11 listopa-
da, i robią hańbę dla całej Polski. Inni 
piszą groteskowe rzeczy o Polskich 
Policjantach i Żołnierzach przy grani-
cy. A drudzy, w komentarzach pod arty-
kułami na FB, kpią z sytuacji, w której 
ludzie na granicy się znaleźli. (Ja mam 
tutaj swoje zdanie, ale czy trzeba iro-
nizować w cwaniacki sposób o losach 
tych oszukanych migrantów? Chyba 
nie.)

Niektórzy, tak zwani inteligenci, “eu-
ropejczycy”, z opozycji i ich kanały 
propagandowe, aż się trzęsą z podnie-
cenia, kiedy mogą dokopać własnemu 
narodowi na arenie międzynarodowej. 
I to robią na każdym kroku, ile tylko się 
da. Przy pierwszej możliwej okazji, lecą 
do Brukseli i skarżą się... jak małe dzie-
ci. A liberałowie i lewica na Zachodzie 
tylko brawa biją. (Chcę tylko przypo-
mnieć, że od momentu kiedy cesarzo-
wa Rosji Katarzyna II już nie potrze-
bowała Konfederacji Targowickiej to 
ją rozwiązała we wrześniu 1793 roku, 
a Targowiczanie niczego nie osiągnę-
li - tylko sprzedali Rzeczpospolitą dla 
obcej władzy.) (Przepraszam za błędny 
gramatyczne). 

(Screen stron FB na www.Strefa.se - 
red. NGP)

Te ostatnie akapity świadczą o tym, 
że Szulc w ogóle nie rozumie co się w 
Polsce dzieje, co było głównym powo-
dem krytyki mediów i środowisk anty-
rządowych wobec tego, co na granicy 
polsko-białoruskiej się dzieło. A cho-
dziło przede wszystkim o bezduszny, 
antyhumanitarny stosunek do tysięcy 
ludzi/migrantów, którzy stali się pion-
kami w politycznej przepychance. Nie 
wspominam już o Szulca opinii, że 
“niektórzy, tak zwani inteligenci, “eu-
ropejczycy”, z opozycji i ich kanały 
propagandowe, aż się trzęsą z podnie-
cenia, kiedy mogą dokopać własnemu 
narodowi na arenie międzynarodowej”. 

To nagłe “podniecenie” Szulca nie-
stety szufladkuje go jako historyka słu-
żącego określonej opcji politycznej. I 
podważa jego bezstronność. W 2019 ro-
ku Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
RP odznaczyło Artura Szulca Odznakę 
Honorową “Bene Merito” z uzasadnie-
niem: “Za działalność wzmacniającą 
pozycję Polski w Szwecji”. Uznanie ja-
kim cieszy się Szulc wśród szwedzkich 
historyków, jest nie do przecenienia 
– pisano w relacji z wręczenia meda-
lu w Ambasadzie RP w Sztokholmie. 
Zwłaszcza, kiedy istnieje potrzeba bro-
nić dobrego imienia Polski w szwedz-
kich mediach. – Bardzo nam zależy 
na kontynuacji współpracy z panem 
Arturem. Mamy problem związany z 
ilością sygnałów dochodzących do nas 
z różnych stron Szwecji, związanych z 
publikacjami niewłaściwych stwierdzeń 
dotyczących historii Polski - podkreślił 
Tomasz Grzybkowski, Chargé d’affa-
ires ambasady RP w Sztokholmie. 

A więc chyba wszystko jest już ja-
sne. O to właśnie chodzi. Artur Szulc 
na usługach obecnej władzy i swoim 
komentarzem na FB stracił w mo-
ich oczach wiarygodność. A szkoda, 
bo – przywołując Władysława Barto-
szewskiego: warto być przyzwoitym. I 
nie uratuje tego nawet fakt, że zaledwie 
po paru godzinach Szulc usunął ten 
komentarz ze swojego profilu FB. W 
Internecie nic jednak nie ginie.

Tadeusz Nowakowski
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Piotr Pietucha na FB: To nie to, że podkrada 
się jesień, więc czas pomarudzić. Nie to, że 
nienawidzę zakupów, więc przed wejściem do 

marketu jestem już napięty jak struna. Ale szczegól-
nie przed Merlinem mam najkrótszy lont i najcień-
szą skórę. Bo trzeba się rozeznawać, trzeba pytać i 
niestety cierpliwie prosić o pomoc tych steranych co-
dzienną życzliwością pracowników, w tych ohydnych 
zielonkawych polo z degustownymi paseczkami.
A oni ukrywają się w nagłej zajętości, umykają przed 
tobą wzrokiem, ciałem, myślą, mową i uczynkiem. 
Potrzebowałem pojemniki na odpadki. Są spore, 
stoją na środku sklepu, wciśnięte jeden w drugi, w 
dwumetrową niemal kolumnę. Nie dałem rady wyłu-
skać - w krzyżu prawie 70-tka, z nim problemy i siły 
już nie te. W końcu udało mi się wytropić, upolować, 
odpowiedzialnego za dział (inni zielonkawi grzecznie 
się uchylają: ,,nie moja półka“). Stęknął i wydobył 
mi pojemnik:
- Jak to się nie da? - rzucił z jawnym wyrzutem. 
Poproszony, bo sam na to nie wpadł, żachnął się, 
wcisnął jeden w drugi (potrzebowałem dwa) i posta-
wił mi je na wózku.
Pani przy kasie pokiwała bezradnie głową: 
- Tak stoją, że nie mogę zeskanować ceny...
- Sorry - mówię - ale ich nie przestawię, są ciężkie, a 
ja nie mogę dźwigać.
- Ja też nie - odburknęła.
Zapadliśmy oboje w urażony impasik. Po chwili wes-
tchnęła, wytoczyła się z kasy, przyklękła przy wózku i 
odczytała swoim aparacikiem cenę od spodu:
- A jak pan to zapakuje do samochodu? - zemściła się 
jadowitą troską.
- Dobrzy ludzie mi pomogą, są tacy jeszcze, tam, na 
zewnątrz - odparowałem.
Rozumiem, że prawie wszyscy jedziemy na oparach. 
Jesteśmy drażliwi, kąśliwi, wymęczeni i nieprzyjemni. 
Ale, kurwa, człowieku, wybrałeś sam swoje zajęcie. 
Czy jesteś sprzedawcą, nauczycielem, politykiem, te-
rapeutą, policjantem - obsługujesz innych. Szanując 
klienta, szanujesz swój zawód. Szanując swoją pracę 
- dbasz, szanujesz i ocalasz siebie.
Święta prawda. Andrzej Szczypiorski kiedyś napisał: 
Cechy charakterystyczne społeczeństwa polskiego to: 
alkoholizm, nieuczciwość, brak tolerancji względem 
inaczej myślących, nieposzanowanie pracy, zarów-
no cudzej jak i własnej. Wypadałoby zapytać, czy 
takiemu społeczeństwu przysługuje miano chrześci-
jańskiego. Brrr...

W “Newsweeku” Tomasz Lis zastanawia 
się czy warto być Polakiem? Szukajmy 
odpowiedzi na te pytania. Może ta niecier-

pliwość serca, która każe ich szukać, to najgłębszy 
sens bycia Polakiem, który myśli, a niepewności, 
wątpliwości i poszukiwań potrzebuje bardziej niż 
gromkich pokrzykiwań o patriotyzmie i deklaracji 
na billboardach. Największy billboard z hasłem 
„Warto być Polakiem” widziałem w stolicy na placu 
Powstańców Warszawy. Jest doskonale widoczny z 
okien „Wiadomości” TVP. Nie wiem, czy właśnie to 
hasło skłania pracowników telewizji do zaangażo-
wania w machinę kłamstwa i nienawiści. Być może 
więc dla pewnego eksperymentu za kilka lat w tym 
samym miejscu powinien wisieć billboard ze słowami 
Władysława Bartoszewskiego: „Warto być przyzwo-
itym”. Da Bóg, przyjdzie czas, że i taka inspiracja 
będzie potrzebna. 

Krystyna Motog z goryczą o Polakach w Szwe-
cji na FB: Naiwnie myślę sobie, że Polacy w 
szwedzkiej gościnie lizną trochę otwartości, 

skoro ktoś był skłonny zapomnieć o stereotypach. 
Nadal przecież Polaków kojarzy się ze cwaniactwem 
i kombinatorstwem (w pejoratywnym znaczeniu, nie 
ma to nic wspólnego z zaradnością życiową). Czar 
pryska, gdy wchodzę na strony fb dla Polaków w 
Szwecji… Z ogromną chęcią strzelaliby na granicy. 
Jak centralny układ nerwowy integruje dwie sprzecz-
ne informacje, tego nie rozumiem. Ja - fajny u kogoś, 
ktoś u mnie - zastrzelić. A niechże mu czegoś ten p… 
Szwed nie wypłaci z zasiłku… to go za potop powie-
sić. Dlatego nie umieszczam „tam” ogłoszeń o prace, 
bo poziom agresji dawno wymknął się adminom spod 
kontroli (chyba, że to im pasuje). I jasne, niech się 
uczą w tej Szwecji polskiego...

I jeszcze raz Krystyna Motog. Tym razem o antysz-
czepionkowcach: Tak naprawdę nie szczepimy 
się wyłącznie dla siebie - ale dla swoich dzieci, 

żeby miały rodziców, dla swoich bliskich, żeby mieć 
mniejsze prawdopodobieństwo zarażenia ich, dla 
osób, które są starsze, chore, słabsze, dla mniejszych 
dzieci, żeby nie zabrakło dla nich miejsc w szpitalach 
i żeby nie umarli w domu. To jest kurwa obrzydliwy 
egoizm myśleć wyłącznie o sobie, nie słuchając auto-
rytetów, naukowców i lekarzy, być pewniejszym tego, 
co mówi jakiś zjeb na YouTube, który robi kasę na 
ludzkim dramacie. Takich kreatur nigdy nie brakuje, 
wyczuwają ludzki strach i żyją z niego. Byli ci, co 
sprzedawali cudowne leki zwalczające raka, uzdro-
wiciele, irydolodzy, jakiś jasnowidz, bioenergotera-
peuta zabawiający się w Jezuska. I dość spora grupa 
powtarzających się osób, która jest łatwowierna, łyka 
proste przekazy, które każą im się bać czegoś. 
Najczęściej są to osoby wychowane w bogobojnych 
domach, gdzie spora część wychowania opierała się 
na straszeniu dzieci. Niestety, spora część nie posił-
kuje się wiedzą, bo zwyczajnie nie miała możliwości 
się z nią zetknąć. To, co przerabiamy teraz w domu z 
dziećmi, to weryfikacja kłamstwa i prawdy. Nie wy-
obrażam sobie, gdybyśmy zaczęli wmawiać dzieciom, 
że ewolucja Darwina nie zaistniała. Tak bardzo dużo 
zależy od rodziców, bo czym skorupka za młodu...
Głos rozsądny, tylko wydaje się jednak, że to wciąż 
wołanie na puszczy. Aż 40% Polaków – nawet tych 
mieszkających dłużej i krócej w Szwecji – nie chce 
się zaszczepić...

Złote myśli z Internetu: Niektórzy twierdzą, że 
czas zmienia człowieka. Osobiście uważam, że 
człowieka zmieniają inni ludzie...

I jeszcze inna myśl: Nauka dowodzi, że tylko idioci 
potrzebują wielu przyjaciół. To z dedykacją, 
dla tych co chełpią się setkami “znajomych” na 

Facebooku. 

Z “Wysokich obcasów”: Niezaprzeczalną korzy-
ścią wieku średniego jest to, że większość z nas 
odrobinę łagodnieje i chętniej wybacza. Dzieje 

się tak dlatego, że w tym wieku mam już za sobą parę 
poważnych doświadczeń. Wiemy na przykład, że z ze-
wnątrz życie wydaje się wspaniałe, a w środku jest do 
niczego. I że nie zapobiegniemy życiowym dramatom, 
chociaż ze wszystkich sił staramy się być perfekcyjni. 
I że w większości wypadków sprawy, które kiedyś 
uważaliśmy za bezpieczne, nienaruszalne i święte, 
nagle okazują się bezwartościowe. Na przykład 
małżeństwo. I miłość. 

Janusz Piechociński, polityk, były prezes ?PSL, 
zatroskany dolą Polaków, napisał na Twitterze:  
41% procent Polaków uważa, że nie starcza im 

na codzienne zakupy. Ktoś napisał w komentarzu: To 
niech robią to co dwa dni.

Na stronie Facebookowej Ośrodka Monitoro-
wania Zachowań Rasistowskich i Ksenofo-
bicznych raz po raz publikowane są wpisy i 

profile osób, które w otwarty sposób nawołując do 
nienawiści i rasizmu. Wśród Polonii szwedzkiej nie 
brakuje  też takich osób. Przykładem niech będzie 
pan JPP, który co prawda dzisiaj egzystuje na pery-
feriach tutejszego życia polonijnego, ale swego czasu 
miał ambicje literackie i – gdy jest w lepszej formie 
– uczestniczy nadal w tzw życiu kulturalnym Polonii. 
Swego czasu jako zdjęcie profilowe na FB używał 
akwarelkę Adolfa Hitlera, teraz przede wszystkim 
epatuje swoim uwielbieniem dla Dudy prezydenta 
i Jarosława K. A wszystko to okraszone wpisami: 
Prawdę mówiąc. Polska czysta. Polska wyszyszczona 
od żydowskiego brudu to jedyna kochana Polska. 
(wpis z 27 listopada). Albo: Żydzi w synagodze. 
Żydzi w sejmie. (27 listpada) “Do narodu polskiego. 
Zabić w każdy sposób żydokomunę na wieki amen. 
Jadę do was i przyłączcie się. Koniec z tymi k...mi 
raz na zawsze. Z miłością do mojej ojczyzny ja!” (26 
kwietnia 2019). JPP zamieszcza też linki zachęcające 
do lektury artykułów z jakichś oszołomskich gazet, 
w tym link do artykułu “Czarnek. W związku dwóch 
gejów zrodzić się mogą tylko kamienie w nerkach”. 
To jest nawet dość zabawne, gdyż JPP znany jest 
w Sztokholmie z tego, że sam jest gejem. JPP to 
przypadek kliniczny, jednak bardziej mnie dziwi lista 
jego znajomych na FB, którzy do tej pory nie zablo-
kowali go. Co też wiele mówi o tych ludziach. 

Odnośnie tego co wyżej, zacytujmy opinię 
europosła Marka Migalskiego: Trzeba przyjąć 
do wiadomości, że około 1/3 Polaków jest 

mentalnymi i intelektualnymi faszystami. To ułatwia 
analizę rzeczywistości i wyznaczać powinno strategie 
polityczne poszczególnych partii. Wiem. To szokują-
ce, że co trzeci mijany przez Was na ulicy obywatel 
RP jest faszystą.

Ale czemu się dziwić? Niemal 1/4 Polaków 
zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. 
Stereotypy i negatywny język utrudniają im 

walkę z chorobą – mówi dr n. med. Sławomir Mura-
wiec, członek zarządu głównego i rzecznik prasowy 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szacuje 
się, że na zaburzenia psychiczne cierpi około 8 mln 
dorosłych Polaków, z których co roku 1,5 mln trafia 
do szpitali psychiatrycznych. Jak pokazało ogólno-
polskie badanie EZOP I (Epidemiologia Zaburzeń 
Psychiatrycznych i Dostępność Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej), prawie co czwarty Polak (23,4 
proc.) zmaga się z przynajmniej jednym zaburzeniem 
psychicznym. Najpowszechniejsza jest depresja – 
określana mianem epidemii XXI wieku – na którą 
cierpi ok. 10 proc. rodaków, ale do najczęstszych 
zaburzeń psychicznych zaliczają się też m.in. nerwice 
i zaburzenia lękowe, napady paniki, fobie społeczne i 
choroby takie jak schizofrenia.
To musi mieć swoje konsekwencje nie tylko dla 
życia w związkach, ale także dla życia społecznego.

Janusz Piechociński, polityk, były prezes ?PSL, 
zatroskany dolą Polaków, napisał na Twitterze:  
41% procent Polaków uważa, że nie starcza im 

na codzienne zakupy. Ktoś napisał w komentarzu: To 
niech robią to co dwa dni.

UWAGA, będzie tylko dla dorosłych Czytel-
ników. Odpowiedź na sondę “Komu ufasz 
bardziej niż rządowi?”: Reklamom na Porn-

hubie mówiącym, że singielki w mojej okolicy chcą 
mi przedlużyć penisa za free.

Media w Polsce, zwłaszcza te bliskie ekipie 
rządzącej, podały sensacyjną informację, 
jak to Polacy z Norwegii uciekają do Polski, 

gdyż „nowy ład i dobrobyt w PL” oraz spadająca 
wartość korony norweskiej, skłaniają do powrotu 
z norweskiego Eldorado. Według hasła: Norwegii 
już nie ma. Tak przynajmniej zinterpretowano sobie 
materiał telewizji norweskiej, w którym mowa była 
o braku siły roboczej, gdyż Polacy już tak gremial-
nie do Norwegii nie wyjeżdżają. I to prawda, tylko 
powody są nieco inne. A rzeczywistość jest jeszcze 
inna. Otóż, według danych norweskiego Centralnego 
Urzędu Statystycznego (SSB) Polacy od 2008 roku, 
kiedy wyprzedzili liczbowo Szwedów, są najlicz-
niejszą grupą imigrantów w Norwegii. Dane z marca 
2021 wskazują, że populacja Polaków wyniosła 
117331 i w dodatku każdego roku liczba Polaków 
przyjażdżających do Norwegii jest większa niż 
wyjeżdżających. Ale kogo obchodzą niuanse, skoro 
propagandowo to niewygodne.
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Razem ku lepszemu

Po przebyciu choroby nabiera się odporności, ale nie wiadomo,  

jak długo się ona utrzymuje.  

Nie czekaj z zaszczepieniem się przeciw COVID-19. 

Czytaj więcej na folkhalsomyndigheten.se/covid19-polski

Dla informacji o tym, gdzie i jak możesz się zaszczepić, wejdź na 1177.se.

Po przebyciu COVID-19 również  
należy się zaszczepić


