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Złota jesień życia? 
Zależy dla kogo...

„Głos Katolicki”, który tak skwapliwie krytykuje rzekomą 
„poprawność polityczną” innych, przedrukowuje tekst, który 
w wersji oryginalnej nosił tytuł: „Czy Polacy zdołają ocalić 
białą rasę?”. Ale jakoś nie miał odwagi zamieścić tego tytułu 
w swoim pisemku ukazującym się w Szwecji.... 10

Plotki
prawdziwe
i zmyślone
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Prognozy są niepokojące: 
w ciągu czterech lat liczba 
osób z najniższymi świad-
czeniami emerytalnymi 
wzrośnie o 20 procent. 
Dotknie to także wielu 
Polaków w Szwecji...  2-3

Tu, u ślimaków? Co będę dużo mówił... 
Jestem od nich lepszy we wszystkim: 
i w interesach, i u bab, i w pieniądzach. 
Ale głównie w kulturze. W kulturze to oni 
nie mają do nas żadnych lotów! U nas byle 
Potocki miał większy zamek niż ich król. 15

Odek.
Zamiast 
wspomnienia 
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Sezonowy 
odstrzał 
emerytów

Strefa biedy w Unii Europejskiej leży na po-
ziomie 11.830 koron miesięcznego dochodu net-
to. Moja emerytura jest niższa. Między innymi, 
dlatego że płacę wyższy podatek, niż gdy praco-
wałem. W objętych badaniem 53 czołowych kra-
jach świata nie ma takiego, gdzie emeryt płaciłby 
wyższy podatek niż wcześniej, gdy pracował.

Gdybym był emerytem w Portugalii nie pła-
ciłbym żadnego podatku, we Francji płaciłbym 
14 procent. W Niemczech mój podatek byłby o 
17 procent niższy niż płaci zatrudniony, nie pła-
ciłbym nic za wizytę u lekarza, ani w aptece, ani 
u dentysty. Wniosek? W słynącym na świecie 
opiekuńczym państwie, królestwie Szwecji, po-
lityka fiskalna nastawiona jest na – jeśli już nie 
prześladowanie – to poniżanie mnie, emeryta.

Gdyby moja emerytura od jutra wynosiła 
11.830 koron i nie musiałbym płacić za wizytę u 
lekarza, za leki, za dentystę, uważałbym, że moja 
stopa życiowa gwałtownie się poprawiła. Był-
bym tak zadowolony, że nawet zapomniałbym, iż 
koszty życia są w Szwecji wyższe, niż w więk-
szości krajów, członków Unii Europejskiej.

Związek Szwedzkich Emerytów obliczył, że 
w tym roku 231.000 emerytów żyje poniżej gra-
nicy biedy. Z tego można wysnuć wniosek, że 
część wyprowadziła się poza granice Szwecji, 
a część do nieba, bo w ubiegłym rok było nas 
250.000.

Polityka to wola – wola czynienia dobra na 
korzyść obywatela i państwa, z zachowaniem tej 
kolejności. Czyżby szwedzki rząd i parlament 
tego nie wiedzieli? Czyżby „skoszarowani” w 
swoich małych wysokostandardowych urzędni-
czych ojczyznach, nie zauważyli? Trudno uwie-
rzyć. 

Podejrzewam, że „oni” wszystko to dosko-
nale wiedzą, orientują się precyzyjnie w statusie 
szwedzkiego obywatela z najniższą wskazali 
emeryturą, jednego z owej ćwierć milionowej 
grupy społecznej, tylko, mówiąc kolokwialnie, 
po prostu olewają. 

Albowiem uwagę ich zajmuje, oprócz innych 
projektów, realizacja pochłaniającej miliardy 
koron najnowszej wersji myśliwca Gripen, któ-
ry, jak i poprzedni model, będzie im cholernie 
trudno sprzedać, a emeryt może go obejrzeć w 
najlepszym przypadku, jako smugę na niebie kró-
lestwa.

Andrzej Szmilichowski

Złota jesień 
życia? 
Zależy 
dla kogo...
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W Sztokholmie 21 sierpnia 2016 roku, 
w wieku 70 lat, zmarła Basia Frydman, 
aktorka Teatru Dramatycznego w Sztok-
holmie.

Urodziła się w 1946 roku w Świebodzinie. W 
1948 roku znalazła się z rodzicami w Szwecji. Po-
czątkowo mieszkała w Uppsali. W latach 1966-68 
uczęszczała do Calle Flygares Teaterskolan, póź-
niej studiowała w Wyższej Szkole Teatralnej w 
Sztokholmie (1969-1972). Występowała jako ak-
torka w Stockholms Stadsteatern, Skånska teatern, 
Pistolteatern, a w latach 1982-2013 w Teatrze Dra-
matycznym. W 1991 roku była współzałożycielką 
Teatru Żydowskiego w Sztokholmie. Znana była 
również z ról w filmach i serialach szwedzkich.

Zmarła 
Basia 
Frydman

Gdyby kierować się opracowaniem przygoto-
wanym przez Global Age Watch Index, na zlecenie 
ONZ, szwedzki emeryt ma najmniejsze powody do 
narzekania. Szwecja okazała się najlepszym krajem 
na świecie dla ludzi starszych. Organizacja doko-
nała porównania jakości życia ludzi starszych w 91 
krajach. Pod uwagę wzięto 13 kryteriów, takich jak 
dochody, zatrudnienie, ochrona zdrowia i środowisko 
naturalne. Decydował nie tylko poziom życia, czego 
dowodem jest fakt, że wiele biednych krajów (jak Sri 
Lanka, czy Boliwia) wyprzedziły kraje bogatsze. Na 
czele listy znalazła się Szwecja, później Norwegia i 
Niemcy, a na dalszych miejscach Holandia, Kanada, 
Szwajcaria i Nowa Zelandia. Polska znalazła się do-
piero na 62 miejscu (przede wszystkim ze względu 
na poziom opieki zdrowotnej - dopiero 87 miejsce na 
liście!).

Pani Barbara Kowalczyk mieszkająca na północy 
Szwecji patrzy na to opracowanie ze zrozumieniem, 
ale jakoś nie przekłada się to na jej samopoczucie. W 
Szwecji mieszka od około 25 lat, ma dzisiaj 86 lat, jej 
mąż był Szwedem, zmarł kilka lat temu. Pozostał po 
nim mały, typowy, szwedzki drewniany dom z dala 

od jakiegokolwiek dużego miasta. Zostały także jego 
dzieci, które są spadkobiercami domu w równym 
stopniu co pani Barbara. To oczywiście nie jest sy-
tuacja komfortowa, chociaż nikt jej z domu nie wy-
rzuca. 

Siedzi przy stole w kuchni i na kartce notuje mie-
sięczne opłaty. Emerytura, którą dostaje, nie starcza 
nawet na podstawowe wydatki. W jej przypadku nie-
wiele można zrobić. W Szwecji mieszka krótko, nie 
otrzymuje więc pełnej emerytury szwedzkiej, a pie-
niądze wypłacane z Polski to, jak na warunki szwedz-
kie, marne grosze. Kolumny cyfr na kartce papieru 
nie chcą się ze sobą zgodzić – aż strach pomyśleć, 
że w domu coś się zepsuje i trzeba będzie wezwać 
rzemieślnika. W dodatku Kasa Chorych uznała parę 
miesięcy temu, że pani Barbarze należą się mniejsze 
pieniądze, ze względu na to, że nieznacznie zrewalo-
ryzowano jej emeryturę w Polsce. Bezskutecznie się 
od tej decyzji odwołuje.

Przypadek pani Barbary nie jest odosobniony. Na 
około 2 miliony emerytów w Szwecji, aż 800.000 
otrzymuje tylko tak zwaną garantipension, czyli eme-
ryturę gwarantowaną w wysokości około 7500 koron. 
Statystyki są alarmujące, bo niemal połowa kobiet, 
które przeszły parę lat temu na emeryturę, może li-
czyć tylko na taką sumę! W zastraszającym tempie 
rośnie liczba biednych emerytów, którzy mają kło-
pot by związać koniec z końcem każdego miesiąca. 
Całe szczęście, że nadal funkcjonuje system pomocy 
społecznej, więc w Szwecji nikt z głodu nie umrze: 
zawsze w awaryjnych wypadkach można liczyć na 
dopłatę do czynszu lub doraźną pomoc socjalną. Ale... 
ani to komfortowa sytuacja, ani normalna.

Duża pomarańczowa koperta, którą każde-
go roku przynosi nam poczta, rzadko jest 
powodem radości. Co prawda statystyki 
mówią, że średnia wysokość emerytur dla 
osób w wieku 65-73 lata wynosi 2/3 ich 
wcześniejszych pensji, ale... to tylko styty-
styka. Rzeczywistość jest mniej różowa.
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LISTY DO REDAKCJI

Jak żyć, 
Panie Redaktorze?

Dlaczego Polacy w Szwecji mają problemy ze 
szwedzkimi urzędami? Gdy przyjechałam do Szwecji 
miałam problemy z pracodawcami. Zwracałam się z 
prośbą o pomoc do policji, sądów i władz komunal-
nych, ale nikt mi nie pomógł. Pracowałam od świtu 
do nocy za 40 koron na godzinę, a pracodawca za-
trudniał mnie “tylko w razie potrzeby”. Do dzisiaj 
mam z tego powodu problemy finansowe.

Dodatkowo od 2013 roku F-kassa fałszuje mój 
rentgen magnetyczny, nie płaci mi ani koron, wyko-
rzystują mnie F-kassa i Capiokliniken z lekarzami. 
Trzy razy zwracałam się z prośbą o pomoc do komu-
ny, ale odmówili mi pomocy i wyrzucili mnie z mo-
jego mieszkania na ulicę. W komunie mi powiedzieli 
niech ci Polska pomoże. Dzwoniłam do polskiej 
ambasady w Sztokholmie, ale powiedzieli mi, że to 
Szwecja musi mi pomagać.

Wyszłam za mąż za obywatele szwedzkiego, ale 
on zachorował i siedzi teraz na wózku inwalidzkim. 
Jest bardzo chory, ma problemy z egzemą, ma bar-
dzo drogą medycynę i potrzebuje opieki. od dwóch 
lat potrzebuje pampersy, które kosztują 1200 koron 
na miesiąc. Mąż robi wszystkie opłaty za swoje pie-
niądze z emerytury, ale nie starczało nam na życie, 
ani na odzież, obuwie i lekarstwa.

1 lutego 2014 roku zachorowałam, przez dwa lata 
byłam bez środków do życia, bo Kasa Chorych nie 
chciała mi wypłacać pieniędzy, zmuszali mnie, cięż-
ko chorą, do pracy. Odesłali mnie do urzędu pracy, 
ale ja nie mogę pracować, jestem ciężko chora i nie 
pójdę do żadnej pracy, nie mogę stać, mam uszko-
dzony kręgosłup i całą lewą stronę ciała mam nie-
władną. Prosiłam urząd pracy o skontrolowanie mo-
jego zdjęcia rentgenowskiego. Skontrolowali i uznali 
mnie za niezdolną do pracy. 

Dlaczego więc Kasa Chorych nadal mnie zmusza 
do pracowania? Twierdzą, że mogę pracować 6 go-
dzin dziennie. Dlaczego nikt mi nie pomógł? Ani po-
licja, ani urząd komuna? Pisałam do urzędu pracy, 
do sądu w Malmö i Göteborgu, do Sądu Najwyższego 
- wszyscy odmówili mi pomocy. Jestem wykorzysty-
wana już pięć lat przez wszystkie te instytucje. Dla-
czego Polak w Szwecji traktowany jest jak niewol-
nik i jak śmieć? Gdzie jest sprawiedliwość sądów w 
Szwecji?

Teraz dopiero otrzymałam szwedzką emeryturę w 
wysokości 600 koron, dodatkowo otrzymuję polską 
emeryturę w wysokości 2700 koron. Mam tylko na 
życie 3.300 koron na miesiąc. Nie mam za co się le-
czyć, nie mam za co iść do dentysty. Od dwóch lat 
mam silny ból zębów. (...)

Dlatego zwracamy się do was z prośbą o pomoc.

Bogusława Andersson (Landskrona)

W ostatnich latach szwedzki system emerytalny 
najbardziej dotknął osoby urodzone przed 1938 ro-
kiem. To właśnie osoby z tego i wcześniejszych rocz-
ników najczęściej otrzymują jedynie emerytury gwa-
rantowane. Im ktoś jest później urodzony i później 
idzie na emeryturę, tym lepiej dla niego. Jak wynika 
z danych z Pensionsmyndigheten, jeszcze w 2003 
roku niemal 54% nowych emerytów otrzymywało 
tylko emerytury gwarantowane. W 2014 roku liczba 
ta spadła do 40%. To dobra wiadomość, ale daleko 
od euforii.

Zazwyczaj szwedzka emerytura składa się z trzech 
części: podstawowej, którą dostają wszyscy mieszka-
jący i pracujący w Szwecji – w zależności od przepra-
cowanych lat i wysokości pensji; tjänstepension (czyli 
emerytura ze składek płaconych przez pracodawcę); i 
prywatnej – bazującej na miesięcznych składkach pła-
conych osobiście, wypłacanej osobom, które oszczę-
dzały na dodatkową emeryturę. 

Minimalna podstawowa emerytura (czyli emerytu-
ra gwarantowana) wynosiła w zeszłym roku około 85 
tysięcy koron rocznie. Tak niskie emerytury dotyczą 
przede wszystkim osób tak zwanego „starego portfe-
la” i stanowią zazwyczaj aż 80% wcześniejszej pensji. 
To może brzmi nieźle – ale na skutek inflacji to często 
zaledwie 40-50% dochodów z okresu, gdy się praco-
wało. Jak podaje szwedzki urząd statystyczny aż 28% 
73-latków otrzymuje emeryturę, która odpowiada 
60% wartości ich pensji przed pójściem na emeryturę.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, młodsze roczniki 
emerytów, mają nieco lepiej. Przede wszystkim dlate-
go, że otrzymują także „tjänstepension” - w 2013 roku 
aż 88% nowych emerytów otrzymywało z tego tytułu 
jakieś pieniądze. W tym samym roku aż 23% eme-
rytów miało również dochód ze swoich prywatnych 
składek emerytalnych.

Różnica między emeryturą osoby, która otrzymuje 
tylko część gwarantowaną, a osobą która otrzymuje 
emeryturę składającą się z trzech części, może być 
ogromna. Jedni w wieku 73 lat mogą rocznie otrzymy-
wać około 95.000 koron (7.900 miesięcznie), drudzy 
248.000 (20.700 miesięcznie). To z kolei przekłada 
się na komfort życia emerytów. Łatwo można poddać 
się złudzeniu, że skoro jest – relatywnie spora – gru-
pa emerytów z wysokimi emeryturami, to generalnie 
życie emeryta w Szwecji jest błogie. Owszem, można 
się z tym zgodzić. Ale... biorąc pod uwagę, że duża 
część nawet z tych, którzy mają niższe emerytury, są 
posiadaczami mieszkań lub domów, ewentualnie mają 
jakieś oszczędności, wówczas korzystają „w pełni” z 
życia nawet w wieku mocno-starszym (tak długo, jak 
pozwoli zdrowie). Mimo to, ich miesięczne „docho-
dy” nie zawsze porafią pokryć coraz droższego życia. 

Te wszystkie liczby i statystyki mają bowiem kil-
ka wad – nie uwzględniają przypadków skrajnych i 
różnych, skomplikowanych sytuacji życiowych. Dwa 
lata temu głośna była sprawa  Rolanda Sahlströma, 
który po przekroczeniu 70 lat otrzymał powszechną 
emeryturę w wysokości 3.596 koron (przed podat-
kiem!). Przez całe życie pracował jako pracownik 
budowlany we własnej firmie, i najczęściej składał 
deklarację podatkową, według której – po odliczeniu 
kosztów własnych – nie miał prawie dochodów. W la-
tach 1966-1983 tylko dwukrotnie wykazał zyski. To 
spowodowało, że Kasa Ubezpieczeń Emerytalnych 
ustalając mu emeryturę, wyliczyła ją na zaledwie 
3596 koron (w tym 968 koron emerytury gwaranto-
wanej). To dość typowa historia osób, które prowadzą 
własną działalność gospodarczą.

Z kolei pani Ewa, która przyjechała do Szwecji z 
Opola w 1966 roku, mając wówczas 26 lat, przepra-
cowała w Szwecji jako pomoc w kuchni około 30 lat. 
Na skutek choroby zmuszona była przejść na wcze-
śniejszą emeryturę. Dzisiaj, mając lat 76, otrzymuje 
10.800 koron emerytury, a więc – używając termino-
logii socjalnej – znalazła się na granicy ubóstwa. Po 
zapłaceniu czynszu w wysokości 5700 koron i pozo-
stałych rachunków (telefon, elektryczność) zostaje jej 

około 70 koron na życie dziennie... Nic więc dziwne-
go, że opowieści o Szwecji jako raju dla emerytów, 
są dla pani Ewy całkowicie niezrozumiałe. Z kolei 
szwedzki model państwa opiekuńczego najchętniej 
by usunął panią Ewę ze swoich statystyk...

Wyliczenie swojej przyszłej emerytury nie jest 
proste. Owszem, wskazówką jest „pomarańczowa 
koperta” z Pensionsmyndigheten, ale te wstępne za-
łożenia koryguje życie. Przekonuje się o tym wielu 
Polaków, którzy w ostatnich 20-30 latach przyjechali i 
zamieszkali w Szwecji. Pod uwagę trzeba bowiem nie 
tylko wziąć okres mieszkania w Szwecji, czas pracy w 
Szwecji i wysokość zarobków, ale także te same para-
metry z czasów, gdy mieszkało się w Polsce. Począt-
kowo niejasne były też reguły jak te wzajemne świad-
czenia wspólnie obliczyć – ten problem nieco ułatwiły 
wspólne zasady dla obywateli Unii Europejskiej. 

Parę lat temu do sądów szwedzkich trafiło parę 
spraw spornych – w tym dotyczące Polaków. Jedna 
ze spraw skierowana przez szwedzki Najwyższy Sąd 
Administracyjny do rozpatrzenia sądowego miała 
charakter  pilotażowy i dotyczyła Polki, która już w 
wieku dojrzałym osiedliła się w Szwecji i po prze-
mieszkaniu tutaj 25 lat, chciała uzyskać gwaranto-
waną emeryturę. Kasa Chorych wyliczyła jej w 2008 
roku, że nie należy się jej ani korona. Według prze-
pisów unijnych wyliczenie emerytury osobom, które 
przemieszczają się z jednego kraju Unii do drugiego, 
jest skomplikowane i odbywa się w dwóch etapach. 
Najpierw liczona jest wysokość emerytury tak jakby 
dana osoba mieszkała i pracowała cały czas w Szwe-
cji. Później, tę teoretyczną emeryturę, koryguje się 
przeliczając na faktyczny czas zatrudnienia i pobytu 
w Szwecji. W rozpatrywanym przypadku Polka miała 
niskie dochody w Szwecji, więc prawie „nie zarobi-
ła” na emeryturę. Pozostawała sporna sprawa o wy-
sokość emerytury gwarantowanej. Nie wnikając tutaj 
w skomplikowane szczegóły wyliczeń dokonanych 
przez Kasę Chorych, wyszło na to, że w oparciu o 
obowiązujące wówczas przepisy, Polce ta emerytura 
się nie należała. 

Podobna sprawa trafiła do sądu na południu Szwe-
cji. Wówczas dotyczyła Polaka mieszkającego w 
Östra Göinge. Prawo pobytu uzyskał w Szwecji w 
2001 roku, miał wówczas 63 lata. Po uzyskaniu wieku 
emerytalnego zwrócił się o wypłacanie mu emerytu-
ry gwarantowanej, ale jej nie otrzymał. W tym czasie 
otrzymywał tylko emeryturę z Polski, która odpowia-
dała około 2500 koron miesięcznie. Sprawa stała się 
znowu aktualna po wstąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej i trafiła do sądu. Według nowych obowiązują-
cych przepisów, Polak mógł na nowo złożyć wniosek 
o przyznanie mu szwedzkiej emerytury. Otrzymał ją...  
w wysokości 200 koron miesięcznie. Tylko tyle nale-
żało mu się po uwzględnieniu czasu, jaki mieszkał w 
Szwecji.  

Do tej pory problem niskich emerytur dotyczył 
przede wszystkim osób z tak zwanego „starego portfe-
la”. Dzisiaj główną przyczyną tego zjawiska jest fakt, 
że w szwedzkim społeczeństwie jest coraz większy 
odsetek imigrantów, którzy zamieszkali tutaj w doj-
rzałym wieku, i przeważnie nie zdążyli zapracować na 
wysoką emeryturę. Prognozy są więc niepokojące: w 
ciągu czterech lat liczba osób z najniższymi świadcze-
niami wzrośnie o 20 procent. Dotknie to także wielu 
Polaków...
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ZMARŁ LEON ANKERSTEIN (1931-2016)

Właściwie Leon Ankersten, ale osiadłej na zie-
miach polskich rodzinie szwedzkich Ankerstenów. 
dodano w XIX wieku „i“ w nazwisku myśląc, że to 
błąd pisowni. Rodzina nie zaprotestowała i tak już 
zostało. 

Leon Ankerstein (Ankersten) urodził się w Łodzi 
31 października 1923 roku.

We wrześniu 1939 miał prawie lat 16. Po zajęciu 
Łodzi Niemcy na wabia otworzyli polskie gimnazjum 
dla klasy maturalnej i aresztowali wszystkich uczniów 
i zesłali ich do obozu w Dachau, (Oświęcimia jeszcze 
wówczas nie było). Okupanci wychodzili, ze słuszne-
go (z ich punktu widzenia) założenia, że ta harcerska 
młodzież to potencjalni konspiratorzy. 

W obozie koncentracyjnym w Dachau oprócz po-
litycznych siedzieli tam w dużej ilości więźniowie 
kryminalni. Ci ostatni pełnili różne funkcje. I byli 
oburzeni na „internowanie” w obozie, bez żadnego 
powodu, kilkunastolatków. Otoczyli ich swoistą opie-
ką, dawali lekkie prace i lepsze wyżywienie. O tym 
wszystkim opowiadał mi Pan Leon swego czasu. Sam 

stosunkowo wcześnie opuścił Dachau na skutek in-
terwencji swoich kuzynów Ankerstenów ze Szwecji. 
Po powrocie do Łodzi (włączonej do Rzeszy) rodzina 
Ankersteinów została wysiedlona do Generalnej Gu-
berni, gdzie Leon wstąpił do ZWZ (AK). W czasach 
PRL Pan Leon pełnił m.in. społeczną funkcję sędzie-
go piłkarskiego.  

W latach siedemdziesiątych ub. wieku przybył 
do Szwecji, gdzie nawiązał kontakt z polskimi or-
ganizacjami (Polskimi Związkiem byłych Więźniów 
Politycznych i Samodzielnym Kołem byłych Żołnie-
rzy AK). Był długoletnim i doskonałym skarbnikiem 
PZbWP.

Zmarł 12 sierpnia 2016. 
Pożegnanie Zmarłego odbędzie się 10 września br. 

w Kaplicy Cmentarza w Roslags Näsby o godzinie 
12.30. 

Dojazd z Tekniska Högskolan Roslagsbaną (w kie-
runku Täby). 

Żegnamy Go z dużym smutkiem. (lgg)

Działacz społeczny, więzień KZ Dachau, żołnierz AK.
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Lektura 
lekka, 
łatwa i 
przyjemna

Awangarda 
w polskim 
kinie

Marek Haltof, Ewa Mazierska i 
Elżbieta Ostrowska publikowali dotąd 
wiele artykułów i kilka książek w języ-
ku angielskim o polskim filmie głów-
nego nurtu, niekiedy też zatrącając o 
problemy feminizmu w kinie. Cennym 
uzupełnieniem ich dorobku może stać 
się antologia „Walka o formę – spojrze-
nie na polski film awangardowy”. 

Tytuł czerpie książka ze znanego 
hasła Karola Irzykowskiego, literatu-
roznawcy piszącego też o filmie (X 
Muza, 1924), a narracja rozpoczyna się 
od pierwszych (niestety dla potomności 
nie zachowanych) prób awangardo-
wych w polskim kinie, równoczesnych 
pionierskiemu tekstowi Irzykowskiego 
„Smierć kinematografu” (1913). Wtedy 
Polski jeszcze nie można było znaleźć 
na mapie, a impet filmowej awangar-
dy plasuje się w latach 1930., głównie 

dzięki krótkometrażówkom Franciszki 
i Stefana Themersonow (np. Europa, 
1932, przy inspiracji i współpracy Mie-
czysława Szczuki i Anatola Sterna). O 
Themersonach pisze A.L. Rees, a jed-
na z redaktorów tomu – Kamila Kuc 
– poświęca swój szkic wpływom futu-
ryzmu, surrealizmu, dada i konstrukty-
wizmu na klimat artystyczny w Polsce 
lat 1920., co jednak nie zaowocowało 
konkretnymi filmami.

Okres powojenny rozpoczyna szkic 
poznańskiego filmoznawcy Mikołaja 
Jazdona o akcentach awangardowych 
w polskim dokumencie, z wyróżnie-
niem twórczosci Makarczyńskiego, 
Karabasza, Kieślowskiego, Łozińskie-
go i szeregu innych dokumentalistów. 
Kilka tekstów o filmie eksperymen-
talnym opracowali specjaliści tematu: 
Marcin Giżycki i Ryszard Kluszczyń-
ski. Szczególnie interesująca jest Jo-
nathana L. Owena próba przebadania 
wątków awangardowych w twórczości 
reżyserów polskich głównego nurtu 
aktywnych na emigracji: Waleriana 
Borowczyka, Romana Polańskiego, 
Jerzego Skolimowskiego i Andrzeja 
Zuławskiego. Nawiązali oni twórczo 
do własnych filmów kręconych wcze-
śniej w Polsce, jak Dom, Dwaj ludzie z 
szafą, Rysopis i Trzecia część nocy. Ich 
uwikłanie w tradycje romantyzmu, sur-
realizmu i teatru absurdu odbija się tak-
że echem w zamykającym tom tekście 
Mateusza Werrnera, prowokacyjnie ba-
dającego przyczyny nieobecności bądź 
opóźnienia w polskim filmie tradycji 
nowofalowej.

Aleksander Kwiatkowski
Kamila Kuc, Michael O’Pray (red.): The Struggle 
for Form. Perspectives on Polish Avant-garde 
Film 1916-1989. London/New York 2014 Wallflo-
wer Press s. 182.

Jedni mówią, że pisanie fraszek to 
najprostsza, inni że najtrudniejsza 
z form literackich. Jak w krótkiej, 
zwięzłej i zazwyczaj zabawnej for-
mie przekazać swoją myśl?

„Wierzby płacące” to naprawdę lek-
tura łatwa i przyjemna. Malutka ksią-
żeczka Andrzeja Szmilichowskiego w 
bibliofilskim wydaniu, z kolorowymi 
grafikami Adama Fiala, ukazała się w 
krakowskim wydawnictwie Miniatru-
ra. Wydawnictwo, którego współzało-
życielem był m.in. Józef Baran, działa 
od 1988 roku, od 2005 roku działa w 
strukturze Stowarzyszenia Siwobro-
dych Poetów, którego prezesem jest 
Mieczysław Mączka. Do tej pory uka-
zało się tam niemal 2000 tytułów, na-
częściej w małych nakładach, ale za to 
z dużym staraniem introligatorskim.

Twórczość sztokholmskiego autora, 
Andrzeja Szmilichowskiego, rozpo-
ściera się na wiele gatunków literackich. 
Również tematycznie – od metafizyki, 
po politykę i problemy codzienności. 
Autor jest bystrym obserwatorem, stąd 
i jego konkluzje i puenty są często traf-
ne, szydercze i bolesne. Podobnie jest 
z tymi kilkunastoma fraszkami. Całość 
kończy autoironiczny tekst „Spowiedzi 
nadzwyczaj osobistej”. 

Ta książka to mała, miła literacka 
niespodzianka. (tn)

Kręcić chatą 
za słońcem

Ważne było, aby chata była szczytem zwrócona na północ i południe, z wejściem 
od wschodu, co stanowiło rzędowy układ zabudowy lubelskiej wsi, typ dominujący 
i najstarszy.

Kiedy budowano chatę, pod każdy jej róg, pod podwalinę, kładziono wielki ka-
mień, a na nim jeszcze jeden kamień lub kilka kamieni.

Przed dziesięciu laty miałam sposobność podpatrywania rozbiórki starej drew-
nianej chaty. Była stara, daty budowy nie pamiętano, przypuszczano, że mogła 
liczyć przeszło 130 lat. Na pewno pamiętała powstanie styczniowe, bo osoba 
w tej chacie mieszkająca była z roku 1917, a chatę budował jej dziadek, który 
w chwili jej urodzenia liczył przeszło lat 60. Opowiadała kiedyś, że obok chaty 
przebiegał trakt, i tędy kupcy jeździli  na Litwę,  prowadzono skazańców na Sybir. 
Jej dziadek opowiadał, że jeden ze skazańców iść dalej nie mógł, bo nogi miał 
chore, obwiązane szmatami, widocznie był ranny. Rosjanie bagnetem go zadźgali. 

Chata ocalała w czasie I wojny światowej, podczas wycofującego się frontu na 
wschód, a w czasie II wojny, jakiś Niemiec robił sobie przy niej zdjęcie, bo wygląd 
chaty się podobał.

Wracając do chaty: okazało się, że pod każdym jej rogiem umiejscowiony był 
ogromny kamień, którego ruszyć ani wyciągnąć ręcznie nie było można.

 A kiedy rozbierano komin też było ogromne zdziwienie, bo komin nie usy-
tuowano na wylewce utwardzonej, lecz za fundament służyły duże płaskie ka-
mienie, umiejscowiono jeden na drugim, w sumie było ich aż sześć. Natomiast cegła 
na komin z gliny zrobiona i odpowiednio utwardzona. Były mocne i wytrzymałe, 
skoro dom stał aż tyle lat, w trakcie rozbiórki cegły rozpadały się, bo dach przy 
kominie już mocno przeciekał i nabrał wilgotności.

Chat staruszek – jak ta na fotografii – trudno dzisiaj spotkać. Obraz współczesnej 
wsi bardzo się zmienił. Porównując dawne fotografie nawet sprzed dwudziestu laty 
i czasy współczesne, zauważamy nieuchronny krok do przodu, a zarazem i do tyłu.

Chata we wsi Babianka.

Według relacji miejscowych starszych ludzi, kiedyś sytuow-
ano wiejskie chaty w stosunku do stron świata z nieznacznym 
uwzględnieniem kierunku ulicy głównej – wynikało 
to z „kręceniem chaty za słońcem”.

Miasto Ostrów leżało na skrzyżowaniu dwóch głównych szlaków handlowych. 
Jeden z nich był to wielki Trakt Litewski i często Gościńcem nazywany, wiodący z 
Krakowa przez Sandomierz, Lublin, Łęczną, Ostrów, Parczew i przez Brześć aż do 
Wilna. Drugi szlak handlowy mniejszy, zwany Ruskim, prowadził z Rusi do Pol-
ski i krzyżował się z poprzednim właśnie w Ostrowie. Wiódł przez Ratno, Chełm, 
Ostrów, Kazimierz i do rzeki Wisły. 

Tymi drogami przechodziły najróżniejsze karawany kupieckie, a także prze-
mieszczali się dygnitarze państwowi. Zatrzymywali się często w Ostrowie w zajaz-
dach i w karczmach. Tym właśnie traktem jednego razu królowa Bona śpiesząc się 
do syna na Litwę minęła Ostrów i znalazła się w głębokiej puszczy na pół drogi od 
miasta Parczew. A czas ku podróży wybrała deszczowy, drogi więc były podmokłe 
i grząskie, i powóz królowej zarył się w leśnym brodziku. Na dodatek urwało się 
koło. Zrozpaczonej królowej przyszli do pomocy bartnicy, ludzie puszczy, którzy 
mieli swoją osadę niedaleko traktu. 

Jak legenda głosi, królowa wpadła w szał, widząc urwane koło i niezaradnych 
służących, precz ich po lesie rozgoniła, by szukali kogoś do pomocy na tym odlu-
dziu. Tak się złożyło, że niedaleko stała malutka osada, bartnicy w niej mieszkali i 
smolarze. Usłyszeli krzyki i nawoływania, więc wyszli z lasu i pomogli wyciągnąć 
powóz z błota i naprawić koło.

A kiedy dowiedzieli się, że samej królowej usłużyli, bardzo się uradowali przy-
nosząc w darze kilka garncy miodu. 

A królowa zaciekawiona życiem poddanych wprosiła się do ich osady, obejrzała 
liczne barcie, pochwaliła, że tak ładnie i spokojnie żyją i korzystają z darów lasu. I 
z czasem ich opodatkowała.

Cecylia Rapa

Królowa Bona
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W drodze 
do Awdiejewki
Z kijowskiego dworca kole-
jowego wyjechaliśmy rano, o 
6.24, ukraińskim Pendolino. 
Tak nazywają tam koreańskie 
pociąg dużych prędkości – 
wyprodukowane przez koncern 
Hyundai Rotem1. Jechaliśmy 
z prędkością blisko 170 km. 
Trasę ponad 650 km – Kijów – 
Kramatorsk pokonaliśmy w 6 
godzin. Dwa lata temu pociąg 
dojeżdżał do Doniecka. Teraz 
kursuje tylko do Krasnoarmiej-
ska. Dalej, do separatystów, 
dojechać można tylko autobu-
sem.

Do Kramatorsku pociąg przyjechał 
o godzinie 12.24, bez żadnego opóź-
nienia. Na dworcu czekał na nas 
miejscowy biznesman. Celowo nie 
podam jego nazwiska, bo wyjechał z 
Doniecka, aby uciec od separatystów. 
Opowiadał nam, że inni ludzie chcą 
wyjechać z tamtych terenów z całymi 
rodzinami.

Konflikt na wschodniej Ukrainie – 
kontynuował nasz miejscowy opiekun 
– nazywany inaczej wojną w Donbasie 
albo wojną hybrydową na terenie ob-
wodu donieckiego i ługańskiego Ukra-
iny, rozpoczął się w kwietniu 2014. 
Zbrojne wystąpienie separatystów, 
wspieranych przez rosyjską armię i 
siły specjalne dążące do oderwania 
tego terytorium od Ukrainy było po-
przedzone przez marcowe wystąpienia 
prorosyjskie i kryzys krymski, które 
nastąpiły po rewolucji Euromajdanu.

Po odsunięciu w lutym 2014 od wła-
dzy Janukowycza i prorosyjskiej Partii 
Regionów i powołaniu rządu Jaceniu-
ka, w obwodzie ługańskim i doniec-
kim Ukrainy, prorosyjscy separatyści 
wystąpili zbrojnie przeciw nowemu 
rządowi i proklamowali powstanie 
samozwańczych: Donieckiej Republi-
ki Ludowej (DRL) i Ługańskiej Re-
publiki Ludowej (ŁRL). Po zbrojnym 
zajęciu kluczowych miast Donbasu, 
ogłosili w maju 2014 konfederację obu 
samozwańczych republik w Federa-
cyjną Republikę Noworosji. Po opa-
nowaniu części miast regionu przez 
uzbrojone oddziały separatystów, Siły 
Zbrojne Ukrainy uruchomiły tzw. ope-
rację antyterrorystyczną (ATO), której 
celem było rozbicie ugrupowań zbroj-

nych separatystów i zlikwidowanie 
samozwańczych republik ludowych na 
terytorium Ukrainy.

W kwietniu 2014, po aneksji Krymu 
i eskalacji nastrojów separatystycz-
nych w Donbasie, doszło do wybuchu 
prorosyjskiej rebelii, zmierzającej do 
proklamowania Republik Ludowych 
w Doniecku i Ługańsku. W związku z 
zaistniałą na Ukrainie sytuacją i toczą-
cymi się walkami rozpoczęła się mi-
gracja ludności Ukrainy, początkowo 
głównie do Rosji. W czerwcu, w ob-
wodzie rostowskim, zaczęto tworzyć 
punkty czasowego przebywania. 

Przedstawiciel Biura NZ ds. Ko-
ordynacji Pomocy Humanitarnej 
(OCHA) podał 6 sierpnia 2014, że sy-
tuacja humanitarna w Donbasie stale 
się pogarsza. W wielu miastach bra-

powrót do normalności. Taka zapalna 
sytuacja stać się może dla Ukrainy i 
Europy bardzo niekomfortowa na dłu-
gie jeszcze lata.

Po powitalnym obiedzie pojechali-
śmy w teren do Słowiańska i Bachma-
ta nazywanego dawniej Artiomowsk. 
Przy wyjeździe z Kramatorska stało 
kilka posterunków. Ukraińscy żoł-
nierze, najczęściej pracujący na tam 
kontrakcie i pochodzący z zachodniej 
Ukrainy, legitymowali wszystkich i 
zaglądali przejeżdżającym do bagaż-
ników. Mój polski paszport nikogo nie 
dziwił. Uśmiechali się nawet do mnie, 
uznając mnie za sojusznika.

Podobnie traktowano nas na kolej-
nych punktach kontrolnych zlokalizo-
wanych przy wyjeździe i przy wjeź-
dzie do Słowiańska i Bachmata oraz w 
drodze powrotnej. Oglądaliśmy znisz-
czone ostrzałem gradów i moździerzy 
domy i mosty. Wiele z nich nadal nosi 
ślady po kulach. Niektóre są już odbu-
dowane, pozostałe w trakcie remontu. 
Mijaliśmy też samochody międzyna-
rodowych obserwatorów OBWE. 

W Bachmacie, przed bankomatami, 
spotykaliśmy emerytów z Doniecka. 
Przyjeżdżają na ukraińską stronę, aby 
wypłacić pieniądze i kupić najbardziej 
potrzebne im do codziennego życia 
towary. U separatystów, gdzie miesz-
kają, musieli by zapłacić za nie dużo, 
dużo więcej. Wielu bowiem z nich 
otrzymuje ciągle ukraińskie emerytu-
ry. Aby je zrealizować i zamienić, na 
będące tam w obiegu ruble, musieli by 
ponieść dodatkowe koszty w wysoko-
ści ok. 10-15% ich realnej wartości. 
Nic więc dziwnego, że przyjeżdżają na 
Ukrainę i długo czekają na doładowa-
nie bankomatów. 

Nocowaliśmy w mieszkaniu na-
szego gospodarza. Rozmawialiśmy o 
wszystkim, co związane jest z obecną 
sytuacją panującą w południowo 
wschodniej części Ukrainy, szczegól-
nie o miejscowościach, które nam 
pokazał – m.in. o Słowiańsku, położo-
nym o kilkanaście kilometrów od 
Kramatorska, w którym zaczęły się 
wystąpienia prorosyjskie i w którym 
miała miejsce „pomoc” matuszki Ro-
sji. 

Żołnierze, którzy zajmowali Krym 
– opowiadał nasz gospodarz – prze-
brali się i przyjechali tu, aby oderwać 
– najpierw Donbas, a potem całe po-
łudnie naszego kraju od Ukrainy. Nie 
jest dzisiaj żadną tajemnica, że „zielo-
ne ludziki”, które zajęły Krym, znala-
zły się później pod Słowiańskiem, któ-
rego nie dali rady zająć na stałe. Oni 
później przemieścili się do Doniecka, 
który zajęli siłą, praktycznie bez więk-
szego przelewu krwi z rosyjską pomo-
cą. „Zielonych ludzików” nikt tam nie 
znał. Oni też się nikomu nie przedsta-
wiali. Władze Ukrainy i Europy uzna-
ły, że wyjaśnienie tej sprawy do koń-
ca jest niepotrzebne. Wszyscy wiemy 
przecież, kim oni byli naprawdę.

Z posiadanych informacji wynika, 
że na ukraińskim terytorium stacjonu-
ją dwa rosyjskie korpusy w sile 34,6 
tys. żołnierzy. W Donbasie natomiast 

przebywa też ponadto 60 tys. rosyj-
skich ochotników. Rosja formuje obec-
nie po swojej stronie granicy trzeci 
korpus. Taki układ sił daje Rosji moż-
liwość przekształcenia w każdej chwi-
li „tlącego się konfliktu w otwartą woj-
nę”, jeżeli władze w Moskwie uznają, 
że jest to w ich interesie.

Następnego dnia pojechaliśmy 
na południe, w kierunku Awdiejew-
ki, położonej blisko już linii wojny. I 
ponownie, na wszystkich punktach 
kontrolnych, byliśmy zatrzymywani i 
sprawdzani. Podobnie działo się przez 
kolejne kilometry, aż do czasu, kiedy 
skręciliśmy na Awdiejewkę, położoną 
zaledwie 6 km od Doniecka. 

Jej centrum zostało poważnie 
zniszczone. Mieszkało tam kiedyś 
blisko 40 tys. ludzi. Miejscowe bloki 
zostały podziurawione kulami, ludzie 
z nich wyjechali. Na południowych 
peryferiach miasta nadal przebiega 
linia frontu. Jeśli komuś się uda 
wspiąć na górę któregoś z pobliskich 
wysokościowców, to zobaczy resztki 
wieży kontrolnej donieckiego lotniska. 
Wygląda to naprawdę koszmarnie.

Obserwowałem też trasę wylotową 
z miasta. Jechały po niej samochody 
osobowe i ciężarowe. Trudno było się 
zorientować, czy uciekały z miasta, 
czy jechały gdzieś dalej? Główna uli-
ca miasta Czapajewa była jeszcze do 
niedawna pod stałym ostrzałem. Dziś 
po obu jej końcach widać zrujnowa-
ne domy. Na asfalcie leżą nadpalone 
odłamkami pocisków i gałęzie drzew. 

Nadal też obie armie, okopane w 
odległości kilkuset metrów od siebie, 
strzelają bez przerwy z całej znajdują-
cej się w ich dyspozycji amunicji. Ła-
two można też rozpoznać, wystarczy 
przysłuchać się salwom, skąd, kto i z 
czego strzela. 

Miejscowi uważają, że separatyści 
dysponują bogatszym i nowocześniej-
szym arsenałem. W ich posiadaniu są: 
moździerze kalibru 82 mm „Wasylek”, 
moździerze kalibru 120 mm, czołgi 
T-72 i T-64, samojezdne stanowiska 
artyleryjskie, haubice D-30 i różne 
wyrzutnie rakietowe – takie jak: Ura-
gany i Grady. 

Jeszcze niedawno prawie całe te-
rytorium przemysłowej dzielnicy Aw-
diejewki pokryte było dymem. Paliły 
się domy jednorodzinne, sady, ogrody, 
trawa. Miasto było bez wody i prądu, a 
ludzie w piwnicach. 

Powszechnie uważa się, że separa-
tyści celowo niszczyli domy i majątek 
mieszkańców, aby wywołać u nich 
protesty przeciwko stacjonującym w 
mieście oddziałom armii ukraińskiej. 
Chcieli w ten sposób wywołać ich 
gniew. Gdyby po stronie separatystów 
rzeczywiście walczyli miejscowi – 
a nie „goście” ze Wschodu, to nie 
paliliby dobytku swoich rodzin i ziom-
ków.

Z Awdiejewki, zagrożonych działa-
niami wojennymi, ludzi nie ewakuo-
wano. Miasto było i jest bowiem 
nadal częścią strefy ATO – operacji 
antyterrorystycznych. To oznacza, 
że nawet jeśli ktoś ucieknie – np. do 
Zachodniej Ukrainy, to nie dostaniem 
tam żadnych świadczeń, jakie przy-
znaje się osobom uciekającym z ob-
szaru wojny. 

W Awdiejewce odwiedziliśmy jesz-
cze bazar, na którym można było ku-
pić prawie wszystko. Ludzie, pomimo 
wojny, starają się żyć tam normalnie. 
Nadal robią zakupy, pracują – jeśli 
tylko mają jakąś pracę i odpoczywają. 
W każdej ich rozmowie pojawia się, 
jak bumerang, temat wojny i pokoju. 
I bardzo pesymistycznie widzą swoją 
najbliższą przyszłość i zastanawiają 
się, jak długo jeszcze tam wytrzymają. 
I komu ta wojna jest aż tak potrzebna?

kowało żywności, nie było też prądu 
i bieżącej wody pitnej. Wiele domów 
cywilnych zostało zniszczonych, po-
dobnie jak i szpitali, gdzie ratowano 
rannych. 

Początkowo byliśmy optymistami. 
Wydawało się nam, że po 2-3 miesią-
cach sytuacja powróci do normy. Dziś 
sytuację odbieramy bardziej reali-
stycznie i widzimy ją zdecydowanie 
inaczej. Jeśli separatyści przeprowa-
dzą lokalne wybory, a wszystko na 
to wskazuje, to taka sytuacja może 
jeszcze potrwać wiele lat. I Donbas 
podobny będzie do Republiki Nad-
dniestrzańskiej czy Abchazji, kontro-
lowanych przez Rosjan, tylko w dużo 
gorszym wydaniu. Widząc powolną 
reakcję europejskich liderów politycz-
nych i naszych ukraińskich, to sytuacja 
ta nie wygląda dobrze. Nie możemy 
też liczyć na jej szybkie rozwiązanie i 

Leszek Wątróbski
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Nie ma znaczenia czy jesteś babcią, córką, wysoką dziewczyną czy grubszą 
kobietą - na treningu mile widziana jest każda Polka, która chciałaby zrobić coś 

dla lepszego samopoczucia i samej siebie.

Kontakt:
Facebook: Aktywna Kobieta - Zajęcia Fitness i Diety Online

Mail: aktywnakobietasztokholm@gmail.com
Telefon: 0760782368

ZAJĘCIA FITNESS DLA POLEK 
W SZTOKHOLMIE

Założycielką firmy jest Emilia Wiktoruk - Instruktorka Fitness, 
zumby oraz Formuły S Fitness oraz Trener Personalny. 

Ukończyła kurs dietetyki i dietetyki sportowej. 
Spontaniczna i energiczna miłośniczka fitness. 

Uśmiech? Zawsze! Ma silny charakter i łatwo się nie poddaje. 
Zajęcia fitness w Sztokholmie postanowiła prowadzić, aby wyciągnąć 
z domu wszystkie Polki. Trening to nie tylko zabawa - to sposób na z domu wszystkie Polki. Trening to nie tylko zabawa - to sposób na 
życie, pasja, którą zaraża swoje kursantki. Jej zajęcia to ogromny 

zastrzyk endorfin, setki spalonych kalorii 
i oderwanie się od codziennych trosk.
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Ceny hurtowe także 
dla prywatnych Klientów

TUMBA Storvretsvägen 13
Telefon: 08-530 302 80
40 miejsc parkingowych. 
1 godzina bezpłatnie.
Otwarte: wszystkie dni tygodnia 8-20
Så länge varorna räcker. Vecka 36-37 Så länge varorna räcker. Vecka 36-37 
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Pisaliśmy niedawno o procesie, 
jaki profesorowi Arnoldowi Kłonczyń-
skiemu z Uniwersytetu Gdańskiego, 
wytoczył mieszkający we Szwecji To-
masz Strzyżewski, były cenzor, który 
wsławił się wywiezieniem z Polski w 
1977 roku tajnych dokumentów cenzu-
ry (patrz: NGP nr 14/2016). Relacje z 
procesu zamieszczała również lokalna 
prasa w Gdańsku, między innymi „Ga-
zeta Wyborcza”. Czytamy tam m.in.: 
(Strzyżewski) przyznał też, że środo-
wiska emigracyjne podejrzewały go 
o współpracę z bezpieką. Ale inaczej 
interpretuje fakty. – Nie minęły dwa 
tygodnie w delegaturze cenzury, jak 
zorientowałem się, że ta praca nie ma 
polegać na kontroli, ale zwykłej cenzu-
rze – wyjaśniał przed sądem i dodał, że 
przyjmując propozycję pracy, nie miał 
świadomości, czym dokładnie miałby 
się zajmować. – Wtedy dojrzała we 
mnie decyzja o zdemaskowaniu urzędu. 
I na dyżurach, czy to nocnych czy dzien-
nych, kopiowałem ręcznie niezbędne 
materiały, jednocześnie wywiązując się 
ze swoich obowiązków w takim zakre-
sie, by nikt się nie zorientował, że pro-
wadzę działalność antycenzorską.

To już chyba kolejna wersja Strzy-
żewskiego na temat swojej przeszłości 
i funkcjonowania cenzury. Ostatnio 
uparcie twierdził, że cenzorzy nie cen-
zurowali, a jedynie „kontrolowali” 
czy dziennikarze się cenzurują. Te-
raz, podczas procesu twierdzi, że 
jednak cenzura nie „kontrolowała” a 
cenzurowała. Strasznie to wszystko za-
gmatwane...

Nas jednak najbardziej ubawił 
komentarz pod cytowaną wyżej rela-
cją z procesu. Ktoś podpisujący się 
tom_aszek napisał: „Nie minęły dwa 
tygodnie w delegaturze cenzury, jak 
zorientowałem się, że ta praca nie 
ma polegać na kontroli, ale zwykłej 
cenzurze – wyjaśniał przed sądem i do-
dał, że przyjmując propozycję pracy, 
nie miał świadomości, czym dokładnie 
miałby się zajmować.” Czyli – poszedł 
do pracy w cenzurze nie wiedząc, 
że będzie się zajmował cenzurą? Li-
tości... Ja kiedyś aplikowałem na sta-
nowisko kierowcy w pewnej firmie, 
ale powiedzieli, że będę musiał jeździć 
samochodem, więc zrezygnowałem...

Na profilu Facebookowym Klub 
Gazety Polskiej w Sztokholmie zna-
leźliśmy informację i filmik, na któ-
rym pewien osobnik ze Sztokholmu 
„rozprawia się” z „kłamstwem oświę-
cimskim”. Chodzi o informacje, jakie 
znalazły się na obwolucie szwedzkie-
go tłumaczenia książki Rainera Hössa 
„Dödsbringaren”. Wydawca książki, 
Lindqvist Publishing, zastosował tam 
znane już i powtarzane niejednokrot-
nie, fałszywie brzmiące sformułowa-
nie o „polskich obozach koncentracyj-
nych”, mając na myśli, że te niemieckie 
obozy znajdowały się na terenie Polski 
(co zresztą dla Polaka jest może oczy-
wiste, ale nie nie dla przeciętnego czy-

telnika w Szwecji!). Mamy więc na 
obwolucie książki sformułowania: Ru-
dolf Höss var lägerkommendant i det 
polska fånglägret Auschwitz... i niekon-
trowersyjne – han personligen överva-
kade utrotningen av cirka två milioner 
människor vid fånglägret i polska Au-
schwitz-Birkenau. 

Można oczywiście protestować 
przeciwko takim sformułowaniom i 
skrótom myślowym, chociaż nie przy-
pisywałbym tego jakimś złym inten-
cjom. W takich sprawach reaguje często 
Polska Ambasada wysyłając sprosto-
wania do poszczególnych redakcji. Jak 
się nie mylę w sprawie tekstu na książ-
ce Hössa, też już jakieś środowiska w 
Szwecji protestowały. 

Chodzi więc o coś innego. Wspo-
mniany osobnik, podpisujący się na Fa-
cebooku jako Piotr Śnieżnicki, nagrał 
i udostępnił filmik podpisując go tek-
stem: Polak, mieszkaniec Sztokholmu, 
w proteście przeciw używaniu zwrotu 
„polskie obozy koncentracyjne” przez 
zachodnie media i wydawnictwa, wy-
pożycza i niszczy książkę, w której tak 
kłamliwe słowa zostały użyte.

– Jesteśmy narodem, który musi 
mieć pana i księdza. Jeden prowadzi 
za rączkę do nieba, drugi daje michę. 
Zbawienie i kiełbasa. To w nas ciągle 
pokutuje i tego nie znoszę. Tych spiracji 
na prostackim poziomie: nażreć się i 
kupić kolejny telewizor, leczenie w pry-
watnej klinice i piętnasta krajalnica. 
A tymi, którym się nie udało, nikt 
nie zajął się przez 25 lat, bo wszyscy 
zajmowali się biznesem, ideologią i po-
litykierstwem. Przegranymi zajął się 
proboszcz i to on bezpośrednio doszedł 
do władzy.

I jeszcze z artykułu Łukasza 
Wójcika: „Głupie kroki mądrych ludzi” 
(Polityka nr 32/2016)

Dlaczego ludzie dają się oszukiwać 
politykom? Najprostsza odpowiedź 
brzmi – bo są głupi, mają coraz niższe 
IQ, są coraz gorzej wykłształceni i 
nie mają dostępu do wiarygodnych 
informacji. Tyle, że to wszystko nie-
prawda. Średni globalny poziom IQ 
rośnie z roku na rok, poziom edukacji 
nigdy nie był wyższy i w końcu dostęp 
do wiedzy dzięki internetowi jest w za-
sadzie nieograniczony. (...)

Wstępem do zrozumienia głupich 
kroków mądrych ludzu może być pro-
ces „trawienia informacji”. Piszą o 
tym w swojej książce „The Stupiedity 
Paradox” Andre Spicer i Mats Alves-
son. Problem zaczyna się według nich 
od tzw. uprzedzeń poznawczych – po-
dejmujemy szybkie decyzje w skompli-
kowanych sprawach, opierając się na 
własnym, często zbyt wąskim doświad-
czeniu. Potem okazuje się, że rzeczy-
wistość nie chce się dostosować do 
naszych przewidywań, podświadomie 
szukamy faktów, które potwierdziły-
by nas w podjętej decyzji. Przy okazji 
ignorujemy wszelkie inne, bo te z kolei 
wytrąciłyby nas z ciepełka naszej mnie-
manej mądrości i zmusiły do wysiłkum 
intelektualnego. (...) Ignorancja współ-
czesnego wyborcy w temacie polityki 
skłania do pytań o legalizację całego  
systemu. Bo przecież znacząca część 
wyborców nie ma pojęcia, nad czym 
głosuje.

W tym tonie także relacja jed-
nego z uczestników Światowych Dni 
Młodzieży: Najgorsze, że tam, gdzie 
rządzi pieniądz i polityka, wystarczy 
powiedzieć: „Chrześcijanie są źli, albo 
muzułmanie są źli, zabierają wam wasze 
prawa”, by zwykli ludzie dali się w tę 
bajkę wciągnąć. Tak rodzą się konflikty. 
Terroryzm nie bierze się z islamu, bierze 
się z polityki. A lęk przed muzułmanami 
bierze się z niewiedzy. Wczoraj szliśmy 
ulicą w Krakowie, kolega rozmawiał 
po arabsku, podszedł Polak, napluł 
na niego, wyzwał od muzułmanów. 
Kolega pokazał identyfikator, że jest 
chrześcijaninem, że przyjechał na 
Dni Młodzieży. Polak na to: „O, jak 
chrześcijanin, to przepraszam”. 

Ciekawa, pełna rozsądnych my-
śli rozmowa z Robertem Biedroniem, 
obecnie prezydentem Słupska (rozma-
wia Dorota Wodecka). Biedroń mówi, 
że dobra komunikacja między ludźmi 
jest podstawą i drogą do odbudowy 
kultury zaufania. 

Jak pan to rozumie? 
– Trzeba stworzyć taką wizję pań-

stwa, by wartości, o które walczyliśmy 
przed 1989 rokiem, czyli wolność, de-
mokracja, prawa człowieka, równość, 
nie stały w sprzeczności z wyrównywa-
niem szans. Nie będzie solidarności bez 
wolności i wolności bez solidarności. 
Nie da się tworzyć państwa, w którym 
wolny człowiek nie będzie solidarny z 
drugim. Solidarność polega na tym, że 
człowiek z człowiekiem są w stanie ro-
bić rzeczy, które służą nam wszystkim. 
Będziemy wolnym społeczeństwem, je-
żeli będziemy się wspierać, rozumieć, 
rozmawiać. Inaczej zawsze się znajdzie 
ktoś, kto nas zniewoli. (...)

Jakie pan widzi główne zagrożenia 
ze strony PiS? 

– Język! Oddaliśmy swój język rady-
kałom, używającym języka, który dziś w 
Europie budzi niezrozumienie. To język 
archaiczny i wykluczający.

Wejdzie do szkół z nową polityką hi-
storyczną? 

– Myśmy już dawno szkoły poddali. 
Zbudowaliśmy piękne autostrady, sta-
diony, lotniska, a nie zainwestowaliśmy 
mentalnie w społeczeństwo, by zrozu-
miało, czym jest demokracja, czym są 
prawa człowieka. Wolność to nie jest 
tylko paszport w kieszeni. Tymczasem w 
polskiej szkole dziecko nauczy się o bu-
dowie pantofelka, o skomplikowanym 
równaniu matematycznym czy chemicz-
nym, nauczy się na pamięć wierszyka, 
ale nie obejmie refleksją współczesnej 
Polski. Nie dowie się, jak sobie radzić 
z problemami, przed którymi stanie. 
Jak patrzę na młodych ludzi, którzy 
biegają po mieście z biało-czerwonymi 
opaskami powstańczymi, w koszulkach 
z Dmowskim czy „żołnierzami wyklęty-
mi”, to się zastanawiam: czy to już jest 
jakieś powstanie? Doprowadziliśmy 
do sytuacji, że powstanie warszawskie 
czy wojna są dla nich romantycznym 
zrywem, a nie największą tragedią, 
jaka spotkała nas w ostatnim stuleciu. 
I jeżeli wciąż nie wywołamy w szkołach 
tej refleksji, to wyrośnie nam pokolenie, 
które zapomniawszy, czym jest okru-
cieństwo wojny, samo sobie ją zaser-
wuje. Bo to takie romantyczne.

Bohater filmiku udaje się do Bi-
blioteki Miejskiej w Sztokholmie na 
Odengatan, wynosi z niej książkę Hössa 
i przed budynkiem w proteście wyrwa 
z niej kartki. To niestety nie budzi 
szacunku bez względu na motywy. 
Protest polegający na niszczeniu – jak 
by nie było – mienia publicznego, to 
raczej akt wandalizmu, niż sensowne 
działanie. Sprawa jest tym bardziej 
dziwna, że ów Piotr Śnieżnicki to tak 
naprawdę Andrzej Majewski, który na 
swoim innym profilu facebookowym 
wychwala się chrześcijańskimi zasada-
mi, a specjalizuje się w malowaniu 
świętych obrazów. 

Już w starożytnych Chinach w 213 
p.n.e. pierwszy cesarz Chin Qin Shi 
Huang wydał edykt o spaleniu ksiąg 
niezgodnych z oficjalną ideologią 
państwową i zawierających inną niż 
praktyczna wiedzę. Na skutek prze-
prowadzonego wówczas palenia ksiąg 
zniszczeniu uległy m.in. oryginalne 
teksty Pięcioksięgu konfucjańskiego. 
Najbardziej jednak znane publicz-
ne niszczenie/palenie książek odbyło 
się w 1933 w III Rzeszy. Niemieckie 
Zrzeszenie Studentów zainicjowało 
wówczas kampanię „Przeciw nie-nie-
mieckiemu duchowi” i w myśl tej akcji 
biblioteki miały być oczyszczane z „de-
strukcyjnego piśmiennictwa”. Punktem 
szczytowym były publiczne palenia 
książek w licznych niemieckich mia-
stach uniwersyteckich w dniu 10 maja 
1933. 

Pan Majewski nie ma się więc czym 
chwalić: niszczenie książek budzi jak 
najgorsze skojarzenia, a wychwalenie 
się tym na Facebooku może raczej za-
kończyć się dla niego karą administra-
cyjną.

Przeczytane. Z Olkiem Klepa-
czem „Czy Polacy są fajni?” (Newswe-
ek, 1-7.08-16) rozmawiała Aleksandra 
Pawlicka:

A Polacy potrafią się śmiać?
– Raczej nie. Naszą cechą narodową 

nie jest poczucie humoru, ale zawiść. 
Mamy telewizję narodową i zawiść na-
rodową.

Czy nie jesteśmy fajni i normalni?

Sok, hot dogi, Żołnierze Wy-
klęci. Niestety, w takim właśnie duchu 
– źle rozumianego patriotyzmu – raczy 
nas nowy numer pisemka wydawanego 
przez Kongres Polaków w Szwecji. Już 
się wydawało, że „Słowo” po śmierci 
byłego redaktora Michała Bieniasza 
przestało istnieć, ale znowu ożyło. Tym 
razem nie dowiadujemy się, kto jest 
jego redaktorem, nosi numer 3 (maj-
-czerwiec 2016). Tak jak tajemniczo w 
2013 roku zniknęło z rynku, tak równie 
tajemniczo się pojawia. Co w numerze 
znajdziemy: Wzruszające przemówie-
nie (oczywiście prezydenta Andrzeja 
Dudy), historię Józefa Piłsudskiego, 
apel Towarzystwa Patriotycznego Fun-
dacja Jana Pietrzaka i relację z piątej 
edycji Wielkiego Turnieju Wiedzy w 
Historii Polski dla młodzieży w Sztok-
holmie, w której czytamy m.in.: Po 
krótkiej przerwie z sokiem i hot dogami 
pan prof. Olejko wygłosił wykład o Żoł-
nierzach Wyklętych. 

Z kolei na pierwszej stronie, pod 
tytułem, tajemnicza redakcja umieściła 
motto: „Tylko prawda jest ciekawa”. 
Jak można się domyślać, chodzi o cytat 
z Józefa Mackiewicza. Tyle tylko, że na 
użytek własny dokonano pewnej mani-
pulacji. W „Zwycięstwie prowokacji” 
Mackiewicz pisał: Całkowitej prawdy 
nie zna żaden człowiek na tym świecie. 
To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” 
jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie 
prawdy jest tylko możliwe w wolnej 
dyskusji. Dlatego ustrój komunistycz-
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ny, który tego zakazuje, musi być siłą 
rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy 
się tedy w świecie uznającym wolność 
jednostki i wolność myśli, winniśmy 
czynić wszystko, aby nie zacieśniać ho-
ryzontów myślowych, ale rozszerzać; 
nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. 
Ale kto by się przejmował takimi niu-
asami...

(brak izolatora), to jeszcze wrzucono 
nas do tej samej wody, co zachodnie 
żaby (czyli bardzo gorącej wody, pod-
grzewanej od wielu lat). Polska żaba 
na szczęście wyskoczyła z naczynia. 
Zachodnie żaby liczą już tylko, że ktoś 
inny się zlituje i pomoże im się wygra-
molić z naczynia z wrzątkiem. Chodzi 
im głównie o Polaków – widać to choć-
by po komentarzach pod filmikami z 
naszych marszów czy pod artykułami o 
Polsce w zachodniej prasie – większość 
tych komentarzy jest w tonie: „Polacy, 
ratujcie nas, jesteście ostatnią szansą 
dla Europy”. Co my mamy jednak ro-
bić? Wysłać 10 autobusów wojowników 
ulicznych do Berlina i lać po pyskach 
wszystko, co się nawinie? Od razu by-
łaby pacyfikacja policyjna i skandal 
na pół świata (Gazeta Wyborcza by się 
chyba zesrała). Zresztą nie mamy tylu 
zasobów ludzkich, żeby pozwolić sobie 
na walkę „na wyjeździe”.

Śmieszne jest połączenie tego tekstu 
z kolejnym publikowanym w Głosie 
Katolickim o tytule: „Czego nie wiecie 
o... kurtuazji”. Chyba niewiele...

I na koniec jeszcze kronika redak-
tora naczelnego Tadeusza M. Opałko. 
W rubryce „Z naszego podwórka” 
ubolewa: 10-go kwietnia, jak co roku, 
spotkaliśmy się na wieczorze pt. „Smo-
leńsk – pamiętamy”, coraz mniejsze 
zainteresowanie budzi powyższa inicja-
tywa, mimo wcześniejszych informacji 
i zaproszeń ilość osób pamiętających, 
drastycznie maleje. No cóż, my wszyscy 
pamiętający będziemy się spotykać aż 
do wyjaśnienia tej tragedii, wyjaśnienie 
zaś zależy od tych, którym szczególnie 
leży na sercu dbałość o dotarcie do rze-
czywistej  przyczyny zdarzenia i dopro-
wadzenie do wyciągnięcia konsekwen-
cji z zaniedbań i zaniechań, do których 
ewentaulnie mogło dojść dotychczas”. 
To raczej sugeruje, że garstka ludzi, aż 
do ostatnich swoich dni, będzie miała 
okazję do spotkań... 

Z rubryki „Okiem Prezesa”: Za-
chowanie posłów na sali sejmowej, 
obrażanie urzędującej Pani Premier, 
czy Prezydenta, czy tego spodziewać 
mamy się od wybranych przez opozycję 
reprezentantów (też Polaków), czy sala 
obrad nie powinna być miejscem do po-
dejmowania uchwał, dyskusji na tema-
ty dotyczące milionów Polaków, a nie 
jednego prezesa TK, czy rozdzieranie 
szat nad swoją przegraną. Wielki to dla 
nas wszystkich wstyd, a tym większy, że 
sięga poza granice Polski i wywleka 
na ulice bezmyślnych nieposzKODo-
wanych, żyjących w spokojnej Szwecji 
moich Rodaków, jak słyszałem i tu nie-
zgadzających się z tymi, którzy mają 
inne zdanie. Donosy, fotografowanie 
rodaków, czy nie przyszło im do głowy, 
że sami mogą być sfotografowani? Na-
prawdę niegodne to Polaka, tak wielu 
przyczynia się do budowania pozytyw-
nego naszego wizerunku, że naprawdę 
nie trzeba tego niszczyć. No chyba, że 
ktoś ma taką potrzebę być widocznym i 
słyszanym. (...) 

Ręce opadają na taką retorykę. 
Chyba prezes i redaktor w jednej 
osobie, powinien wziąć do ręki stare 
numeru „Głosu”, by się przekonać, 
ile w nich jadu i nieposzanowania dla 
poprzedniego Premiera i Prezydenta 
było. Zresztą, daleko szukać nie trzeba. 
Wystarczy wejść na stronę Facebooka 
braterskiej gazety „Słowa” (Kongresu) 
by znaleźć wpisy, które z budowaniem 
pozytywnego wizerunku nie mają nic 
wspólnego. Od wielu miesięcy figurują 
tam wpisy na temat byłego premiera i 
przewodniczącego Parlamentu Euro-
pejskiego, Jerzego Buzka, którego 
autorka w tekście „Prawda o Jerzym 
Buzuku” nazywa „oryginalną hieną 
cmentarną”, „zdrajcą narodu Polskie-
go”, „tchórzliwym oszustem”, „cuchną-
cą, pieprzoną hieną”, „pręgowaną hie-
ną”, „sprzedajną świnią, ropiejącym 
wrzodem na dupie”... Kongres Polaków 
w Szwecji administrujący tę stronę, nic 
z tym nie robi.

Tę ofensywę medialną „śro-
dowisk patriotycznych” dopełnia drugi 
numer „Polskiego Słowa”, „dwumie-
sięcznika Stowarzyszenia Patriotów 
Polskich w Szwecji Semper Fidelis”. 
Dodajmy: „Polskie Słowo” wydawane 
jest pod auspicjami Kongresu Polaków 
w Szwecji”.

W „Kąciku Tomasza Strzyżewskie-
go” czytamy, że KOD to w rzeczy-
witości Komitet Obrony Donosicieli. 
Strzyżewski – jak zwykle w zawiły i 
niezborny sposób – tłumaczy, że dla 
aktywistów KODu „fałszywy mit Wa-
łęsy symbolizuje ich własny tytuł do 
odzyskania władza utraconej w ubie-
głorocznych wyborach”. Podobny beł-
kot znajdziemy w tekście „Co to jest 
„homofobia”. Z kolei redaktor naczel-
ny Jarosław Stanek (jak głosi plotka, 
mąż pani, która znalazła pracę w RUP) 
ubolewa nad stanem polskiej emigracji 
w Szwecji – wiedzę tę pojął zaledwie 
po paru miesiącach pobytu w Szwecji. 
Według Stanka „istnieje grupa, która 
pracować tu nie ma zamiaru, a więk-
szość czasu spędza w okolicach Central 
Station na zbiórce surowców wtórnych, 
konsumpcji płynów sprzedawanych w 
System Bolaget i paleniu papierosów. 
Ci pracują na niestety nagatywny obraz 
Polaka w Szwecji”. 

Ale, według redaktorów „Polskiego 
Słowa”, są też pozytywne wyjątki: na 
przykład święta Teresa (przepraszam: 
święta Jolanta) z Rady Uchodźstwa 
Polskiego w Szwecji, „zwróciła moją 
uwagę swoją dyskretną elegancją, spo-
kojem, jasnym sposobem wyrażania 
myśli”. „Herbata osłodzona jej cie-
płym uśmiechem, smakuje tak jak ta, 
którą częstuje mama”. (Z tekstu: „Jest 
taka pani”). W sąsiednim tekście kolej-
na laurka dla przewodniczącej RUP, z 
której dowiadujemy się, że Jola (i Iga 
Helena) odwróciły historię i dzięki nim 
Polacy mogą przyjeżdżać do Szwecji 
do pracy. 

Zemdliło nas od tej słodyczy i pew-
nie by to nam minęło, gdyby nie wie-
ści z Facebooka, na których Patrioci 
Polscy Semper Fidelis pod skrzydłami 
Rady Uchodźstwa Polskiego w Szwe-
cji i Kongresu Polaków w Szwecji, nie 

Nowy numer organu kongre-
sowego ukazał się w wersji połączonej 
razem z göteborskim „Głosem Kato-
lickim” – dwumiesięcznikiem Związ-
ku Polskich Katolików w Göteborgu 
wydawanym pod auspicjami Kongresu 
Polaków w Szwecji. To nic nowego –
takie eksperymenty już przerabialiśmy. 
Pisemko redagowane przez Tadeusza 
Opałkę serwuje znaną już wcześniej 
mieszankę tekstów patriotycznych – ku 
pokrzepieniu, głównie przedruki z pra-
sy prawicowej, w tym Rycerza Niepo-
kalanej, jest tekst Grzegorza Brauna, a 
także tekst „Czy Polacy zdołają oca-
lić tożsamość Europy?” (podpisany: 
Racimir blog). „Głos Katolicki”, który 
tak skwapliwie krytykuje rzekomą „po-
prawność polityczną” innych, przedru-
kowuje tekst, który w wersji oryginal-
nej nosił tytuł: „Czy Polacy zdołają 
ocalić białą rasę?”. Ale jakoś nie miał 
odwagi zamieścić tego tytułu w swoim 
pisemku ukazującym się w Szwecji. Ta 
manipulacja, jak i manipulacje w tek-
ście, pokazują hipokryzję redaktorów 
pisemka.   

Zmiana tytułu artykułu na bardziej 
neutralny, nie zmieniła jednak wymo-
wy tekstu: (...) Zachód jest w pułapce 
i po prostu czeka na upadek oraz wpro-
wadzenie Kalifatu, stosując rozpaczli-
wą taktykę: „byle nie drażnić muzuł-
manów, to może nas w przyszłości nie 
pozabijają”. Jest to marzenie (nomen 
omen) ściętej głowy – muzułmanie ich 
oczywiście pozabijają (ewentualnie na-
łożą Dżizję i wsadzą ich córki w worki 
na kartofle), bo nie mają w zwyczaju 
być wdzięczni za gościnę – widać to 
choćby po wielkich pretensjach do An-
geli Merkel i paleniu niemieckich flag 
w obozach dla uchodźców. Na szczęście 
jest pewna biała plama na mapie wzbo-
gacania kulturowego. Mam na myśli 
Europę Wschodnią, gdzie największym 
i wiodącym krajem jest Polska.

W dalszym fragmencie publikowa-
nym w GK czytamy: Polska ma szczę-
ście z kilku powodów. Po pierwsze – po 
44 PRL-owskich latach rządów komu-
nistycznych jesteśmy dość biedni i mało 
kto chce do nas „uchodzić”. Przeciętny 
muzułmanin, gdyby miał pracować za 
350 euro (bo tyle zarobi w Polsce osoba 
bez kwalifikacji i języka) nasrałby prę-
dzej pracodawcy na głowę. W wersji 
oryginalnej było: Po 44 PRL-owskich 
latach rządów żydokomuny. Też jakoś 
redaktorem z Göteborga to jakoś przez 
gardło nie przeszło... 

W tym katolickim pisemku jest 
jeszcze raz o „zesraniu”: Nie dość, że 
po PRLu byliśmy biedni i wychudzeni 

pochwalili się, że ich delegacja wzięła 
udział w marszu ONR-u w Warszawie 
podczas rocznicy Powstania Warszaw-
skiego! RUP, Kongres, Semper Fi-
delis i ONR w jednym szeregu. Aż 
strach pomyśleć, ile czasu będzie po-
trzeba, by po tym wszystkim posprzą-
tać, i czy jeszcze komukolwiek będzie 
się chciało. 

Wygląda na to, że sztokholm-
ski Klub Gazety Polskiej będzie miał 
konkurencję. Zadzwonił do naszej 
redakcji pan Dariusz Górliński (lat 
26, z Poznakowic Górnych, obecnie 
mieszkający w Sztokholmie) z pyta-
niem, czy bylibyśmy zainteresowani 
rozreklamowaniem sztokholmskiego 
Klubu Idź pod Prąd, który ma zajmo-
wać się propagowaniem złotych myśli 
przywódcy polskich Narodowców, kul-
turysty Mariana Kowalskiego. Cieszy 
nas fakt, że jeszcze są tacy, co myślą, 
że jak gazeta ma w nazwie „Polska”, 
to koniecznie musi być nastawiona 
„narodowo” pozytywnie. Że źle trafił 
– nie jego wina. Na wszelki wypadek 
najpierw zapoznaliśmy się z produk-
cją Radia „Idę Pod Prąd” – i nie było 
zaskoczenia. Produkuje się tam przede 
wszystkim Kowalski, często w asyście 
„pastora Pawła Chojeckiego” z Kościo-
ła Nowego Przymierza w Lublinie. To 
niezależna wspólnota chrześcijańska, 
która zdążyła się już parę razy podzie-
lić, nie znana jest liczba „wyznawców”, 
a tzw nabożeństwa odprawiane są w 
mieszkaniach wiernych. Wiernym tej 
formacji jest chyba też pan Kowalski. 

Wydawać by się mogło, że na prawo 
od Klubu Gazety Polskiej w Sztokhol-
mie jest już tylko ściana. Nic bardziej 
mylnego. Oto młodzi ludzie, pokroju 
pana Dariusza Górlińskiego, którzy 
chyba są niezbyt długo w Szwecji, pró-
bują wcisnąć się w szczelinę, głosząc 
hasła jawnie nacjonalistyczne. Na pro-
filu Facebookowym Górliński chwali 
się, że „lubi” portale: „Polska chce 
wyjść z Unii”, „Marian Kowalski”, „Je-
stem chrześcijaninem”, „Wyłącz TVN, 
włącz myślenie (Ogólnopolska Akcja 
Przeciwko Zakłamanym Mediom)”, 
„Świnie precz od koryta”, „Nasza 
Polskość Naszą Dumą”, „Polska Po-
trzebuje Nowych Elit”, „Patrioci” itp. 
Zamieszcza także wpisy typu „UE od-
wróciła wartości naszej cywilizacji. To 
lewacka okupacja narodów Europy”, 
„Brawo Winnicki: Franciszek prowadzi 
swoje owce na rzeź, jest fatalnie omyl-
ny”; „W dupie mam prawa człowieka! 
Islamiści do domu” czyli głos Mariana 
Kowalskiego; „Ministrze Błaszczak, 
rusz pan dupę! Kodziarscy komendanci 
policji powinni być wywaleni na zbity 
ryj!”

Panu Górlińskiemu zaproponowali-
śmy, że spotkamy się z nim i przepro-
wadzimy rozmowę, na przykład na te-
mat wyjścia Polski z Unii i dlaczego on 
zamiast siedzieć w Polsce i wspierać 
Kowalskiego, przyjechał do pracy 
do innego kraju unijnego. Ale nie 
odpowiedział... Myślenie „pod prąd” 
chyba można wyleczyć tylko elektro-
wstrząsami. 
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SZUKAMY mieszkania dla dwojga 
dorosłych i dwójki dzieci.
Dwupokojowe (30-60 m2), 

blisko komunikacji miejskiej, 
sklepów i przedszkola.

Czynsz max. 8-9000 SEK
Telefon:

0729 490 324
Jarek



NGP 15/2016 (377)

All inclusive 
po francusku
TERESA URBAN

Kiedy pojawiła się korzystna oferta 
wyjazdu na Majorkę do dobrego hotelu 
z all inclusive za śmiesznie niską cenę, 
nie mieliśmy w planie takiej wycieczki. 
Byliśmy na Majorce już dwukrotnie, 
a całkiem niedawno, podczas rejsu po 
Morzu Śródziemnym, odwiedziliśmy 
stolicę wyspy Palmę. Ponieważ Mał-
żonek nie lubi jeździć ponownie w to 
samo miejsce, zachowałam informację 
dla siebie, ale całą noc marzyła mi się 
Majorka. Następnego dnia nie wytrzy-
małam.

Małżonek po czątkowo odniósł się sceptyczy-
nie do propozycji ale po dłuż szym namyśle zmie nił 
zdanie, ja ko że niesporto wo by łoby nie wykorzystać 
okaz ji, a hotel leżał w nieznanej nam części Majorki. 
Natychmiast zadzwoniłam do biura podróży, ale wi-
docznie wiele osób wpadło jednocześnie na ten sam 
pomysł, bo automatyczna sekretarka pora dziła, abym 
zadzwoniła póź  niej. Druga próba też nie dała rezul-
tatu. Jestem niecierpliwa, szyb ko się znie chęcam. 
„Pew  nie wszystkie wycieczki wyprzedano” – pomy-
ślałam. „Nie bedę wię cej dzwo nić”. Mał żonek był 
cierpliwszy. Po 45 minutach wiszenia na słuchawce 
do dźwię  ków muzyki, uzy skał połączenie. Oferta była 
aktualna. Kupiliśmy wycieczkę, mimo iż miała pewną 
niedogod ność, bar dzo wczesny odlot, czego unikam 
jak ognia. Ale tym razem się pod dałam. Był czer wiec 
i bia łe noce. Łatwiej wstać kiedy jest jasno, a Małżo-
nek, aby zaoszczę dzić mi dodatko wego tru du, wspa-
niałomyślnie zrezygnował z domowego śniadania.

Majorka powitała nas słońcem, ale zanim mogli-
śmy z niego skorzystać należało pokonać nie kończące 
się przestrzenie komunikacyjne silnie rozbudowanego 
lotniska. Tylko na krót kich odcinkach zainstalowano 
ruchome chodniki. Na gigantycznym parkingu au-
tokarowym z tru dem odnaleźliśmy mikrobus, który 
miał nas zawieźć do miejsca przeznaczenia. Było nas 
za ledwie trzy pary i długo czekaliśmy na czwartą, 
którym zaginęła walizka. Byłam wdzięczna losowi, 
że tym razem nie nam.

Hotel wyglądał w rzeczywistości jeszcze ładniej 
niż w ofercie. Biała zabudowa w stylu hisz pańskiego 

pueblo, pięknie utrzymany park, dwa baseny a cał-
kiem obok zatoczka z kryszta ło wo czystą wodą i 
piaszczystą plażą. Ten region wyspy obfitował w ma-
lownicze przy po mi na jące fiordy zatoki.

Hotel upodobali sobie Francuzi. Garstka gości 
ze Skan dynawii stanowiła etniczną mniejszość. Nie 
znam francuskiego, a Francuzi najchętniej mó wią w 
swoim jezyku. Dwukrotnie próbo wa łam nawiązać 
kontakt. Chciałam usłyszeć zdanie Francuza na te-
mat jakości wina rose po da wanego w restauracji, jako 
że Francuzi to eksperci od win. Natrudziłam się aby 
wyjaśnić o co mi chodzi, aby w końcu usły szeć „tres 
bon”. Miałam podobne zdanie. Kiedy ujrzałam Fran -
cuzkę w identycznej plażowej sukience, jaka wisi u 
mnie garderobie, nie mogłam się pow strzy mać od py-
tania, głównie na migi, gdzie ją kupiła. Wyjaśniła, że 
w tutejszym butiku. Moją na byłam na plaży w Kala-
brii. Był to typowy przykład konfekcyjnej globaliza-
cji. Pewnie obie były Made in China.

Kontakty były znikome, co nie przeszkadzało mi 
w poczynieniu pew nych etnograficznych ob serwacji. 
Fran cuski zwyczaj picia mlecznej kawy z miseczek 
nie był mi obcy. Znałam go z fil   mów; nasza genera-
cja wychowana była przecież na francuskich filmach. 
Zwyczaj ten zaw sze budził we mnie nie smak. Z mise-
czek zwykło poić się domowe psy i koty. Postrze ga-
łam go jako pro win cjo  nalny relikt, ale podobno nawet 
w paryskich kawiarniach podaje się nadal poranną 
cafe au lait w mise cz  kach. Nie zaskoczyło mnie więc, 
że tu w hotelu, gdzie nie było miseczek do kawy, 
Fran cu zi używali w tym celu miseczek do płatków 
śniadaniowych i zupy. Natomiast szokują cą nowością 
było parze nie herbaty w miseczkach. 

Wieczorami, po kolacji, zwykliśmy delektować się 
drinkiem przy stoliku na świeżym powiet rzu, nieste-
ty nie zawsze świeżym.Wśród Francuzów było wielu 
palaczy, a popularne Gauloi s es mają wyjątkowo nie-
przyjemną woń. Nie zawsze siadywaliśmy w towa-
rzystwie, a wtedy dwa krzesła przy czteroosobowym 
stoliku były wolne. Francuzi po lując na wolne miejsca 
po rywali wtedy bez pytania nasze krzesła. A przecież 
savoir vivre i bon ton to francuskie zwy czaje. Widocz-
nie teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką. 

Francuscy goście należeli do hotelowego klu-
bu posiadającego grupę młodych wysportowa nych 
dziewcząt i chłopców, odpowiedzialnych za prowa-
dzenie ćwiczeń gimnastycznych i ro zrywkę. Niemal 
przez cały dzień do dźwięków dyskotekowej muzy-
ki odbywały się takie ćwi czenia. Goście nie powinni 
gnuśnieć na leżankach przy basenie. Frekwencja była 

jednak zni ko ma. Garstka dziewcząt ćwiczyła na estra-
dzie pod okiem instruktorów wyobrażając sobie pew-
nie, że są na scenie i wymachując kończynami biorą 
udział w musicalu Chorus Line.  

Wieczorami organizowano tańce, niestety głównie 
do muzyki dyskotekowej, z ogłuszającą siłą dźwieku. 
Marzyło mi się, aby w ciszy móc wypatrywać poja-
wienia się pierwszej gwia   z dy i kon   templować zarysy 
domów i drzew na tle wieczornego, dziwnie jasnego 
nieba. Nie było to możliwe – muzyka płoszyła ma-
rzenia. Powierzchnia pomiędzy basenem a estradą 
zamieniała się w parkiet taneczny, gdzie tłoczyli się 
goście – młodzi i w podeszłym wieku, połą czeni afry-
kańskim rytmem. Kokieteryjnie uśmiechnięte pod-
starzałe Francuzki, których data przydat ności jako 
obiekt pożądania bezpowrotnie minęła, wyglądały pa-
tetycznie w dyskote kowych konwulsjach. Te okrutne 
słowa złagodzi może fakt, że sama zaliczam się do tej 
ka tegorii. Kiedyś ideałem piękna był koń w galopie, 
statek pod żaglami i kobieta w tańcu. Nie stety ko bieta 
tańcząca w dyskotece nie budzi takich skojarzeń. Ru-
chy taneczne do dźwię ków afry kańskich rytmów są 
bardziej gimnastyką niż tańcem. Ale każdy ruch to 
zdrowie.  

Czasem muzyka zmieniała charakter. Szkoda 
tylko, że tak rzadko. Francja znana jest przecież ze 
wspanialych wokalistów obu płci: Edith Piaf, Guliette 
Greco, Mireille Mathieu czy Ives Mon tand, Gilbert 
Becaud i Charles Aznavour. Ale ich chansons nadają 
się raczej do słucha nia, niż do tańca. Kiedy zabrzmia-
ły tony tanga czy walca parkiet pustoszał. Zostawali 
star si, przy zwyczajeni do tradycyjnego tańca parami. 
Pełnym zaskoczeniem było, że instruktorzy prosi-
li wtedy samotne starsze panie do tańca. Z tym nie 
spotkałam się nigdy przedtem. Czyżby all inclusive 
obejmowało także hotelowego żigolo? Przed wojną 
istniało pojęcie fordan sera, płatnego partnera do tań-
ca w lokalu rozrywkowym. Nazwy fordanser i żigolo 
używano zamiennie mimo, bo żigolo oferował bogat-
szy wachlarz usług. Wolałam nie wiedzieć jakie us ł u-
gi należały do obowiązków służbowych hotelowego 
żigolo... Młodzieńcy mieli wpra w dzie umięśnione, 
wysportowane sylwetki, ale nie byli urodziwi. Pocho-
dzili z dawnych kolonii fran cuskich, Maroka i Algerii, 
reprezentowali specyficzny dla tych krajów typ urody, 
a nowo mod ne fryzury, mocno podgolone czaszki z 
pasmem włosów od po tylicy do czoła lub kępka dłu-
gich włosów zwinięta w węzełek na czubku głowy, 
dodatkowo ich oszpecały. Nie pocią gała mnie ich apa-
rycja. W niczym nie przypominali Richarda Gere w 
roli amerykańskie go żigolo. 

Małżonka najbardziej raził u nich brak znajomości 
klasycznego tańca towarzyskie go. Szcze gólnie wi-
doczne było to w walcu tańczonym w niewłaściwm 
rytmie. Ofiarował się na wet, że udzieli im lekcji, ale 
młodzieńcy nie wykazali zainteresowania. Starszym 
paniom to nie prze sz kadzało, najwyraźniej dobrze się 
czuły w ramionach młodych kulturystów.  

Nie miałam potrzeby korzystania z usług tanecz-
nych fordanserów. Byłam w towarzystwie Mał    żonka, 
mego życiowego partnera, który przetańczył całą 
młodość i pozostał ekspertem w tej dziedzinie.

Szanowny Panie Redaktorze.
 
Naturalnie łatwiej jest się bić w cudze niż we własne 
piersi. W dobie Internetu, bez większego trudu, bez 
wstawania od komputera i szukania na półkach en-
cyklopedii czy innych źródeł, można w czasie pisa-
nia sprawdzić różne dane. Sęk w tym, że wierzymy 
w swoją pamięć i jej nie omylność. 
W numerze 9/2016 NGP pomyliłem amerykańskich 
Demokratów z Republikanami. Podałem odwrotnie 
przynależność partyjną Reagana, Brzezińskiego i 
Baracka. Wyjaśniam; Prezydenci Reagan, Eisenho-
wer i Nixon to Republikanie. Roosevelt, Truman, 
Kennedy, Clinton, Barack i Brzeziński to  Demokra-
ci. Tak, jak i Pani Hilary Clinton. Donald Trump to 
Republikanin. Za wprowadzenie w błąd czytelników 
przepraszam. Mea Culpa. Mylenie się jest rzeczą 
ludzką. 
W dobrym (naprawdę dobrym) felietonie w numerze 
13/2016 NGP  kolega Andrzej S. przywołał Wesele 
Wajdy. Zważywszy, że ekranizacja Wesela była bar-
dzo wierna w stosunku do tekstu Wyspiańskiego - 
więc właściwie lepiej pisać Wesele Wyspiańskiego 
(ewentualnie i Wajdy). Sęk w tym, że opisana przez 
Pana Andrzeja scena upiornego Poloneza pochodziła 
nie z Wesela, a z filmu Popiół i diament. Też wiernej 
adaptacji Wajdy tyle, że z książki Jerzego Andrze-
jewskiego. Nikt nie jest doskonały.

Ludomir Garczyński-Gąssowski

Mea Culpa
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Kursy 
Języka Szwedzkiego                  
dla początkujących

Towarzystwo Polaków „Ogniwo” 
w Sztokholmie organizuje nowy 

kurs dla początkujących, 
zajęcia w

środy od godz.18-tej do 20-tej 
i czwartki od godz.19-tej do 21-ej

 
rozpoczęcie kursów środowych 

7 września, 
kursy czwartkowe rozpoczynają się 

8 września
 

Sysslomansg. 8, T-Fridhemsplan.  
Informacja: tel. 070 712 20 64 

lub 08 653 20 52

Odek przyjechał do Szwecji w dniu 22 lipca, a było to w tych ciekawych czasach, gdy dzień ten obchodzo-
no w Polsce Ludowej niezwykle uroczyście. Wchodząc na prom w Gdańsku był przeświadczony, że mu się w 
Sztokholmie lub gdziekolwiek indziej na świecie, powiedzie, bo jest z niego chłopak przytomny i wie co to 
życie.

Odek jakby podtrzymując tradycję nazwiska, rozpoczął swą karierę w Szwecji od szewstwa.
– A co miałem robić? – mówił – jak nie znałem szwedzkiego? Buty się stuka bez gadania. Z Łodzi jestem, z 

Bałut, jeszcze przed jaruzelską wojną przyjechałem. I zostałem szewcem, bo kto mi da pracę w moim zawodzie? 
Magister inżynier jestem. Szewstwo to dobry interes, nie bój się, ja mam głowę. Dwadzieścia pięć procent krwi 
żydowskiej, a przebija jak pięćdziesiąt!

– W wagonach „Warsu” robiłem, za kierownika. Dzwonią do mnie, że jeden się upił, babę ma w cupé na 
bazie i lata na golasa do drugiego wagonu po piwo. A pijany jak dzwon, to chyba nie może jechać w trasę. Po-
szedłem. Rzeczywiście, nachlany w półkoszulku. Mówię mu, że nie pojedzie, a on mnie brzuchem.

– Suń się! – mówi.
Cholera mnie wzięła, to trepem mu nastąpiłem na gołą nogę i mówię:
– Suń się pan sam, panie Albin, a pijany w trasę nie pojedzie i szlus!
Jak zobaczył, że nie przelewki, to zmiękł:
– Panie kierowniku, to może, żeby było w porządku, ja przyniosę flaszkę?
– Dobrze – mówię. – Czemu nie, ale w trasę pana nie puszczę. Damy kogo innego, a jak będziesz grzeczny, 

to się zapomni.
Nie minęła chwila, a znalazł pół litra. Wypiliśmy po jednym, przepalili i nudno. O czym będę z głąbem roz-

mawiał? Więc mówię:
– Panie Albin, przyprowadź pan siostrę, co tam będzie w cupé marzła.
Wypił Albin jeszcze dwa, a że przedtem już był wypity, to padł, a ja się z siostrą też nie nudziłem. Na powo-

dzenie nigdy nie narzekałem, mały jestem, ale żyła. Wszędzie. Jak się zrobi jakiś fest i na rękę idzie, to ja wtedy 
choć mały - fru! i facet leży, dźwignię mam dobrą.

-–W Łodzi to było życie! Jeszcze dzisiaj spytaj „Pod Siódemkami”, każdy pamięta. W życiu trzeba ostro iść 
i nie ma miejsca na sentymenty. Ja zawsze mówię różnym farmazonom: jak jesteś taki mądry, to dlaczego jesteś 
taki biedny? Znam jednego. Ryszard ma na imię. Artykuły pisze, dyskutuje, mądry jak cholera, a butelki zbiera. 
Siła jest w pieniądzu. Jak nawet jesteś mało inteligentny – tak teoretycznie mówię – to forsa wszystko przykry-
je. Kto cię będzie pytał, co masz w głowie, jak pokażesz to co masz w portfelu? Gruby portfel ma mądrala, a 
nie głupiec. To już Fenicjanie wymyślili. Trzeba umieć się przystosować, mocnych szanować, słabymi się nie 
przejmować, sami się wyruchają. To się nazwa naturalna selekcja i trzeba ponosić ofiary.

– Jestem człowiek oczytany, czytałem, że kiedyś we Wsparcie, czy Parcie, dokładnie nie pamiętam, żyły 
kobitki co sobie cycek obcinały, żeby było wygodniej strzelać z łuku. I rządziły całym narodem!

– A tu, u ślimaków? Co będę dużo mówił... Jestem od nich lepszy we wszystkim: i w interesach i u bab, i w 
pieniądzach. Ale głównie w kulturze. W kulturze to oni nie mają do nas żadnych lotów! U nas byle Potocki miał 
większy zamek niż ich król.

– Ja tu dopiero cztery lata, a zobacz, już mam szewstwo. I jak mówię po szwedzku, to mnie rozumieją.

Odek.
Zamiast wspomnienia 

Andrzej Szmilichowski
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