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Dentysta
M. Anna Packalén 
Parkman:
Kiedy ubiegłego lata 
wędrowałam między 
grobami na cmentarzu w 
Lärbro, zaskoczona tak 
dużą ilością polskich na-
zwisk i pełna smutku na 
widok dat urodzenia tych 
młodych ludzi, trudno 
mi było nie dostrzec 
pewnej analogii między 
opisanym tu okresem, 
a dzisiejszą, jakże pod 
wieloma względami 
skomplikowaną, sytuacją 
polityczną w Europie 
i na świecie. 10

Mecenas 
Agnieszka 
Hajdukiewicz:
Nie ulega wątpliwości, 
że Polacy mieszkający 
na emigracji preferują 
procesowanie się 
przed sądem w Polsce. 
Zawsze bowiem bardziej 
komfortową sytuacją 
jest prowadzenie sporu 
we własnym języku, 
w oparciu o polskie 
prawo. 6
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POLSKIE 
PIEKIEŁKO ZE   
SZWECJĄ W TLE
Czyli o tym, jak kobiety znów podzieliły kraj

Kiedy w roku 2011 zakończono 
prace nad Konwencją o zapobiega-
niu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej, nikt 
nie przypuszczał, jakie ona wywoła 
kontrowersje i do jakich napięć 
politycznych doprowadzi. Nikt też 
nie przypuszczał, że w niektórych 
krajach przez tę konwencję zamiast 
zyskać, kobiety stracą, wbrew 
intencjom Rady Europy, gdzie 
dokument powstał.

Konwencję na dzień dzisiejszy podpisało 39 kra-
jów, z tego 20 ją ratyfikowało. Cztery kraje człon-
kowskie Rady Europy jej nie podpisały i nie ratyfiko-
wały, jest to Rosja i jej trzy byłe republiki: Armenia, 
Azerbejdżan oraz Mołdawia. Podpisu nie złożyły i nie 
ratyfikowały konwencji również kraje mające status 
obserwatorów w radzie, czyli USA, Kanada, Meksyk, 
Japonia, Izrael, Maroko oraz Watykan. Również Unia 
Europejska jako podmiot prawa międzynarodowego 
nie sygnowała tego dokumentu. 

Konwencja z jednej strony jest bardzo potrzebna, z 
drugiej wywołuje ogromne emocje. Jednak chyba w 
żadnym z państw-stron konwencji przeciwko niej nie 
przedstawia się tak irracjonalnych argumentów jak w 
Polsce i w Rosji.

W czasie, kiedy przebiegała ratyfikacja konwencji 
w poszczególnych krajach w Europejskiej Agencji 
Praw Podstawowych (European Union Agency for 
Fundamental Rights, w skrócie FRA) trwały prace 
nad raportem o przemocy wobec kobiet w krajach 
unijnych1. Raport został opublikowany w roku 2014 
i od razu stał się sztandarowym dokumentem, którym 
zaczął posługiwać się kościół katolicki do walki z 

konwencją. Liczono na opóźnienia procesu legislacyj-
nego tam, gdzie się on rozpoczął, bądź na zaniechanie 
go, albo na wypowiedzenie konwencji przez kraje, 
które się na nią zgodziły. 

Raport FRA powstał na bazie subiektywnych opinii 
około 42 tys. kobiet z 28 krajów europejskich na te-
mat przemocy wobec nich. Nie jest odkryciem stwier-
dzenie, że w różnych krajach europejskich panują 
różne standardy życia kobiet, inna kultura, poza tym 
subiektywne odczucia i oczekiwania kobiet, to nie 
obiektywna sytuacja w krajach, w których one żyją. 
Dane zawarte w raporcie mogą być zaskakujące. Stąd 
raport ten należy umieć czytać i wyciągać z niego 
wnioski, ale do tego potrzebny jest zdrowy rozsądek, 
minimalna wiedza socjologiczna, znajomość realiów 
europejskich, a nade wszystko zwykła uczciwość. 

Raport ten stał się w rękach kościoła w Polsce na-
rzędziem manipulacji i szerzenia kłamstw. Patrząc 
na opublikowane w nim dane na pierwszy rzut oka 
można dojść do wniosku, że najgorsza sytuacja pa-
nuje w krajach skandynawskich, głównie w Szwecji. 
Ks. Dariusz Oko zaproszony do studia TVP przez 
Tomasza Lisa2 razem z działaczką feministyczną Ka-
zimierą Szczuką, posłanką Marzeną Wróbel (PiS) oraz 
o. Pawłem Gużyńskim (OP), zaprezentował planszę, 
na której Szwecja wraz z Danią i Finlandią przodują 
w Europie jako kraje, gdzie kobiety najczęściej padają 
ofiarami przemocy, w tym również na tle seksualnym. 
Według ks. Oko właśnie w krajach skandynawskich 
„pod wpływem ideologii gender nastąpiło zdziczenie 
kulturowe”, stąd tak niechlubne statystyki dla krajów 
tej części Europy. 

Nawet chcąc być bardzo uprzejmym, takie wypo-
wiedzi trzeba po prostu nazwać bredniami. Gdyby to 
powiedział jakiś wikary z wiejskiej parafii, nie dzi-
wiłbym się. W polskich, wiejskich kościołach wierni 
są zmuszani słuchać czasem bardzo dziwnych kazań 
o treściach zupełnie niezgodnych z nauką kościo-
ła i ewangelią. Ale ks. Oko to doktor habilitowany, 
od niego mam prawo oczekiwać, jako od człowieka 
z tytułem naukowym, poważnych, merytorycznych 
wypowiedzi, bazujących na badaniach naukowych. 

Umysły są jak 
spadochrony. 
Działają tylko 
kiedy są 
otwarte.
Po raz kolejny zalewa nas fala zmani-
pulowanych informacji. Tak jak w 
poniższym przypadku na portalu 
Magna Polonia („Prawicowego portalu 
informacyjnego”). W opublikowanej 
tam 14 lutego informacji (rozpowsze-
chnianej już za pośrednictwem bezkry-
tycznych użytkowników Facebooka) 
czytamy:  W sterroryzowanym przez 
imigrantów szwedzkim mieście Malmö 
odcinają prąd! Koncern energetyczny 
Högs EL zapowiedział przerwanie 
dostaw prądu do trzeciego co wielkości 
miasta Szwecji z powodu fali zbrodni 
zalewającej miasto – donosi InfoWars. 
(...)

Absurdalność tej informacji można długo tłuma-
czyć, ale poprzestańmy tylko na tych pierwszych 
dwóch zdaniach: 

Högs El nie jest „koncernem energetycznym” 
dostarczającym prąd. To po prostu mała firma wy-
konująca usługi elektryczne. Jej właścicielem jest 
aktywny sympatyk i były polityk radykalnej partii 
Sverigedemokraterna, Andreas Svensson, który na 
stronie Facebooka powiedział, że jego firma nie bę-
dzie dokonywała żadnych prac w Malmö, by nie na-
rażać „na niebezpieczeństwo swoich pracowników”. 
(Ktoś przytomnie zapytał:  Ile elektryków zginęło w 
ciągu ostatnich 20 lat w Malmö z powodu ataków 
koktajlami Mołotowa?)

Źródłem informacji, na które powołuje się pol-
ski portal Magna Polonia, jest amerykański portal 
InfoWars, którego właścicielem jest amerykański 
dziennikarz Alexander Emerick Jones, który znany 
jest z propagowania teorii spiskowych. M.in. uważa 
on, że zamachy 11 września w USA były dziełem 
amerykańskich służb wywiadowczych, a światem 
rządzi tajna grupa o nazwie Illuminatia... 

Ale manipulacje znajdziemy nie tylko na Inter-
necie. Zaledwie dwa tygodnie temu byliśmy świad-
kami dyskusji, którą wywołała wypowiedź prezy-
denta Donalda Trumpa, który podawał Szwecję jako 
przykład państwa, które na skutek liberalnej polityki 
imigracyjnej, stał się „jednym z najniebezpieczniej-
szych państw Europy”.  Trump oparł się na informa-
cjach z reportażu Ami Horowitza w telewizji ame-
rykańskiej, który przygotowano z ustalonym z góry 
przesłaniem. Wypowiedź Trumpa wpisała się więc 
w kampanię dezinformacji, ale w przypadku nowe-
go prezydenta USA stale manipulującego faktami, to 
nic nowego. 
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Dyskusja w programie „Tomasz Lis na żywo” by-
ła wyjątkowo zażarta i padło tam wiele wręcz idio-
tycznych stwierdzeń motywowanych ideologicznie. 
Między innymi, że konwencja jest zupełnie Polsce 
niepotrzebna, że nie szanuje Polaków (którzy w sta-
tystykach FRA wypadają najlepiej w Europie), że 
„genderowcy” chcą zburzyć polską kulturę, a walka 
z konwencją ma służyć ochronie godność i przekonań 
Polaków itp. Ręce opadają słuchając tego wszystkie-
go. Dwaj duchowni katoliccy biorący udział w pro-
gramie i pisowska posłanka zupełnie zgubili w swo-
ich wypowiedziach sens i cel konwencji. Ale przede 
wszystkim zupełnie nie potrafili poprawnie posłużyć 
się raportem FRA, na który tak ochoczo powoływali 
się w dyskusji. Myślę, że to przerosło ich intelektual-
ne możliwości, bo złą wolę ich nie posądzam. 

Otóż, kiedy raport FRA został opublikowany, po-
jawiło się w polskiej prasie kilka artykułów na jego 
temat. Między innymi pióra M. Gąsiora pt. „Internet 
znów robi ze Szwecji „zachodnią stolicę gwałtu”3. 
Tak się narodziła statystyczna manipulacja. Autor pi-
sze w nim, iż w krajach skandynawskich, szczególnie 
w Szwecji definicja napaści seksualnej jest znacznie 
szersza niż w innych krajach europejskich. To ma de-
cydujący wpływ na ilość zgłaszanych przypadków i 
statystyki. To, co w innych krajach nie podlega ściga-
niu przez prawo, w Szwecji jest penalizowane i włą-
czane do statystyk. Dodam od siebie, że na to nakłada 
się również duża liczba emigrantów z krajów o wy-
sokim poziomie przestępczości oraz z terenów obję-
tych konfliktami zbrojnymi. Kobiety przybywające 
do Szwecji z tych krajów w swoim życiu prawie 
zawsze spotykały się z jakąś formą przemocy, czę-
sto nawet bardzo brutalnej. Nic więc dziwnego, że 
mieszkanki Szwecji, częściej niż mieszkanki Polski 
odpowiedzą twierdząco na pytanie, czy na przy-
kład doświadczyły przemocy seksualnej w okresie 
do piętnastego roku ich życia. Kiedy na to nałoży 
się większą świadomość szwedzkich kobiet i odwa-
gę w zgłaszaniu przypadków napaści, to oczywiście 
Szwecja w tych statystykach wypada gorzej niż 
Polska, ale to jednocześnie nie oznacza, że Szwecja 
to kraj gwałcicieli, w którym kobiety muszą drżeć 
o swoje bezpieczeństwo. 

Ze Szwecją jest podobnie jak z Australią czy Ka-
nadą, gdzie statystycznie jest więcej notowanych 
przypadków uprowadzeń niż w Kolumbii i Meksyku. 
Ale taka sytuacja jest wynikiem tego, że w Australii 
i Kanadzie do uprowadzeń zalicza się również rodzi-
cielskie kłótnie o dzieci. Ta szersza definicja prze-
stępstwa o podłożu seksualnym w Szwecji obowią-
zuje od 1 kwietnia 2005 roku, co od razu podniosło 
pozycję Szwecji w statystykach kryminalnych w tym 
zakresie. Poza tym każdy przypadek jest w Szwecji 
uwzględniany z osobna, nawet gdyby ten sam prze-
stępca dokonywał na tej samie ofierze wielokrotnych 
napaści seksualnych. Jednak kiedy uwzględni się w 
badaniach statystycznych tylko te przypadki napaści 
na kobiety, które występują w prawie pozostałych 
krajów europejskich, to okazuje się, że przestępczość 
w Szwecji w tym zakresie utrzymuje się na średnim 
europejskim poziomie. Na koniec autor artykułu ra-
dził wszystkim, którzy zabierają się do porównywania 
danych statystycznych, uwzględniać różnice w prawie 
i w procedurach policyjnych, aby nie fałszować ob-
razu Szwecji. Myślę, że rada ta szczególnie powinna 
odnosić się do ks. dr hab. Oko.  

Aby zilustrować ten problem przytoczę dwa 
prawdziwe przypadki. Pierwszy miał miejsce na 
Gullmarsplan w Sztokholmie i sam byłem jego 
świadkiem. Do młodej kobiety podszedł mężczyzna 
i najpierw po angielsku zapytał o godzinę, a później 
natarczywie próbował namówić kobietę na spotkanie. 
Ta odmówiła i prosiła, aby zostawił ją w spokoju. 
Mężczyzna nie reagował, więc kobieta zatelefono-
wała na numer alarmowy i wezwała pomoc. Policja 
zjawiła się po kilku minutach. Z tego względu, że 
mężczyzna nie chciał wylegitymować się, został 
aresztowany. Drugi przypadek z Warszawy, który 
relacjonowała mi ofiara. Sytuacja bardzo podobna. 
Kobieta natrętnie zaczepiana na ulicy prosiła telefo-
nicznie policję o pomoc. Dyżurny policjant, z którym 
połączyła się kobieta, zapytał ją ile ma lat? Trochę 
zdziwiła się pytaniem (bo co to ma do rzeczy), ale 
odrzekła, że 43. Na to policjant ironicznie: – No cóż, 
tylko pogratulować szanownej pani takiego wzięcia! 
Pouczył następnie kobietę, aby głupotami głowy mu 
nie zawracała, linii telefonicznej nie blokowała oraz 
aby cieszyła się jeszcze w tym wieku takim powo-
dzeniem u mężczyzn. Te dwie sytuacje pokazują jak 
wielkie morze dzieli Polskę i Szwecję (dosłownie i w 
przenośni) w podejściu do praw kobiet i ich ochrony. 
Przypadek w Szwecji został ujęty w statystykach, pol-
ski natomiast nigdzie nie został nawet odnotowany, a 
te dwie sytuacje nic właściwie nie różniło. 

W kolejnym programie telewizyjnym wyemitowa-
nym 17 października 2016 roku przez TVN24 jedna z 

katolickich działaczek zaproszona do debaty mówiła, 
że ma wątpliwości co do tego, czy w krajach lepiej 
rozwiniętych, takich jak kraje skandynawskie, sytu-
acja kobiet jest lepsza niż w Polsce. Motywowała to 
tym, iż w Polsce, w kraju katolickim, kobiety cieszą 
się wyjątkowym szacunkiem katolickich mężczyzn. 
Podobnie jak ks. Oko korzystała z tego samego ra-
portu i z tą samą „starannością, wnikliwością i uczci-
wością” czytała dane z niego. Jej argumentacja była 
identyczna z przedstawioną przez posłankę Wróbel. 
Czyżby dostały one podobne wytyczne jak wypowia-
dać się publicznie na ten temat? Tam gdzie wszyst-
ko podporządkowane jest ideologii, nie ma miejsca 
na wolność myślenia. W sposób zupełnie fałszywy 
próbuje się kreować wizerunek katolickich męż-
czyzn „noszących na rękach” katolickie kobiety w 
katolickim kraju, jakim jest Polska4. Nie ma to nic 
wspólnego z prawdą. 

Oczywiście religia ma wpływ na pozycję społecz-
ną kobiet. Prześledźmy, jaki jest stosunek do kobiet 
w poszczególnych wielkich religiach światowych. 
Buddyzm nie jest jednorodnym systemem filozoficz-
nym i religijnym. Bardzo ogólnie i w wielkim skró-
cie można powiedzieć, że jego głównym problemem 
jest walka z cierpieniem, która odbywa się na dwóch 
drogach. Pierwsza to wyzwolenie z cierpienia poprzez 
medytację, druga natomiast poprzez ćwiczenie i do-
skonalenie ciała. O ile tym drugim buddystom kobiety 
w niczym specjalnie nie przeszkadzają, to już zupeł-
nie inaczej postrzegają kobiety ci pierwsi. Im kobieta 
nie pozwala skupić się w czasie medytacji, jest źró-
dłem pożądania i jako taka jest traktowana jak zło. 

O islamie nie potrzeba zbytnio rozwodzić się – wia-
domo, jaka jest tam rola kobiety, w skrajnych przy-
padkach kobieta ma wartość kilku kóz czy owiec. 
Sprowadzono tam kobietę do roli przedmiotu. W na-
uce i praktyce judaizmu jest wiele miejsc świadczą-
cych o niższym traktowaniu kobiet przez mężczyzn5. 
Tak też było od samego początku chrześcijaństwa. 
Zwrot (oczywiście na gorsze) nastąpił w IV wieku 
pod wpływem nauk św. Anastazego oraz Augustyna, 
czyli od kiedy seks uznano za jeden z najcięższych 
grzechów, a kobiety jako jego powód, zaczęły być 
prześladowane z obłąkańczą pasją. Apogeum tych 
prześladowań przypada na okres inkwizycji. W przy-
padku kiedy brakowało odstępców od wiary (według 
katolickiej nomenklatury: heretyków) dla siania po-
strachu wśród ludzi, to słabsze kobiety padały często 
ofiarami bestialskich tortur wynaturzonych katów. W 
zasadzie w tej sferze niewiele zmieniło się do dzisiaj. 
Z jednym tylko wyjątkiem, że już dziś kobiet nie pali 
się na stosach. Nadal jednak kobiet nie dopuszcza się 
do pełnego uczestnictwa w życiu kościoła. 

Chcącym pogłębić swoją wiedzę na ten temat po-
lecam książki prof. Uty Ranke-Heinemann, wybitnej 
niemieckiej teolog, której kilka publikacji doczekało 
się przekładu również na język polski. Jest ona rów-
nież jedną z ofiar kościoła, została bowiem pozba-
wiona katedry teologii na Uniwersytecie w Essen w 
roku 1987 za odważne głoszenie swoich poglądów. 
W swoich publikacjach dogłębnie wyjaśnia ona ge-
nezę i przyczynę oraz obszernie opisuje historię 
prześladowań kobiet w kościele (książka Eunuchy do 
raju. Kościół katolicki a seksualizm. Wydawnictwo 
Uraeus, 2003 rok oraz książka Seks. Odwieczny pro-
blem Kościoła. Wydawnictwo RM, 2015). 

Sprawa więc nie wygląda tak pięknie, jak pró-
buje wmawiać nam kościół katolicki przez swoich 
działaczy, polityków i duchownych. Ta instytucja 
nie dała swoim wiernym żadnych innych wzorców 
traktowania kobiet, widząc dla nich tylko rolę podda-
nej w stosunku do mężczyzn. W katolickiej tradycji 
społecznej kobieta zawsze pełniła funkcje usługowe 
wobec mężczyzn lub była postrzegana jako źródło 
grzechu. Nawet o. Gużyński podczas programu w 
TVP „Tomasz Lis na żywo” nie ukrywał, że księża 
w Polsce traktują zakonnice jak służki, co pokazuje, 
że kościół ma poważny problem z równym trakto-
waniem kobiet. Kobieta zawsze stała w katolickiej 
hierarchii społecznej niżej niż mężczyzna, co dawało 
przyzwolenie nie tylko na gorsze traktowanie jej, ale 
na przemoc wobec kobiet również. 

Sytuacja kobiet w Europie zaczyna się powoli zmie-
niać dopiero po Rewolucji Francuskiej, kiedy to w ro-
ku 1791 Olimpia de Gouges pisze (wzorując się na 
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela) Deklarację 
praw kobiety i obywatelki. Tekst nigdy nie stał się ofi-
cjalnym dokumentem, ale zapoczątkował powstanie 
ruchu feministycznego walczącego o prawa kobiet. 
Rewolucja Francuska nie zamierzała rozszerzać praw 
na kobiety i sama autorka deklaracji zginęła za swe 
poglądy na szafocie. Jednak zasiane wówczas ziarno 
zakiełkowało i daje, chociaż z trudem, owoce do dzi-
siaj. Jednak trzeba było jeszcze ponad 150 lat, aby ko-
biety doczekały się międzynarodowej ochrony praw-
nej. Pierwszym dokumentem walczącym z dyskry-
minacją kobiet była Konwencja w sprawie równego 
wynagradzania kobiet z roku 1951, uchwalona przez 
Międzynarodową Organizację Pracy. Konwencja zo-
stała niejako wymuszona przez zmieniającą się rolę 
społeczną kobiet w USA. W okresie ostatniej wojny 
światowej zastępowały one amerykańskich mężczyzn 
(powoływanych do wojska) na ich stanowiskach pra-
cy domagając się równego uposażenia. W następnych 
latach powstało kilka oenzetowskich konwencji i 
deklaracji chroniących prawa kobiet. Ostatnią jest 
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej Rady Europy z 
11 maja 2011 roku. Polska ratyfikowała konwencję 
po długich debatach w sejmie dnia 27 kwietnia 2015 
roku. Przede wszystkim kościół katolicki przyczyniał 
się do blokowania ratyfikacji poprzez prawicowych 
posłów. Zarzuty kościoła dotyczą sformułowań, któ-
re – jak twierdzą katoliccy hierarchowie – nie dają 
się pogodzić z jego nauką. Solą w oku kościoła jest 
pojęcie płci społeczno-kulturowej, czyli termin za-
czerpnięty z gender. Jako pierwszy papież Benedykt 
XVI w grudniu 2012 roku nazwał gender „nową filo-
zofią seksualności” dopuszczając jedynie naturalne, a 
nie społeczne pojmowanie płci. Podobne stanowisko 
zajmował również papież Franciszek, który potępił 
gender w Krakowie 27 lipca 2016, podczas spotkania 
z polskimi biskupami na Wawelu. Następnie w czasie 
pielgrzymki do Gruzji 1 października 2016 roku oraz 
podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu 
w drodze z Baku do Rzymu dnia 3 października 2016. 
Nazwał on gender „ideologia kolonialną”, sprzecz-
ną z naturą człowieka, walczącą z małżeństwem. W 
Polsce najzacieklejszym przeciwnikiem gender stał 
się wspominany wyżej ks. Dariusz Oko oraz duchow-
ni związani z toruńskim, katolickim radiem. 

Historia tej konwencji może być zaskakująca dla 
Polaków, ponieważ jej idea narodziła się w maju 2005 
roku właśnie w Warszawie, podczas szczytu Rady 
Europy. Stwierdzono wówczas, że 45% obywatelek 
UE doświadczyło przemocy. W Polsce co rok około 
miliona kobiet staje się ofiarami przemocy. Raport 
Centrum Praw Kobiet mówi, że w wyniku przemo-
cy domowej ginie w Polsce blisko pół tysiąca kobiet 
rocznie. Chcąc upewnić się, czy dane podawane przez 
różne źródła są naprawdę tak zatrważające, założyłem 
stronę internetową z formularzem (ankietą) dotyczącą 
molestowania seksualnego w miejscu pracy w Polsce. 
Trudno dane zebrane dzięki tej stronie internetowej 
uznać za reprezentatywne, bowiem formularz wypeł-
niło niewiele ponad 80 kobiet w czasie dwóch tygo-
dni, kiedy strona była dostępna. Jednak każda respon-
dentka stwierdziła, że spotkała się z jedną z form mo-
lestowania seksualnego w pracy (ustną czy fizyczną). 
Jedna przyznała się do gwałtu. To wszystko pokazuje, 
że w Polsce istnieje poważny problem. Wmawianie 
opinii publicznej, że katolicka Polska to raj dla ko-
biet jest zwykłym kłamstwem i to polskim kobie-
tom szczególnie potrzebna jest ochrona ich praw. 
Dlaczego w takim razie kościół i prawica sprzeciwia-
ją się kompleksowej walce z przemocą wobec kobiet, 
co jest celem tej konwencji? Wiadomo było, że po 
dojściu do władzy PiS-u tylko kwestią czasu będzie, 
kiedy rozpoczną się prace nad odesłaniem konwencji 
do prawnego niebytu. Problem jest natury tylko i wy-
łącznie ideologicznej. 

Andrzej B. Lewkowicz



NGP 5/2017 (389)



NGP 5/2017 (389)



NGP 5/2017 (389)

Z jakimi problemami prawnymi zwracają się naj-
częściej do  Pani kancelarii Polacy przebywający 
na emigracji?
— Najczęstszymi zagadnieniami prawnymi, z 
którymi zmierzyć się muszą Polacy przebywający 
za granicą - dotyczącymi ich interesów w Polsce, 
są kwestie związane ze sferą rodzinną. Szczególnie 
regulacji obowiązków alimentacyjnych względem 
dzieci czy obowiązków alimentacyjnych byłych mał-
żonków. Także ustalenia miejsca pobytu dzieci i spo-
sobu wykonywania władzy rodzicielskiej, podziałów 
majątku wspólnego, działów spadku. Coraz częściej 
zdarzają się również pytania dotyczące otworzenia 
działalności gospodarczej w Polsce czy rozszerzenia 
działalności biznesowej poza kraj, w którym aktual-
nie się znajdują i związane z tym aspekty podatkowe.

Z czym, w wymienionych przez Panią kategoriach 
spraw, jest największy problem w kontekście 
efektywnej pomocy prawnej?
— Pewne rodzaje spraw, z wyżej wymienionych, 
dla skutecznego dochodzenia w sądzie wymagają 
przygotowania dowodowego klienta, również odpo-
wiedniego czasu pojawienia się u prawnika. Szereg 

roszczeń cywilnych o charakterze majątkowym z 
upływem określonego czasu ulega przedawnieniu. 
Oznacza to, że na przykład wytoczenie powództwa o 
zapłatę roszczenia powstałego z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, gdzie ustawowy termin 
przedawnienia wynosi 3 lata, po tym terminie w 
przypadku podniesienia przez stronę przeciwną za-
rzutu przedawnienia, spowoduje oddalenie powódz-
twa, czyli przegranie sprawy. W przypadku roszczeń 
charakterystycznych dla prawa spadkowego można 
tu przykładowo wymienić roszczenie o zapłatę tzw. 
zachowku, gdzie termin przedawnienia wynosi 5 lat 
od śmierci spadkodawcy lub otwarcia jego testamen-
tu.
Drugą kwestią istotną dla skutecznego zakończenia 
postępowania sądowego jest zaoferowanie sądo-
wi odpowiednich dowodów dla poparcia swoich 
twierdzeń. Najbardziej wartościowymi dowodami są 
dowody z dokumentów z uwagi na to, że najtrudniej 
jest je podważyć, w dalszej kolejności można wymie-
nić dowody z nośników elektronicznych i dowody z 
przesłuchania świadków. W przypadku spraw o zasą-
dzenie alimentów na rzecz dziecka, rodzic występu-
jąc o  ustalenie lub podwyższenie  takich  należności, 
zobowiązany jest udowodnić potrzeby finansowe 
dziecka i swoje możliwości zarobkowe, jak również 
sytuację finansową i możliwości zarobkowe drugiego 
rodzica. Pomocnymi środkami dowodowymi będą tu 

zaświadczenia z miejsc pracy, szkoły, przedszkola, 
zebrane rachunki na utrzymanie dziecka, zaświadcze-
nia o ewentualnych chorobach itd.
Oczywiście każdorazowo podczas porady prawej 
klient powinien otrzymać wszelkie niezbędne 
informacje i wskazówki jakie dowody powinien 
przygotować, do jakich instytucji wystąpić i w jaki 
sposób przedstawić zebrany materiał dowodowy 
przed sądem.

Czy wszystkie sprawy, z jakimi zgłaszają się do  
Pani Polacy przebywający na emigracji, mogą być 
prowadzone przed sądami w Polsce?
— Niestety nie dla wszystkich spraw właściwa jest 
jurysdykcja czyli kompetencja sądów polskich. 
Jednak stanowcza większość z nich może być 
prowadzona przed sądami w Polsce. Do spraw, które 
podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich 
należą sprawy dotyczące nieruchomości znajdują-
cych się w Polsce. Będą to więc sprawy z zakresu 
zniesienia współwłasności takich rzeczy, czy po-
działu majątku wspólnego w skład, którego wchodzi 
działka położona w kraju. Sprawy alimentacyjne w 
przypadku kiedy matka dziecka i dziecko mieszkają 
poza granicami Polski, są trudniejsze do utrzymania 
w sądzie w Polsce, jednak przy zaistnieniu szczegól-
nych przesłanek takie rozwiązanie jest możliwe. 
W przypadku zaś rozwodów zamieszkanie obojga 
małżonków za granicą, o ile są obywatelami polski-
mi, nie wpływa na utratę jurysdykcji polskiej. Pozew 
o rozwód można wnieść do sądu polskiego.
Nie ulega wątpliwości, że Polacy mieszkający na 
emigracji preferują procesowanie się przed sądem 
w Polsce. Zawsze bowiem bardziej komfortową 
sytuacją jest prowadzenie sporu we własnym języku, 
w oparciu o polskie prawo, zaś w przypadku korzy-
stania z profesjonalnego pełnomocnika nierzadko 
decydującą rolę odgrywa wysokość wynagrodzenia.
Polacy występujący w stosunkach handlowych 
powinni mieć na uwadze, że praktycznie w każdej 
umowie jaką zawierają, mogą umieścić postanowie-
nie o wyborze prawa właściwego i jurysdykcji, tak 
aby w przypadku sporu ze swoim kontrahentem móc 
procesować się przed sądem w Polsce w oparciu o 
prawo polskie.

Jak w takim razie zachować się kiedy zawarliśmy 
z klientem np. umowę remontu domu w Polsce, 
a ten w umówionym czasie nie zapłacił nam wy-
nagrodzenia i w celu udaremnienia spłaty długu 
uciekł za granicę?

— Zawężę przedstawioną przez Pana sytuację do 
granic Unii Europejskiej. Przepisy prawa unijnego 
wypracowały szereg rozwiązań szybkiej procedury 
windykacyjnej i egzekucji w sprawach transgranicz-
nych.  
Tym szczególnym uproszczonym trybem, w ramach 
którego można dochodzić swoich należności, jest 
europejskie postępowanie nakazowe, jeżeli spełnione 
są warunki określone w przepisach rozporządzenia 
(WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego po-
stępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. 
Rozporządzenie to odnosi bezpośredni skutek w we-
wnętrznych systemach prawnych wszystkich państw 
członkowskich z wyłączeniem Danii. 
Właściwość sądu określa się zgodnie z odpowiedni-
mi przepisami prawa wspólnotowego, w szczegól-
ności rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w 
sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych 
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i 
handlowych.
W omawianym przypadku remontu domu umo-
wa została wykonana w Polsce i zapłata miała też 
zapewne nastąpić w Polsce. Wobec powyższego 
właściwym dla rozstrzygania sporu będzie sąd polski 
pomimo, że dłużnik przebywa np. w Szwecji. Jednak 
koniecznym jest wskazanie w pozwie aktualnego 
miejsca zamieszkania pozwanego.
Pozew w tym trybie powinien być złożony na 
stosownym formularzu, dowody nie muszą być do 
niego załączone, wystarczy szczegółowe ich opisa-
nie. Jednakże należy mieć na uwadze, że informacje 
zawarte w pozwie składa się wobec sądu pod rygo-
rem odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 
danych.
Wydany w takim postanowieniu nakaz zapłaty 
będzie respektowany w pozostałych państwach 
członkowskich i umożliwia rozpoczęcie egzekucji 
z majątku dłużnika. Wniosek o wszczęcie egzekucji 
składa się do właściwego organu państwa wydania, 
czyli państwa, w którym wydano europejski nakaz 
zapłaty.
Inaczej jednak sytuacja przedstawia się kiedy pozwa-
ny wniesie sprzeciw od europejskiego nakazu zapła-
ty, czyli kiedy go pisemnie zakwestionuje. Wówczas 
nakaz straci moc, a sprawa zostanie przekierowana 
do trybu zwykłego procesu właściwego dla danego 
państwa.
Podsumowując, mimo wszystko polecam zawieranie 
umów na piśmie i dokonywanie wyboru prawa, któ-
remu ma podlegać umowa oraz właściwości sądów 
w przypadku sporów na tle wykonywania umowy. 
Korzyści z zastosowania opisanej powyżej proce-
dury europejskiego postępowania nakazowego i 
późniejszej szybkiej egzekucji występują w zasadzie 
jedynie w sytuacji kiedy pozwany nie zakwestionuje 
wydanego nakazu zapłaty. Z drugiej strony w prak-
tyce nierzadko występują bardziej skomplikowane 
stany faktyczne niż podane w Pana przykładzie, 
stąd właściwość sądu polskiego albo w ogóle nie 
zachodzi albo jest trudna do wykazania więc warto 
te kwestie uregulować w umowie. 

Pani kancelaria posiada biura w Warszawie, 
Wrocławiu i Białymstoku. Czy jest to jakieś ogra-
niczenie dla kogoś, kto chciałby skorzystać z Pani 
usług, ale sam pochodzi np. z Lublina?
— Nie, nie ma ograniczenia. Sprawy prowadzimy 
na terenie całej Polski. Kancelaria współpracuje z 
adwokatami, notariuszami i komornikami z różnych 
części kraju, również z prawnikami z obszaru Unii 
Europejskiej. Działalność Kancelarii koncentruje 
się na kompleksowej obsłudze krajowych i zagra-
nicznych podmiotów gospodarczych oraz klientów 
indywidualnych, z tego względu zadbaliśmy o to, 
żeby odległość nie stanowiła przeszkody w świad-
czeniu pomocy dla naszych klientów.

Polacy mieszkający na emigracji 
preferują procesowanie się przed 
sądem w Polsce
NGP rozmawia z mec. Agnieszką Hajdukiewicz
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Zygmunt Barczyk

Salzburg, 
cacko na 
zdobnej tacy
Smultronställe to miły szwedzki wynalazek. 
Lubimy miejsca, które są „tam, gdzie rosną 
poziomki”. Intymne i poniekąd przywłaszczone. 
Moje smultronställen to miasta, które lubię 
odwiedzać, niewielkie lecz misterne, same w sobie 
będące dziełem sztuki. Przywłaszczyłem je sobie. 
To moje miasta poziomkowe. 

Jeden 
z cudów 
świata

Grobowiec Tutechamona to jeden 
z cudów świata. Jego odkrycie było 
jednym z najgłośniejszych wydarzeń 
archeologicznych. Nic dziwnego, że 
nadal, po ponad 90 latach od chwili 
gdy pierwszy człowiek po ponad 3000 
lat przekroczył jego progi, budzi ol-
brzymie zainteresowanie. I to mimo 
magicznej klątwy – nad wejściem do 
grobowca widnieje napis: „Niechaj 
śmierć na rączych skrzydłach dosię-
gnie tego, kto naruszy grób faraona”.

Wystawa „Tutenkhamun –  graven 
och skatterna” (Tutenchamon – gro-
bowiec i skarby”) dotarła właśnie 
do Sztokholmu. Pokazywana na ca-
łym świecie przyciągnęła do tej po-
ry ponad 6 miliony osób. Grobowiec 
Tutanchamona jest jedynym ocalałym 
do naszych czasów, w nienaruszonym 
stanie, sarkofagiem Faraona. Znajduje 
się w Dolinie Królów. Odkryty został 
w 1922 roku przez brytyjskiego egip-
tologa Howarda Cartera. Wewnątrz 
odkryto niezliczone przedmioty co-
dziennego użytku, mnóstwo ozdób 
wykonanych ze szczerego złota. Z 
tego też kruszcu wykonana była we-
wnętrzna trumna w kształcie mu-
mii. Najbardziej znanym artefaktem 
z tego grobowca jest złota maska 
Tutanchamona, która wiernie od-
zwierciedla rysy twarzy władcy. 

Ekspozycja, którą można oglądać 
w Magasin 9 w Sztokholmie (przy 
Frihamnen) przyciąga tysiące zwie-
dzających. Chociaż wszystkie eks-
ponaty prezentowane tutaj to tylko 
repliki, w niczym nie zmniejsza to 
efektu. Wystarczy sobie wyobrazić, 
że pośmiertna maska Tutenchamona 
(na wystawie replika wykonana z 
gipsu, drzewa, kamieni i pozłocona), 
w rzeczywistości wykonana jest z 11 
kilogramów złota... Firmy ubezpie-
czeniowe wyceniły ją na 6 miliardów 
dolarów.

To jedna z najciekawszych ekspozy-
cji ostatnich lat w Sztokholmie (czyn-
na będzie do kwietnia): przygotowana 
szczegółowo, przemyślana, dająca ol-
brzymi komfort zwiedzającym, którzy 
mimo olbrzymiego zainteresowania, 
nie muszą się tłoczyć w salach. Jakby 
dla uszanowania Faraona panuje tu 
niemal całkowita cisza – każdy ze 
zwiedzających chodzi ze specjalną 
słuchawką, w której kolejno, w zwię-
zły i interesujący sposób, opisywana 
jest historia grobowca. To sprawia, że 
zwiedzające grupy przesuwają się w 
ustalonym tempie. (Dla dzieci przewi-
dziano osobną wersję).
Tutenkhamun -  graven och skatterna. 
Stockholm: Magasin 9, Frihamnsgatan 66.

Miasto bombonierka. Choć skoja-
rzenie może ryzykowne, jako że gród 
to o historii pełnej tarć religijnych, a i 
znany z bogactwa biorącego się z wy-
dobycia i sprzedaży soli. Zasłynął jed-
nak elegancją białej, harmonijnej za-
budowy. Miasto znaczone burzliwym 
i zmiennym losem, przywołuje mimo 
to przede wszystkim myśli o pięknie 
inkrustowanej szkatułce. Na imię mu 
też Mozart, bo wszystko tam nazwa-
ne jest imieniem geniusza, nawet pa-
sta do butów. Co nie zmieni  faktu, że 
Wolfgang Amadeusz, który się tam 
urodził, wychował i pracował dla ar-
cybiskupa w latach 1769–1781, został 
przez niego wyrzucony i wyjechał do 
Wiednia. 

Salzburg, sam w sobie jest „mo-
zartowską kompozycją”. Zamek na 
wzgórzu, w dole miasto przy rzece. 
A tam pałace, kościoły, ogrody, prze-
pych baroku. Mimo, że wiele takich 
miejsc zobaczyć można w Europie,  
perła Austrii kusi wyjątkowo. Okazałe 
budowle skupione są na niewielkiej 
powierzchni Starego Miasta. Wież i 
kopuł barokowych kościołów jest tam 
ze dwadzieścia. Do tego imponująca 
barokowa katedra, wiele prominent-
nych rezydencji, pałaców biskupich, 
klasztorów i kamienic, a wszystko 
to otoczone monumentalnymi bu-
dowlami na wzgórzach, z twierdzą 
Hohensalzburg na czele. W tle miasta 
alpejskie szczyty.

Salzburg nazywa siebie chętnie 
“sceną świata”. Na jednym z jego 
licznych portali możemy przeczytać: 
uchodzi za najmniejsze ze wszyst-
kich miast o światowej renomie, nie 
mniej jednak przesiąknięty jest du-
chem prawdziwej metropolii. Potężna 
twierdza królująca ponad rozległymi 
placami i wąskimi zaułkami, dostoj-
na katedra, gęsty las wież i iglic ko-
ścielnych oraz lśniąca zielonkawym 
blaskiem wstęga rzeki Salzach przy-
czyniły się do wpisania Salzburga na 
listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO. 

Określenie „scena świata” oddaje 
teatralny charakter  miasta. Pytanie, co 
czyni Salzburg scenicznym w swym 
wyrazie? Myśli biegną ku udanej 
kompozycji miasta. Jednak nawet naj-
bardziej powabna sylweta miasta nie 
bywa sednem kunsztownej kompozy-
cji, a co najwyżej jej witryną. Miasto, 
jeśli urzeka, to zwykle w inny sposób 
niż malowidło z plenerowym ujęciem. 
Doskonała kompozycja miasta jest ru-
choma. Miasto ujawnia się nam w peł-
nej krasie dopiero, kiedy przemykamy 
jego ulicami, obserwujemy z wielu 
stron, przy różnym świetle, zmiennej 
pogodzie, zależnie od przyjętego kąta 
widzenia. Warto sie wybrać grzbietem 
góry Kapucynów lub góry Mniszej, i 
wysoko ponad dachami miasta, odkryć 
dla siebie Salzburg z innej perspekty-
wy. Zabytkowe śródmieście mości 
się w dole, wzdłuż rzeki, w dali kon-
tury Untersbergu i Salzburskich Alp 
Wapiennych.

Obserwując miasto „na sposób oka”, 
preferujemy urodę miasta. Wiemy, 
rzecz jasna, ile goryczy przelało się i 
przez ten gród. Krzątając się po mie-
ście tak kunsztownym jak Salzburg, 
chce się jednak, choć na chwilę, zapo-
mnieć o zgrzebnych realiach życia, za 
to radować idyllą, pod postacią miłej 
formy zaułków, placów, ulic, szykow-
nych parków czy ogrodów mister-
nych, jak Mirabell. Wystarczy zajść 
na Getreidestraße i inne wąskie uliczki 
miasta i poddać się sielskiej atmosfe-
rze miasta misternego. Przyglądamy 
się przechodniom, wykwintnym wy-
stawom sklepowym, zaglądamy do 
najstarszych kawiarń Zachodniej Eu-
ropy (vide cafe Tomaselli, czy Café 
Fürst, w której w 1890 wymyślono 
słynne czekoladki: Mozartkugel (kule 
Mozarta). 

Tak, Salzburg ma to coś. Stronię od 
określeń typu: miejsce magiczne, bądź 
miasto z duszą, bo już zużyte i ośmie-
szone przez kapłanów pijaru. Ma Salz-
burg to coś, i na tym poprzestanę. Tru-
dno to coś celnie określić, ważne że 
zostawia dobry ślad w pamięci. 

Miasto, jak przystało na miejsce 
urodzenia Mozarta, tętni życiem kon-
certowym i festiwalowym. Choć nie-
wielkie, jest kulturalną metropolią 
(4000 imprez rocznie, sic!). Łatwo się 
w nim zadurzyć, a i przyjemnie jest się 
nim zmęczyć. 

Na szczęście, ma Salzburg miejsca 
znakomite i na chwilę wytchnienia. 
Zwłaszcza po zbyt natrętnym obco-
waniu z wysoką kulturą. Myślę o re-
zydencji Helbrunn, renesansowym pa-
łacu, w którego ogrodach koturnową 
wytworność miasta wymienić można 
na wytworną niefrasobliwość. Chodzi 
zwłaszcza o atrakcje ogrodu-parku 
wodnego, będącego dziełem księcia 
arcybiskupa Marcusa Sittikusa. Z licz-
nych rurek, fontann i wodotrysków, i 
to znienacka, może trysnąć woda, nie 
pozostawiając suchymi, zachwyco-
nych swoją i miasta subtelnością spa-
cerowiczów, nieświadomych czekają-
cych ich niespodzianek.

Kunszt, fantazja, żart, pomieszkują 
tam zgodnie razem. Salzburg wiele ma 
z banity Mozarta. 
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Blisko T-bany BROMMAPLAN! 
Przy rondzie w budynku  

obok Handelsbanken 
 

T-bana: linia zielona 17, 18;  
Autobusy: 176, 177, 509 

 

Darmowy parking: 
za sklepem przy Brommabågen  

- skręcić w Drottningholmsvägen 

Bromma Café & Deli  Brommaplan 422
Zapraszamy: Pon-pt: 7:00 – 20:00     So-

tel: 0765 85 93 88    www.polenspecialisten.com

NOWA JAKOŚĆ POLSKICH SKLEP
 Kawiarnia i polski sklep w jednym miejscu
 Ciasta, pączki, kanapki, zapiekanki,
 Najlepszy asortyment polskich produktów
 Tradycyjne wędliny krojone na wagę

konserwantów, wzmacniaczy smaku i aromatu
 Serki i zakąski góralskie, zdrowa 

Brommaplan 422-426, 168 76 Bromma                    
-nie: 10:00 – 16:00 

www.polenspecialisten.com 

POLSKICH SKLEPÓW! 
i polski sklep w jednym miejscu 

zapiekanki, kiełbasa z grilla 
Najlepszy asortyment polskich produktów 

wagę bez „E”,  bez 
wzmacniaczy smaku i aromatu 

, zdrowa żywność 

Herkulesgatan 26

tel.: 08

Zawsze po drodze… Zawsze blisko Ciebie!

JEDYNY 

w samym sercu Sztokholmu

150m od

Pon-pt: 10:00 –

 

Herkulesgatan 26, 111 52 Stockholm 

tel.: 08-201 270 

Zawsze po drodze… Zawsze blisko Ciebie! 

 
JEDYNY POLSKI SKLEP  

w samym sercu Sztokholmu 

150m od T-CENTRALEN 

Zapraszamy:  
– 18:00     So-nie: 10:00 – 15:00 
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Polski 
cmentarz 
wojenny 
na Gotlandii
Zainspirowana ciekawym artykułem 
p. Leszka Wątróbskiego pt. „Pol-
skie cmentarze na świecie” (NGP 
nr 20/2016) chciałabym dorzucić 
cegiełkę do tego tematu i wspomnieć 
o – być może nie wszystkim zna-
nym – cmentarzu ofiar wojennych 
(między innymi polskich) w parafii 
Lärbro na Gotlandii.

Wyspy Gotland nie trzeba chyba nikomu opisywać: 
znana ze swego pięknego krajobrazu, którego jedną 
z głównych atrakcji stanowi przyrodnicze kuriozum, 
jakim są kilkunastometrowe skały wapienne w kształ-
cie wielkich maczug (tzw. raukar), jak też z licznych 
atrakcyjnych wydarzeń kulturalno-politycznych, sta-
nowi ona wdzięczny cel wycieczkowy, przyciągając 
co roku około miliona turystów.

Nie wszyscy jednak wiedzą o istnieniu na Got-
landii, a ściślej w miejscowości Lärbro, muzeum 
szpitala wojennego (Lärbro Krigssjukhus-Museum), 
które przypomina nam i przybliża historię szwedzkiej 
opieki leczniczej dla uchodźców i ofiar drugiej wojny 
światowej. W latach 1939-1942 wybudowano tam bo-
wiem szpital wojskowy, który w chwili zakończenia 
budowy i oddania do użytku, uchodził za najwięk-
szy i najbardziej nowocześnie wyposażony szpital 
w Szwecji. Dysponując liczbą około 500 łóżek szpi-
talnych, gotowy był na przyjęcie głównie pacjentów 
należących do szwedzkiej służby wojskowej, lądowej 
i morskiej. 

Oprócz nich również ludność cywilna Gotlandii 
mogła tam liczyć na opiekę zdrowotną. Ale nie tylko: 
w czasie trwania zamieszek wojennych wielu rannych 
i chorych uchodźców z krajów bałtyckich znalazło 
swój azyl i pomoc lekarską w wojennym szpitalu w 
Lärbro. Większość z nich docierała na Gotlandię w 

otwartych łodziach, szalupach, pontonach, itp., po 
kilkudniowej nieraz podróży w ciężkich warunkach 
klimatycznych. Ludzie ci byli skrajnie wycieńczeni, 
często na granicy życia i śmierci. Pod koniec 1944 ro-
ku ów napływ uchodźców osiągnął apogeum: około 
10000 przybyszy, głównie z Łotwy i Estonii. Ale byli 
wśród nich również Litwini i Polacy, jak też i Niemcy, 
uciekający przed zbliżającą się Armią Czerwoną. 
Część z nich lokowano w naprędce przygotowywa-
nych ośrodkach, zaś chorych i rannych odsyłano 
głównie do szpitala w Visby oraz do szpitala wojsko-
wego w Lärbro. 

Svante Hagström, autor cennego dokumentu 
źródłowego na ten temat, pt.: „Szpital wojenny w 
Lärbro” (Lärbro krigssjukhus), przytacza wypowiedzi 
ówczesnych pracowników szpitala i innych świadków 
tamtych wydarzeń. Przytłoczony tą nieoczekiwanie 
wielką ilością pacjentów personel szpitala, wezwał 
do pomocy poborowych, stacjonujących w jednost-
kach wojskowych na Gotlandii. Jeden z nich, Sigurd 
Werkelin, pamięta ów niezapomniany dzień 20 wrze-
śnia 1944, kiedy to zostali wezwani do szpitala w 
Lärbro: „Już następnego dnia zaczęliśmy pracę jako 
sanitariusze na oddziale chirurgicznym, a dzień po-
tem otrzymałem swój chrzest bojowy. Wśród uchodź-
ców był mały chłopiec, bardzo ruchliwy i pełen życia. 
Nikt z nas nie sądził, że był chory, toteż bardzo nas 
‘lekarzy’ zaskoczyło, kiedy następnego ranka zna-
leźliśmy go w łóżku martwego. Było to dla mnie szo-
kiem: chłopczyk, z którym poprzedniego dnia śmiałem 
się i żartowałem, leżał nieżywy i zimny. Matka po-
dała, że upadł w łodzi i uderzył się w głowę. Malec 
zmarł na skutek wewnętrznego krwotoku.”  (SH, 64). 
Podobnych wspomnień i reminiscencji jest we wspo-
mnianej pracy wiele. 

9 maja na Gotlandię dotarli uchodźcy niemieccy: 
w ciągu dwóch dni szpital przyjął 96 osób, większość 
z nich ciężko rannych. Wydarzenie to nie przeszło 
bez echa w społeczeństwie, co zrozumiałe w czasie, 
kiedy prasa szwedzka nieustannie donosiła o tym, jak 
Niemcy traktowali jeńców wojennych. Decyzja kie-
rownictwa szpitala o przyjęciu i udzieleniu pomocy 

niemieckim rannym żołnierzom wzbudziła zatem 
wiele negatywnych reakcji, włącznie z oficjalnym 
protestem części personelu i pacjentów. Dyrektor 
szpitala, ordynator Dr Karl Lindén, nie pozostał im 
dłużny, odpowiadając pisemnie na te zarzuty: „Przy 
leczeniu chorych ludzi nie można brać pod uwagę 
ich odmiennych poglądów politycznych lub narodo-
wych przekonań. Tutaj liczy się tylko prosta zasada 
Czerwonego Krzyża, aby pomóc choremu bez względu 
na jego osobę.” (SH, 74). Większość personelu po-
dzielała jednak stanowisko ordynatora – jak wspo-
mina sanitariusz Ragnar Berglund: „Nikt z nas nie 
zastanawiał się nad tym, czy byli to naziści czy inni, 
mniej pożądani osobnicy. Wszyscy zostali potrakto-
wani jak ludzie, którym – na tyle, na ile to było moż-
liwe – próbowano ratować życie” (SH, 70). Sześciu z 
niemieckich żołnierzy zmarło wskutek odniesionych 
ran i pochowano ich na cmentarzu w Lärbro. W 1966 
roku zwłoki ich zostały ekshumowane i przeniesione 
na cmentarz w Trelleborgu.

Po zakończeniu wojny powzięto w czerwcu 1945 r. 
decyzję o zamknięciu szpitala w Lärbro, ale krótko po 
tym lekarze otrzymali wiadomość o spodziewanym 
transporcie chorych na gruźlicę więźniów z niemiec-
kich obozów koncentracyjnych w Bergen-Belsen i 
w Auchswitz/Oświęcimiu. W związku z tym władze 
Zarządu Medycznego zwróciły się do Króla Szwecji 
z prośbą o pozwolenie udzielenia im w Lärbro po-
mocy i opieki lekarskiej. Zezwolenie takie uzyskano 
i 25 lipca 1945 roku do wschodniego portu Slite na 
Gotlandii zawinął statek Czerwonego Krzyża „Prins 
Carl”, ze 151 pacjentami na pokładzie (w tym dwie 
osoby już martwe). Jak podaje sanitariusz Sigurd 
Werkelin, wracając pamięcią do tych lat: „Miałem 
wrażenie, że dni i noce, które potem nastąpiły, były 
jakimś koszmarnym snem. To nie były już nawet ży-
we trupy. To była ’brygada cieni’. Powybijane zęby, 
blask oczu ugaszony niedopałkami papierosów, zde-
formowane ciała, wszyscy niesamowicie wychudzeni. 
Ci nieszczęśnicy przybyli aż z 17 krajów, chorzy nie 
tylko na ciele, ale też i na duszy” (SH, 76).

Po tych obu dużych transportach na Gotlandię do-
tarło jeszcze kilka mniejszych grup, w sumie pomoc 
lekarską i opiekę uzyskało w szpitalu w Lärbro około 
500 byłych więźniów obozów koncentracyjnych. 45 z 
nich, wycieńczonych i wyniszczonych z powodu nie-
dożywienia i – przede wszystkim – gruźlicy i innych 
chorób, nie udało się uratować. Pochowani na cmen-
tarzu przy kościele w Lärbro spoczywają tam do dzi-
siaj. Zmarli ci pochodzili z Polski, Czechosłowacji, 
Jugosławii, Grecji i Włoch, jednak zdecydowana 
większość z nich to Polacy. 

Kościół Lärbro kyrka, przy którym znajduje się 
cmentarz, różni się od innych kościołów na Gotlandii 
swoją niezwykłą ośmioboczną wieżą. Tuż obok stoi 
też wieża obronna: jako znak, że Gotlandia zawsze 
zmuszona była, i jest, myśleć o swojej obronie. Z ko-
lei na przykościelnym cmentarzu od razu rzuca się w 
oczy rząd jednakowych czarnych drewnianych krzy-
ży, każdy wyposażony w żółtą miedzianą tabliczkę, 
z nazwiskiem i datą urodzenia i zgonu: wszyscy to 
młodzi mężczyźni, głównie w wieku około 20 lat. Jest 
tych grobów aż 44, z czego 9 żydowskich, skupionych 
i umiejscowionych osobno, choć w bezpośredniej bli-
skości. Na pamiątkowej, zamontowanej na kamieniu 
tablicy, jest napis w języku polskim i szwedzkim:
PAMIĘCI POLAKÓW
WIĘŹNIÓW NIEMIECKICH OBOZÓW 
KONCENTRACYJNYCH
PRZYWIEZIONYCH W 1945 R. NA GOTLANDIĘ
DZIĘKI AKCJI SZWEDZKIEGO CZERWONEGO 
KRZYŻA
ZMARŁYCH W LATACH 1945-1946
W MIEJSCOWYM SZPITALU
Z CHORÓB I WYCIEŃCZENIA
RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SPOŁECZNOŚĆ POLSKA 
W KRÓLESTWIE SZWECJI
LÄRBRO, 2005

Również groby zmarłych pochodzenia żydowskie-
go mają swoją tablicę:
PAMIĘCI NASZYCH MĘCZENNIKÓW
OKRESU LAT NAZIZMU
1939 -1945
SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA
WZNIOSŁA TEN KAMIEŃ
W ROKU 1970

Docent Kerstin Hulter Åsberg, lekarka i badacz-
ka zajmująca się m.in. historią medycyny, pisze w 
związku z rolą, jaką odegrał w czasie wojny szpital 
w Lärbro: „Historycy i inni badacze od dziesięcioleci 
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dok. na str. 3

Konwencja zakłada, że źródło przemocy i nierów-
ności należy upatrywać w stereotypowym pojmo-
waniu roli płci. Związek ten jest również łączony z 
religią i tradycją, które sankcjonują przemoc i nie-
równie traktowanie kobiet. Polska prawica kultywu-
jąca konserwatywne tradycje i model życia (przyczy-
niające się do powstania przemocy i nierówności) z 
natury rzeczy musiała połączyć swoje siły z kościo-
łem do walki z konwencją. Przemiany społeczne, 
emancypacja kobiet, zmiana modelu roli płci nie 
leżą w ideowym interesie prawicy, która dodat-
kowo odczuwa strach przed wszystkim co nowe. 
Występując przeciw konwencji szukano tematów 
zastępczych, mydlono ludziom oczy obawą o kultu-
rę narodową i wiarę, potrzebą ochrony dzieci przed 
gender, które podobno je deprawuje etc. Jednak kon-
wencja wyraźnie mówi, że „Strony gwarantują, że 
kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tzw. honor nie 
będą uznawane za usprawiedliwienie dla wszelkich 
aktów przemocy”. Konwencja nie jest wymierzona 
w żadną religię, walczy jedynie z różną patologią, 
która jest sankcjonowana przez religie, jak zmuszanie 
kobiet do małżeństw (szczególnie młodocianych), ge-
nitalne okaleczenia kobiet, czy zemsta honorowa sto-
sowana wobec kobiet powszechnie w islamie. To jest 
dla Europy bardzo palącym problemem, szczególnie 
w środowiskach emigranckich. Jednak kościół widząc 
zagrożenie dla dotychczasowego porządku społecz-
nego, bojąc się rosnących praw kobiet, krytykował 
konwencję posługując się kłamstwami i tematami za-
stępczymi jakim jest gender. 

Czym jest właściwie to gender, w ostatnim czasie 
synonim wszelkiego zła? Abstrahując od teoretycz-
nych definicji, które mogą być dla wielu zbyt skom-
plikowane, w praktyce świetnie można to zilustrować 
programem nauczania szwedzkiej szkoły. Chłopcy 
biorą udział w zajęciach hemkunskap, gdzie uczą się 
gotowania, prania, prasowania, szycia, sprzątania, a 
dziewczyny na zajęciach z träslöjd piłują deski, wbija-
ją gwoździe, wkręcają śruby itp. Przez nauczanie tych 
umiejętności chce się pokazać, że nie ma zadań czy 
prac ściśle związanych z płcią. Dziewczęta nie mu-
szą wykonywać tylko i wyłącznie takich prac, jakie 
wykonywały ich prababcie od wieków. Mają prawo 
uczyć się wszystkiego co je interesuje i wykonywać 
w przyszłości taki zawód jaki chcą, np. mechanika 
samochodowego (powszechnie w Polsce uznawanego 
za zawód typowo męski). Czy to jest takie złe? Czy 
to jest takie niebezpieczne i deprawujące, aby przed 
tym chronić dzieci? Przy tym trzeba dodać, że między 
bajki można włożyć informacje, jakoby w Szwecji 
chłopcy byli zmuszani do chodzenia w spódnicz-
kach, a dziewczynkom przyklejano wąsy.

Kościół od zawsze posługiwał się strachem. Kiedyś 
straszył piekłem, a kiedy ludzie przestali w to wie-
rzyć, szukano innych straszaków. Obec-nie gender 
stał się „nowym wrogiem” kościoła mimo, że jako ter-
min naukowy funkcjonuje od dziesiątków lat. Prawda 
jest taka, że przeciętny katolik w Polsce zupełnie nie 
rozumie, czym jest gender, ale za to wie doskonale, że 
jest złem, którego należy się bać.

Posłowie PiS zaskarżyli konwencję po jej ratyfi-
kacji do Trybunału Konstytucyjnego, jako powód 
podając zagrożenie dla takich wartości jak rodzina, 
rodzicielstwo i macierzyństwo. Trybunał nie podzielił 
obaw wnioskodawców. Mimo przeszkód konwencja 
weszła w życie 1 sierpnia 2015 roku i jak do tej po-
ry niczego złego nie wyrządziła wartościom chrze-
ścijańskim, ponieważ nie było to celem tej konwen-
cji. Miała ona natomiast pozytywne implikacje. W 
praktyce udoskonalono system pomocy społecznej 
w Polsce tak, aby stał się bardziej otwarty na pomoc 
kobietom, ofiarom przemocy. Po drugie konwencja 
wymusiła zmiany w prawie karnym sygnatariuszy 
konwencji (jeszcze przed jej ratyfikacją). W wyniku 
tych zmian od roku 2014 gwałty są ścigane z urzędu, 
a nie jak było to do tej pory na wniosek ofiar. Ponadto 
do polskiego prawa weszło pojęcie przemocy dokony-
wanej drogą elektroniczną (internet).  

Mimo pozytywnego wpływu konwencji na polską 
rzeczywistość prawną i społeczną (chociaż konwencja 
działała niewiele ponad rok), obecny rząd podejmuje 

POLSKIE 
PIEKIEŁKO 
ZE SZWECJĄ 
W TLE

działania zmierzające do jej wypowiedzenia przez 
Polskę. Ministerstwo Sprawiedliwości sonduje moż-
liwość wypowiedzenia tego aktu prawa międzynaro-
dowego. Minister ds. rodziny, w nowym rządzie E. 
Rafalska wyrażała się jasno za wypowiedzeniem kon-
wencji. Po niej, podobne zdanie wyraził Pełnomocnik 
ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego trak-
towania Adam Lipiński w wywiadzie udzielonym 
Gazecie Wyborczej6. Oczywiście, środowiska postę-
powe wszczęły alarm, ożywiła się dyskusja na ten 
temat w mediach. Działania rządu i wypowiedzi jej 
przedstawicieli spotkały się z powszechną krytyką. 
W wyniku niezadowolenia (szczególnie środowisk 
kobiecych) na początku stycznia tego roku pojawiło 
się w prasie dementi Rzecznika Praw Obywatelskich 
A. Bodnara oraz A. Lipińskiego, którzy zapewniali, 
że prace w kierunku wypowiedzenia konwencji nie 
są prowadzone przez władze. Zapewne rząd widząc, 
że wypowiedzenie konwencji zaszkodzi mu wize-
runkowo, próbuje chwilowo wyciszyć sprawę. Rząd 
pamiętając z jak silnym oporem społecznym spotkała 
się próba zaostrzenia przepisów ustawy antyaborcyj-
nej, przyjął postawę wyczekiwania na bardziej dogod-
ną chwilę. PiS odłożył problem konwencji na później 
uznając, że eskalacja napięcia nie leży obecnie w jego 
interesie. Obecnie rząd ma o wiele ważniejsze zada-
nie, demontaż obecnego systemu sądownictwa, który 
utoruje władzy drogę do nieskrępowanych działań. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że wcześniej czy póź-
niej obecna władza powróci do tego tematu. 

Za tym całym zamieszaniem wokół konwencji w 
Polsce stoi oczywiście kościół, który pryncypialnie 
opowiada się przeciw wszystkiemu co nowe. Czasem 
musi minąć wiele wieków zanim z czymś przychodzi 
mu się oswoić. Ponadto kościół ma za sobą środowi-
ska konserwatywne, które urosły ostatnio w siłę dzię-
ki upadkowi komunizmu i osłabieniu liberalnej eko-
nomii i polityki. Konserwatyści nie są zainteresowani 
tym, aby cokolwiek zmieniać w dotychczasowym 
patriarchalnym systemie społecznym. W wielu miej-
scach na świecie demokrację zastępują rządy autory-
tarne. To wszystko na nieszczęście zbiega się z oży-
wieniem nastrojów populistycznych. Obserwujemy 
z jednej strony bardzo dynamiczny rozwój świata w 
wielu sferach. Z drugiej strony dla wielu świat ten 
stał się zbyt skomplikowany i zawiły, nie nadążają za 
nim. Szczególnie ludzie słabo wykształceni zaczyna-
ją w nim się gubić i odczuwają lęk. Dotychczasowy 
świat powoli przemija na naszych oczach, a przeciętni 
ludzie poszukują nowych autorytetów, które udzielą 
im prostych odpowiedzi na trudne pytania. Jedną z 
cech obecnego etapu rozwoju społeczeństwa post-
modernistycznego jest rozwój kultury masowej, wy-
zwolenie się jarzma ścisłego myślenia, upadek nauki, 
którą zastąpią media. I o ironio losu, obecna kościelna 
narracja idealnie wpisuje się w ten dyskurs mimo, iż 
kościół jest nieprzejednanym wrogiem postnowocze-
sności. Kościół wykazał się przy tym umiejętnościami 
socjotechnicznymi. Najpierw stworzył wyimagino-
wanego wroga (gender), następnie wywołał poczucie 
zagrożenia z jego strony, a teraz ten strach będzie in-
strumentalnie wykorzystywał do utrzymania starego 
porządku społecznego. W tym wszystkim dobro ko-
biet zupełnie się nie liczy.  

Andrzej B. Lewkowicz

Andrzej B. Lewkowicz, ur. 1960, z wy-
kształcenia filozof, językoznawca i ekonomi-
sta. Autor kilku książek i realizator filmów do-
kumentalnych. W Sztokholmie, gdzie miesz-
ka, kieruje Instytutem Języka Cygańskiego. 
W przeszłości nauczyciel akademicki, obecnie 
pracuje również jako nauczyciel języków ob-
cych i tłumacz. W filozofii szczególnie zajmu-
je się żydowskimi (haskala) i indyjskimi nurta-
mi myślowymi. Jako językoznawca prowadzi 
badania historyczno - porównawcze w obsza-
rze języków indoeuropejskich, specjalizuje się 
w językach indoirańskich, w tym również w 
języku cygańskim. Współpracuje z wieloma 
międzynarodowymi organizacjami chroniący-
mi prawa mniejszości narodowych i ich języki.

PRZYPISY:  
1 Violence against women: an EU-wide survey. Main results. European 
Union Agency for Fundamental Rights. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union, 2014
2 Program „Tomasz Lis na żywo” wyemitowany przez TVP dnia 27 
października 2014
3 http://natemat.pl/152999,internet-znow-robi-ze-szwecji-zachodnia-stolice-
gwaltu-jak-sie-narodzila-statystyczna-manipulacja
4 http://www.tvn24.pl/albo-jestes-dziwka-albo-jestes-matka-spor-o-
aborcje,684746,s.html  
5 http://kobieta.interia.pl/gwiazdy/news-status-kobiety-w-
judaizmie,nId,409646
6 http://wyborcza.pl/7,75398,21082147,rzad-wypowie-konwencje-o-zwalcza-
niu-przemocy-wobec-kobiet-trwaja.html

dyskutują rolę Szwecji podczas II wojny światowej i 
to, jak Szwecja odnosiła się do różnych grup imigran-
tów. Wszyscy zdają się być zgodni co do tego, że w 
ciągu lat II wojny światowej nastąpił wyraźny zwrot 
od widocznego antysemityzmu i ksenofobii w latach 
30-tych, do poczucia międzynarodowej odpowiedzial-
ności, kiedy to liczba uchodźców i ewakuowanych 
doszła pod koniec wojny do 200.000 osób. Patrząc 
na to z krajowej perspektywy, Szwecji z pewnością 
zależało, aby pokazać światu, że nasza polityczna 
neutralność nie tylko oznaczała dystans wobec wojny, 
ale jednocześnie wpłynęła na hojną politykę wobec 
uchodźców.”  

Kiedy ubiegłego lata wędrowałam między grobami 
na cmentarzu w Lärbro, zaskoczona tak dużą ilością 
polskich nazwisk i pełna smutku na widok dat urodze-
nia tych młodych ludzi, trudno mi było nie dostrzec 
pewnej analogii między opisanym tu okresem, a dzi-
siejszą, jakże pod wieloma względami skomplikowa-
ną sytuacją polityczną w Europie i na świecie. 

Nie rozwijając jednak tego tematu zachęcam 
wszystkich do odwiedzenia tego miejsca – zarówno 
sam kościół, jak i cmentarz są naprawdę warte obej-
rzenia. A będąc tam pochylmy na moment głowę nad 
grobami naszych rodaków i tych wszystkich, których, 
choć przetrwali niemal cudem wojnę wraz z koszma-
rem obozów koncentracyjnych i choć otoczono ich w 
Lärbro fachową lekarską opieką, nie udało się urato-
wać i pochowano z dala od ich rodzinnego kraju. 

M. Anna Packalén Parkman

PS. Zainteresowanych dziejami wojennego szpitala 
w Lärbro odsyłam do wspomnianej w tekście pracy: 
Svante Hagström, „Lärbro krigssjukhus” (2010) oraz 
do artykułu Kerstin Hulter Åsberg: ”Krigssjukhuset på 
Gotland en tillflykt för krigets offer”, Läkartidningen 
(41/2014).

Dziękuję też przyjaciołom Berit i Christianowi Ber-
ne za pokazanie mi tego miejsca, które, mimo wie-
lokrotnych krótkich pobytów na Gotlandii, najwyraź-
niej przeoczyłam.

Fotografie z archiwum Muzeum w Lärbro.
Zdjęcia na stronie obok: © M.A.Packalén

Więcej o polskich grobach w Lärbro na 
stronie internetowej

www.polskieslady.se
Na stronie także film z uroczystości 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej podczas 
Dni Polskich na Gotlandii w 2004 roku.
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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: 10-11/2017

CENY HURTOWE TAKŻE DLA PRYWATNYCH KLIENTÓW
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Umysły są jak 
spadochrony. 
Działają tylko 
kiedy są otwarte.

Na domiar złego, akurat dzień po 
wypowiedzi Trumpa, w sztokholm-
skiej dzielnicy Rinkeby doszło do 
starcia policji z mieszkającymi tam 
imigrantami, co pozornie uwiary-
godniło tezy prezydenta USA. Ale 
tylko pozornie. Zaś cała skompli-
kowana sytuacja wykorzystana 
została przez media w Polsce, a 
konkretnie t.zw. narodową telewi-
zję. W „Wiadomościach” 21 lutego 
nowa gwiazda TVP Ewa Bugała 
(jak o niej już wcześniej pisano: 
„ładna twarz „Wiadomości”, która 
brzydko się chwyta”) przygotowała 
zmanipulowany materiał o wyda-
rzeniach w Szwecji: „Policja użyła 
broni, by opanować zamieszki, do 
których doszło wczoraj wieczorem 
w Sztokholmie. W stołecznej dziel-
nicy zamieszkanej w większości 
przez imigrantów, sytuację udało 
się opanować. Znacznie gorzej jest 
w Malmo. Miasto stało się jednym z 
najniebezpieczniejszych w Europie, 
a bezradni mieszkańcy domagają sie 
już interwencji wojska (...)

Najpierw była informacja o za-
mieszkach w Rinkeby, wypowiedź 
eksperta od terroryzmu dr hab. 
Wojciecha Szewko (który mówił 
o 50 lub nawet 60 strefach no-go, 
gdzie policja nie zagląda”), później 
wypowiedź Trumpa, który mówił: 
„Popatrzcie co ostatniej nocy stało 
się w Szwecji”, a na koniec długa, 
znana z zeszłego roku, wypowiedź 
Jarosława Kaczyńskiego na ten sam 
temat, zakończona komentarzem o 
drodze rozsądku, którą poszły inne 
kraje w sprawie przyjmowania imi-
grantów. „Dziś już wiadomo, kto 
miał rację” speuntowała wypowiedź 
Kaczyńskiego reporterka TVP. 

W oparciu o faktyczne wyda-
rzenia i faktyczne problemy, z 
którymi boryka się Szwecja, sfa-
brykowano manipulację w naj-
gorszym stylu. Po pierwsze: połą-
czono wypowiedź Trumpa (odno-
szącą się do innego „zdarzenia”) z 
wydarzeniami, które nastąpiły dzień 
później. Po drugie: po raz kolejny 
odwołano się do istnienia rzeko-
mych „50 do 60” (te liczby stale 
rosną w manipulacjach) stref no-go, 
gdzie rzekomo policja nie zagląda 
bo się boi. Pominięto drobny niuans, 
że do stracia z policją w Rinkeby 
doszło właśnie w momencie, gdy 
patrolująca tam policja została za-
atakowana. Ale to nie pasował do 
przesłania TVP. Po trzecie: użycie 
słów, że „sytuację udało się opano-
wać” miało sugerować, że Rinkeby 
to prawie Aleppo, gdzie siły porząd-
kowe toczą stałą walkę. Po czwarte: 
eksperta wypowiadającego się w 
materiale TVP, Wojciecha Szewko, 
podpisano jako „dr hab.” – pewnie 
dla podkreślenia wagi jego słów. 
Sam zainteresowany na Twitterze 
prostuje, że nie ma habilitacji. Po 
piąte: informacje o „najniebezpiecz-
niejszym mieście w Europie” czyli 
Malmö, podparto nagłówkiem z nie-
mieckiej bulwarówki „Bild”, która 
– z racji tego, że jest właśnie bul-
warówką – tego typu tytuły używa 
stale. Po szóste: dziennikarka bez 

jakiekolwiek refleksji podaje infor-
mację o Malmö, gdyż pasuje to do 
jej opowieści „o całkowitym upad-
ku Szwecji”. A przecież wystarczy 
spojrzeć na dostępne statystyki: 
opublikowany w 2014 roku raport 
ONZ poświęcony przestępczości na 
świecie pokazuje, w jakich europej-
skich miastach możemy poczuć się 
w pełni bezpieczni, a gdzie trzeba 
bardzo uważać. Dane przygotowano 
w oparciu o współczynnik zabójstw 
na 100 tysięcy mieszkańców. Na li-
ście tej nie znajdziemy ani jednego 
szwedzkiego miasta. Ale za to, we-
dług tych statystyk, Warszawa zna-
lazła się na 15. miejscu! Inne porów-
nania są również jednoznaczne: na 
liście najniebezpieczniejszych miast 
europejskich” są: Rzym, Moskwa, 
Belgrad, Ateny, Sofia, Madryt, 
Ryga, Paryż, Marsylia, Neapol, Ko-
penhaga, Glasgow, Frankfurt nad 
Menem, Londyn... Jest też zawsze 
Warszawa, ale szwedzkich miast 
nie ma. Po siódme: powtarzanie 
informacji o Szwecji, którą zalewa 
fala przestępstw, jest totalną mani-
pulacją. Owszem, w ciągu ostatnie-
go roku liczba zabójstw wzrosła w 
Szwecji o niemal 20%. Ale... ozna-
cza to, że np w roku 2015 zabito 112 
osób. W statystykach za 2016 rok 
liczba ta będzie podobna (nie zna-
lazłem nigdzie gotowej statystki za 
zeszły rok - dop. tn). Średnia liczba 
zabójstw w ciągu ostatnich 5 lat to 
ok. 80 zabójstw rocznie. To znacz-
nie mniej niż jeszcze 15-20 lat temu, 
gdy średnia wynosiła 107 (a więc 
gdy w Szwecji nie było tylu imi-
grantów co teraz!). Dla porównania: 
w 2013 roku doszło do 574 zabójstw 
w Polsce. Statystyczny wskaźnik 
obliczany jest na 100.000 mieszkań-
ców. Dla Polski wynosi ok. 1,51 a 
dla Szwecji 1,12. 

W komentarzach pod mate-
riałem pani Bugały, na stronie 
„Wiadomości” TVP, można było 
znaleźć wpisy:  Po prostu śmiechu 
warte. Szwedzi mówią „nic się nie 
dzieje”, a Pan Kaczyński i Trump 
mówią (nie mieszkając w tym kraju), 
że są tylko problemy. No ale teraz 
wiemy skąd pan Kaczynski dostaje 
swoje informację na ten temat - od 
brukowca „BILD”. Ktoś inny suge-
rował odznaczenia pani Bugały or-
derem Virtuti Propagandis.

Dr Daniel Levitin, wykładowca 
na McGill University, autor książki 
„Zamknięty umysł to objaw braku 
krytycznego myślenia” sformułował 
kilka zasad, którymi należy się kie-
rować w czytaniu wiadomości:

1. Nie wierz w coś tylko dlatego, 
że inni w to wierzą. 2. Nie wierz w 
coś tylko dlatego, że przeczytałeś 
to na profesjonalnie wyglądającej 
stronie lub dlatego, że dużo w tej in-
formacji trudnych słów. 3. Rozważ 
prawdopodobieństwo. 4. Szukaj bra-
kujących elementów. 5. Czy dowo-
dy faktycznie potwierdzają wnioski?

Warto mieć to zawsze na uwadze. 
Więcej o zalewającej nas dezin-

formacji niedługo w Nowej Gazecie 
Polskiej.  (tn)

Przykro powiedzieć – i mówię to z zażenowaniem – ale łatwiej sobie radzę z religij-
nym dogmatyzmem, paleniem samochodów, ksenofobią, topnieniem lodu w Arktyce, 
Trumpem, Brexitem, Le Pen, Kaczyńskim i backhandem Willego, niż – że pozwolę 
sobie użyć tego słowa – obecnym nieomal dosłownie terrorem na każdym rogu uli-
cy, stacji metra, sklepu, dworca kolejowego, w każdym najmniejszym nawet zakątku 
pięknego królestwa Szwecji, w postaci „hej-hej” rumuńskich żebraczek i żebraków.

Pomiędzy „moimi” sklepem ICA a kioskiem z gazetami, siedzi tęga kobieta, a wo-
kół niej wianek, widocznie niezbędnych, pudełeczek, torebek, koców, i na centralnym 
miejscu idea całego przedsięwzięcia – plastikowy kubek do kawy.

To okropne „hej-hej” staram się jakoś omijać i przyjmuję z niekłamaną ulgą, gdy 
mijając róg domu zerkam i widzę, że tron pusty. Inaczej odchylam głowę w drugą 
stronę, patrzę pod nogi, oglądam paznokcie, wpatruję się w niebo. Nic z tego, ko-
bieta perfekcyjnie panuje nad swoim rewirem i żywemu nie przepuści. Zna mnie, 
zna wszystkich przechodzących tamtędy klientów sklepu ICA, i żenuje ludzi swoją 
obcesowością. Ale o tym nie wie i się w ogóle nad tym nie zastanawia. Stosuje po-
zdrowienie, jako broń taktyczną i burzenie murów anonimowości. Jej hej-hej, brzmi 
jak trąby Jerycha! 

To wszystko czyni mi niewygodę, której się wstydzę, i budzi jednocześnie absur-
dalne poczucie winy. Oto ja, pławiący się w dobrobycie szwedzki emeryt (hi,hi) nie 
zauważam biedy. Jej hej-hej brzmi w moich uszach jak wstyd-wstyd!

Zastanawiające, ale przed Katedrą w Gdańsku Oliwie siedzi od zawsze jeden, 
czasem dwóch żebraków, i ich widok nikogo nie denerwuje. Należą do krajobrazu. 
Siedzieli już tam w głębokim średniowieczu. 

Wysypany na szwedzkie ulice, za przyczyną Unii Europejskiej, masowy desant 
biedy irytuje między innymi dlatego, że jest sztuczny, obcy i tym samym wysoce 
ambiwalentny.

Tu nie chodzi o mój brak wrażliwości na ludzką biedę. O oziębłość serca i współ-
czucia dla innego człowieka. Tak proste to nie jest, drogi Czytelniku. Wrzucić do 
kubka koronę, czy nie wrzucić? A jeśli to czynię, to współczuję bardziej żebraczce, 
czy sobie? A w ogóle, dlaczego czuję przykrość i niesmak wrzucając?

A jeżeli ktoś myśli, że kładąc koronę do kubka, dokłada się do poprawienia losu 
tych ludzi i czuje z tego powodu zadowolenie, to się myli, bowiem poprawia jedynie 
swoje „zachodnio-europejskie” samopoczucie. 

Błąd leży gdzie indzie, dużo głębiej, i stary jest jak ludzkość. 

© CC0 Public Domain

Hej, hej!
Hipokryzja to, czy szczera wola? Prawdziwy wysiłek, czy 
nieprzemyślana indygnacja? Ciepła empatia, czy tylko patety-
czny protest? Takie i podobne reakcje napotyka się, poruszając 
żywo dziś dyskutowany – od Kiruny po Ystad – widoczny 
w każdym zakątku kraju, a jeszcze nie tak dawno w zasadzie 
w Szwecji nieznany, problem ulicznego żebractwa.

Andrzej Szmilichowski
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Aleksander Kwiatkowski

DWA FESTIWALE
VIII Kinoteka 
2017: 
Ciemna strona

Tegoroczna Kinoteka podzielo-
na została na dwie grupy filmów. 
Retrospektywa niedawno zmarłe-
go Andrzeja Wajdy istotnie zawarła 
m.in. dwa uznawane za najlepsze fil-
my twórcy (Popiół i diament i Ziemia 
obiecana); ostatni jego film Powidoki 
(o Władysławie Strzemińskim) można 
równie dobrze umieścić w podgru-
pie dwóch filmów o polskich mala-
rzach, gdzie mamy także Ostatnią 
rodzinę Jana P. Matuszyńskiego (o 
Beksińskim), uhonorowaną wieloma 
nagrodami w Gdyni i gdzie indziej, 
a także w grupie reprezentującej naj-
nowsze polskie kino. Ta druga sekcja 
festiwalu opatrzona została mianem 
noir, co nie jest tu oznaką gatun-
ku, raczej ogarnia szereg gatunków, 
jak kryminał, thriller, film grozy (na 
sztokholmskim festiwalu filmowym 
zgrupowanych np. w sekcji zwanej 
Twilight - Półmrok), obecnych w te-
matyce, mrocznej, ukazującej ciemne 
strony ludzkich charakterów. 

Plac zabaw, pełnometrażowy debiut 
fabularny Bartosza M Kowalskiego, 
to ponura historia o pozornie normal-
nych, a nawet pracowitych i obowiąz-
kowych uczniach starszych klas szko-
ły podstawowej, nie pozbawionych 
jednak cech okrutnych i dokonujących 
w drastycznie ukazanym finale, bez-
sensownego morderstwa na bezbron-
nym dziecku. W czasie tej kończącej 
film sceny, kilka osób opuściło salę.

Nie bardziej budujący okazał się 
Czerwony pająk Marcina Koszałki, 
który zarazem nie sprawdza się w wie-
lu punktach: ani jako polska wersja 
Milczenia owiec, ani jako rekonstruk-
cja ponoć autentycznego wydarzenia, 
ani jako wymyślona historia kiero-
wanego pobudkami herostratycznymi 
studenta medycyny, ani Raskolnikowa 
a rebours (a zarówno on, brnący w 
samozagładę, jak i seryjny morder-
ca-weterynarz ignorujący niebezpie-
czeństwo swego ewentualnego zde-
maskowania, jak i organy ścigania 
skazujące na podstawie zeznań sa-
moskarżającego się, działają wbrew 
utartym, psychologicznie prawdopo-
dobnym i sprawdzalnym reakcjom i 
postępowaniom), wreszcie ani jako 
wersja Krótkiego filmu o zabijaniu, 
gdzie wszystko było jasne.

W świat przesądów i magii za-
prosiło nas z kolei Ciało Małgośki 
Szumowskiej, a rozegrany we 
Wrocławiu film Mariusza Gawrysia 
Sługi boże to zagadka kryminalna, 
również zatrącająca o sprawy religii i 
działania nie tylko miejscowej hierar-
chii episkopalnej.  

VI Baneff 
2017:
Statystyka 
i polityka

Czynnik geograficzny (i w dużym 
stopniu polityczny) stały i w tym roku 
u wezgłowia kolejnej edycji festiwalu 
filmów bałkańskich. W sposób nieod-
party mówi o tym statystyka. Na 10 
przedstawionych filmów mamy trzy 
serbskie. Z kolei, jeśli liczyć kraje 
tworzące niegdyś Jugosławię, to ilość 
filmów wzrasta do ośmiu. Łatwo – po 
dodaniu zer – dojrzeć w tych cyfrach 
procenty od 100. Trudno jednak nie 
zauważyć braku Chorwacji, Bośni 
i Kosowa (nie mogącego chyba się 
jeszcze pochwalić kinematografią), i 
pewnie za cześcią tych absencji stoją 

Nie obyło się też bez przygód o 
bardziej technicznym charakterze. 
Projekcja dwóch filmów nie odbyła 
się w przepisanym terminie. Raz z po-
wodu nie funkcjonującego projektora 
w kinie Sture, drugi z racji braku ko-
pii filmu. Obydwa filmy można było 
dogonić na dodatkowych seansach, w 
trakcie lub po zakończeniu festiwalu.

przyczyny polityczne i etniczne. A in-
ni nieobecni? To Grecja (z racji paro-
krotnego udziału Macedonii, nie uzna-
wanej przed Grecję), Bułgaria i Turcja. 
Jedyne filmy spoza obszaru dawnej 
Jugosławii (i zarazem zgoła spoza 
geograficznego rejonu Bałkanów) to 
reprezentanci Węgier (tuż za grani-
cą rejonu; film otrzymał wyróżnienie 
jury) i Rosji (na dalekiej peryferii). 
Cóż to może zwiastować na przy-
szłość? Zaproszenie filmów z Czech i 
Słowacji? Polski? Powstanie festiwalu 
filmów krajów słowiańskich?

Pokazanie filmu Batalion Dmitrija 
Meschijewa, wypełniającego ważną 
białą kinematograficznie plamę w hi-
storii Rosji tuż przed bolszewickim 
przewrotem (uderza ukazanie posta-
ci Kiereńskiego nie w jednoznacznie 
negatywnym świetle), może zarazem 
świadczyć o chęci nawiązania przy-
jaźniejszych – choćby w dziedzinie 
kultury – stosunków z potężnym pół-
nocnym sąsiadem, jakby nie było tra-
dycyjnym gwarantem prawa prawo-
sławnych Serbów do niezawisłości. 
To jest szczególnie ważne w atmos-
ferze wszechogarniającego bojkotu 
carstwa Vladimira Putina. Batalion 
nagrodzono zbiorowo za kreacje ko-
biecego zespołu aktorskiego (co nie 
oznacza całości bohaterskiego i boha-
tersko ginącego kobiecego batalionu), 
spośród którego Waleria Szkirando 
była gościem festiwalu i uświetnila 
pokaz filmu. To nie ten sam batalion 
bronił później Pałacu Zimowego, bo 
niemal w całości poległ na froncie. 
Film ukazał w każdym razie patrio-
tyzm chwalebny w zestawieniu z roz-
prężeniem męskiej armii. Ale to tak-
tyczne posunięcie w sumie wydaje się 
lekkomyślnym wystawieniem kobiet 
na jatki w zderzeniu – także w walce 
wręcz – z przeważającym niemieckim 
żołdactwem. I nie zapominajmy, że to 
żołdactwo – rosyjskie i niemieckie – 
spływało krwią na froncie od 3 lat i 
miało dość.

A inne nagrody? Grand Prix festiwa-
lu otrzymał film serbski Dnevnik masi-
novode, historia maszynisty kolejowe-
go wobec licznych, przypadkowych 

ofiar pod kołami rozpędzonych po-
ciągów. Serbia dostała także nagrodę 
za zdjęcia w filmie Vlaznost (Wilgoć) 
i nagrodę publiczności za mniej niż 
przeciętną, otwierającą festiwal kome-
dię Stado, o dwóch aktorach bez pie-
niędzy, ale z ambicjami realizacji serii 
TV bogato inkrustowaną dialogami 
zawierającymi w angielskich napisach 
słowa typu fuck czy cunt (w oryginale 
zbyt podobne do polskich niecenzu-
ralnych, by można je było cytować). 
Ale licznie zgromadzona publiczność 
reagowala wybuchami śmiechu niemal 
bez przerwy, pewnie doceniając poja-
wienie się języka ojczystego.

Igla ispod praga, jeden z najlep-
szych filmów festiwalu, o przystoj-
nym i wolnomyślnym prawosławnym 
popie, którego porzuciła żona, opie-
kujacym się matką i z niewielkim 
powodzeniem wychowującym syna, 
przedstawia konflikt w południowym 
Montenegro i otrzymał nagrodę za 
scenografię. 

Specjalną nagrodę jury wręczo-
no twórcom macedońskiego filmu 
Osvoboduvanje na Skopje. Bez nagro-
dy powróci jedyny obraz słoweński 
Komedija sloz (Komedia łez), również 
zaliczający się do lepszych filmów w 
konkursie.
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