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TERESA URBAN: Bezpoœrednio po przyjeŸdzie doœwiadczy³am od
Szwedów wiele pomocy i serdecznoœci. Panuj¹ca opinia, ¿e Szwedzi s¹
zamkniêci, zimni i nietowarzyscy wyda³a mi siê wtedy krzywdz¹ca.
Panuje ogólne przekonanie, ¿e Szwedzi to formalni, ch³odni i pe³ni
rezerwy introwertycy. Niektórzy twierdz¹, ¿e przypominaj¹ butelkê
kechupu. Wstrz¹sa siê ni¹ wielokrotnie i nic nie leci, a¿ nagle tryska
ca³a zawartoœæ. Niestety, po niemal pó³ wieku ¿ycia w tym kraju, nie
natrafi³am jeszcze na tak¹ flaszkê z kechupem. 10

Du¿a pomarañczowa
koperta, która raz do
roku wpada do nasze-
go mieszkania wraz z
poczt¹, nie zawsze
cieszy. Nawet rzadko.
To zapowiedŸ naszej
emerytury... Ale to
nie koniec œwiata –
mówi Barbara
Nawroth. Strona 7
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PRAWDZIWE I ZMYŒLONE

PLOTKI

Jakiœ czas temu pisaliœmy,
¿e z lokalu Oœrodka Polskich
Organizacji Niepodleg³oœcio-
wych w Sztokholmie, w tajem-
niczych okolicznoœciach zginê³a
g³owa JP, czyli Józefa Pi³sud-
skiego. I w równie tajemniczych
wróci³a na miejsce. Ale to nie
koniec tajemnic tego¿ oœrodka.
Pani Prezes Jolanta H. wkrótce
po tym informowa³a o kolej-
nym zagadkowym wydarzeniu:
zginê³o zdjêcie “Pary Kaczyñ-
skich”. Jedni myœleli, ¿e jak
„para” to i „mg³a”, wiêc jak o-
padnie to siê wszystko uka¿e
na swoim miejscu. Niestety nie.
Kaczyñscy wsi¹kli. A ¿e by³o
to zaraz po tym, jak równie¿
ze œciany w biurze Rady Ucho-
dŸstwa Polskiego w Szwecji
ktoœ wreszcie œci¹gn¹³ naklejkê
„Gówna” (w ten sposób czêœæ
polskich patriotów w tym o-
œrodku nazwa „Gazetê Wybor-
cz¹”), wiêc pojawi³y siê rozwie-
szone karteczki tej treœci: Z biu-
ra RUP skradziono nalepkê z
napisem „gówno”. By³a w³as-
noœci¹ RUP i Klubu Gazety Pol-
skiej. Prosimy o zwrot. Nie
chcemy w sprawie tego „gów-
na” mieszaæ policji szwedz-
kiej”.

Œwietnie do tych histo-
ryjek pasuje dowcip o Stalinie:
Stalin telefonuje do Berii: – £a-
wrentij, zginê³a mi fajka. Dy-
wersja. Zacznij dzia³aæ! – Tak
jest, towarzyszu Stalin. Na-
stêpnego dnia. – Towarzyszu
Stalin, pozwólcie zameldowaæ:
w zwi¹zku z zaginiêciem wa-
szej fajki rozpoczêto œledztwo.
Wykryto spisek. Aresztowano
400 osób. 398 ju¿ siê przyzna³o
do dywersji. Zostali skazani i
rozstrzelani. – Nie œpiesz siê
tak, £awrentij. Fajka siê znala-
z³a.

To co dzieje siê we wspom-
nianym Oœrodku – gdyby nie
by³o ¿enuj¹ce – to nawet by³oby
œmieszne. Bo „mg³a i wybuchy”
tak szczelnie spowi³y ¿ycie O-
œrodka Polskich Organizacji
Niepodleg³oœciowych w Sztok-
holmie, ¿e ju¿ coraz mniej osób
rozumie, co dzieje siê tam na
powa¿nie, a co jest odbiciem
marnego kabaretu. G³ówne role
odgrywaj¹ tam postacie – zwi¹-
zane z Kongresem Polaków w
Szwecji – których dzia³alnoœæ
coraz czêœciej budzi zdziwienie.
Ale nic siê nie zmienia. Jest wiêc
jak na Titanicu: organizacja po-
gr¹¿a siê w oparach absurdu, a
orkiestra gra dalej. Burz¹ siê tak-
¿e cz³onkinie Stowarzyszenia
Polek w Szwecji, krytykuj¹c
swoj¹ organizacjê (i RUP) o to,
¿e sta³y siê przybudówk¹ tylko
jednej frakcji politycznej. Do-
myœl siê, kotku, której? – napi-
sa³by Stefan Kisielewski. Na ta-
kie dictum Pani Prezes RUP od-
pisuje: Zapraszamy ró¿nych
wybitnych ludzi z kraju – ka¿dy
z nich ma swoje pole do popisu.

Cenckiewicz jest m³odym dyna-
micznym historykiem, który szu-
ka prawdê i nie jest zwi¹zany z
¿adn¹ parti¹. Jego ksi¹¿ka
“D³ugie ramiê Moskwy” zosta-
³a wybrana jako najlepsza ksi¹-
¿ka zesz³ego roku! Michalkie-
wicz jest blizko Korwina-Mike i
jest socjologiem i analitykiem
ekonomicznym. Ma szereg
ksi¹¿ek i publikacji wydanych.
A p. Szubarczyk jest przed wszy-
stkim katolikiem. A spotkanie z
pos³em Adamem Kwiatkow-
skim, który jest Przewodnicz¹-
cym Parlamentarnego Zespo³u
ds. Obrony Wolnoœci S³owa! i
w Komisji £¹cznoœci z Polaka-
mi za Granic¹, jest taki jego cel,
a nie sprawy jego partii. Bêdzie
równie¿ w Konsulacie 7 kwiet-
nia mia³ spotkanie z Poloni¹.
Gdyby te osoby zaproszone
przez nas by³y z opcji PO chyba
nie by³oby ¿adnych sprzeci-
wów??? A wiêc gdzie jest plura-
lizm i wolnoœæ s³owa? Czy tylko
jedna partia ma prawo g³osu w
Polsce? Jest w sejmie kilka in-
nych reprezentowanych i wybie-
ranych przez nasz Naród! (pi-
sowania oryginalna).

Nas ubawi³ najbardziej
ten p. Szubarczyk – przed
spotkaniem reklamowano go ja-
ko naukowca i doktora z IPN-u
– teraz nagle zosta³ mu tylko
katolicyzm. W cytowanym
wy¿ej liœcie by³o te¿ nieco na
temat naszej gazety i rzekomym
uniemo¿liwianiu druk sprosto-
wañ w „reklamówce” (to my =
NGP), tak¿e o rzekomych obel-
gach i fa³szywych oskar¿eniach,
które „w demokratycznym”
kraju (tj. Szwecji) nadaj¹ siê do
s¹du. Pani Prezes ma wyj¹tkowe
poczucie humoru, a nam siê
przypomnia³a inna historyjka o
Stalinie: – Towarzyszu Stalin,
w mieœcie X jest cz³owiek bar-
dzo do was podobny. To samo
uczesanie, ten sam wzrost, takie
same w¹sy. – Zlikwidowaæ. – A
mo¿e ogoliæ? – Racja. Ogoliæ i
zlikwidowaæ.

nia.com, a ca³kiem niedawno za-
b³ysn¹³ tam dowcipem w¹tpli-
wej miary sam szef portalu pan
W³odek Kuliñski (mój przyja-
ciel – jak siê wyrazi³ o nim p.
Michalkiewicz), zdaj¹c relacjê
z wizyty swojego ulubieñca
plus osób towarzysz¹cych (s¹
na zdjêciach!!!) w restauracji
KGB w Sztokholmie. Rzeczy-
wiœcie: œmiechu warte, bo w
sprawie tego przybytku ca³-
kiem niedawno listy protesta-
cyjne pisali Polscy Patrioci (w
tym Pani Prezes RUP – to ju¿
trzeci raz wystêpuje w tej ru-
bryce! Przepraszamy!) plus je-
den znany dziennikarz szwe-
dzki (zlitujmy siê nad jego naz-
wiskiem), którzy domagali siê
zmiany nazwy knajpy, bo go-
dzi “w nasze uczucia patrio-
tyczne”. Teraz nagle w tym¿e
lokalu œwiêtowano „sukces”
spotkania w OPONie, czyli
rozprawienia siê z “wra¿ymi si-
³ami hamuj¹cymi przemiany w
Polsce”. 16 marca, po swym od-
czycie na temat teorii spisko-
wych, jaki ze swad¹ wyg³osi³ w
Klubie OPON w Sztokholmie –
i który, jak zwykle, by³ sukcesem
autorskim – nasi obserwatorzy
z zaskoczeniem stwierdzili, i¿
spiskowe teorie zmieniaj¹ siê na
ich oczach w praktykê – czy-
tamy na tym¿e portalu. I dalej:
Red. Michalkiewicz, po skoñ-
czeniu odczytu, b³¹dz¹c z przy-
jació³mi w pozornie przypadko-
wy sposób po zakamarkach
nocnego Sztokholmu, skierowa³
swe kroki na opromienion¹ nie
najlepsz¹ s³aw¹ ulicê Malms-
killnadsgatan (znan¹ m.in. z
hucznego nocnego ¿ycia). I co
siê okazuje – na tej ulicy znaj-
duje siê bar nale¿¹cy do KGB,
wejœcie do którego nie jest by-
najmniej ³atwe i nie dla ka¿dego
dostêpne. Jednak towarzystwo
oficera prowadz¹cego Wirtu-
aln¹ Poloniê otwar³o natych-
miast  bramê do siedliska zdra-
dy, agentury i razwiedki. Pij¹c
piwo za filarem nie byliœmy w

stanie pods³uchaæ rozmów przy
samowarze, jakie toczy³ red.
Michalkiewicz z podejrzanymi
osobnikami, wokó³ których
krêci³y siê kobiety – z szampa-
nem, kawiorem, ba³a³ajk¹. Po
czym dalej: Podczas dyskusji po
wyg³oszonym referacie, red. Mi-
chalkiewicz zosta³ chaotycznie
zaatakowany przez osobê przed-
stawiaj¹c¹ siê jako “gospodyni
domowa”, co spowodowa³o o-
góln¹ weso³oœæ na sali, gdy¿
pani gospodyni by³a do ataku
przygotowana w ca³kiem profe-
sjonalny sposób, charakterysty-
czny raczej dla dzia³aczy pewnej
opcji politycznej, a mimo to red.
Michalkiewicz bez wiêkszego

Wywo³aliœmy wy¿ej po-
staæ pana prelegenta Michal-
kiewicza, który przekonywa³
w Sztokholmie przekonanych
(plus dwie osoby zupe³nie nie-
przekonane, ale obecne na sali),
¿e ca³a polska polityka (oczy-
wiœcie z przerw¹ na rz¹dy
dwóch braci) – to spisek. Czyj
spisek, koteczku? – powtórzê.
Nie wa¿ne. Prelegent by³ przy-
gotowany i stonowany, wiêc
pozosta³o tylko domyœlenie siê.
Relacjê z tej imprezy zorgani-
zowanej przez Kongres Pola-
ków w Szwecji mo¿na by³o so-
bie we fragmentach znaleŸæ na
stronie s³ynnej z polotu intelek-
tualnego czyli wirtualnapolo-

trudu j¹ oœmieszy³. My jednak
rozpoznaliœmy, ¿e by³a to jedynie
zgrywa pod publiczkê. W rze-
czywistoœci zaœ zarówno pani
gospodyni domowa, jak i red.
Michalkiewicz, Wirtualna Polo-
nia – sponsor medialny, s¹ za-
anga¿owani w budowê w Szwe-
cji Pomnika ¯yda Polarnego,
ofiary polskiego antysemityzmu
z 1968 roku. Nie ulega w¹tpli-
woœci, ¿e jest to element gry red.
Michalkiewicza, maj¹cej zdj¹æ
z niego odium antysemity, jakie
rzucili nañ mniej rozgarniêci
cz³onkowie narodu starszego i
m¹drzejszego.

Gdy ju¿ przebrnêliœmy
przez ten be³kot postanowili-
œmy siê przyjrzeæ siê tym ko-
bietom, które krêci³y siê ko³o
redaktora Michalkiewicza.
Jedna pozuje do zdjêcia podpi-
sanego: Poszukiwanie wzorca
na Pomnik ̄ yda Polarnego w
Ogrodzie Milesa (na zdjêciu
ni¿ej). Joseph Conrad powie-
dzia³ kiedyœ: Byæ kobiet¹ to
strasznie trudne zajêcie, bo po-
lega g³ównie na zadawaniu siê
z mê¿czyznami.

Z lektur. Anna Wittenberg
„Analfabeci”: Prawie po³owa
Polaków gubi siê czytaj¹c roz-
k³ad jazdy i mapkê pogody. Le-
karze musz¹ pisaæ pacjentom
skróty z ulotek, bo wielu z nich
nie rozumie s³ów “skutki ubocz-
ne”. Nic w tym dziwnego. My-
œlenie Polaków zdominowa³y
skróty i piktogramy. D³u¿szych
tekstów nie potrafi¹ zrozumieæ
nawet magistrzy, którzy przez
studia przeœlizguj¹ siê nie czy-
taj¹c ani jednej ksi¹¿ki. Choæ
powszechny obowi¹zek szkolny
powinien sprawiæ, ¿e czytaæ i pi-
saæ potrafi¹ dziœ ju¿ wszyscy, po
ka¿dych kolejnych badaniach
czytelnictwa, eksperci bij¹ na
alarm. Nie doœæ, ¿e czytamy co-
raz mniej, to jeszcze coraz mniej
z czytanych ksi¹¿ek rozumiemy.
Powody wydaj¹ siê doœæ oczy-
wiste: rozwój technologii, tablo-
idyzacja przekazów i brak po-
zytywnego snobizmu zwi¹zane-
go z czytelnictwem. Wokó³ czy-
tania powstaj¹ kolejne spo³ecz-
ne akcje, takie jak “Nie czytasz,
nie idê z Tob¹ do ³ó¿ka”, czy
ostatnio – wymiana ksi¹¿ek w
gdañskich tramwajach. Ich po-
mys³odawcy wiedz¹, ¿e ksi¹¿ka
to nie tylko zastêpcza forma roz-
rywki, ale te¿ gwarant demo-
kratycznego systemu. Czy i kiedy
zrozumie to reszta?

Janusz Rudnicki, arty-
ku³ “Polacy tak to maj¹”: Nie
czytamy. Uparliœmy siê i ju¿, nie
bêdziemy czytaæ, niczego. Po-
sk³adane do kupy litery mog¹
nam skoczyæ na kant. S¹ nas
miliony, jest nas ponad 60 pro-
cent, a bêdzie jeszcze wiêcej. Je-
œli ktoœ wpadnie na pomys³
zrzeszenia nas, stanie siê lide-
rem najwiêkszego ugrupowa-
nia w Polsce, Partii Wtórnych
Analfabetów. Kobiety czytaj¹
trochê wiêcej, lecz jeœli wzi¹æ
pod uwagê to, co czytaj¹, to ju¿
lepiej, ¿eby tego nie robi³y. Dziw-
na sprawa, nie czytamy, ale wca-
le nie jest tak, ¿e stajemy siê co-
raz g³upsi, przeciwnie. Fakt ten
prowadzi do wniosku zatrwa¿a-
j¹cego, takiego mianowicie, ¿e
nie taka ksi¹¿ka wa¿na, jak j¹
malujemy.

Stanis³aw Lem: “Dopó-
ki nie u¿y³em internetu, nie wie-
dzia³em, ¿e na œwiecie jest tylu
idiotów...”

Sztandar
wyprowadziæ...
CZOP czy ZOP? Oto jest
pytanie. W piœmie wyda-
wnym przez Zrzeszenie
Organizacji Polonijnych
w Szwecji „Polonia nowa”
(nr 9/2013) ukaza³ siê
artyku³ poœwiêcony wyda-
nemu przez Wydawnictwo
Polonica „Leksykonowi
emigracji polskiej
w Szwecji”.

W artykule sygnowa-
nym przez Teresê Sygnarek
(przewodnicz¹c¹ ZOP) czyta-
my, ¿e w Leksykonie s¹ „braki
i b³êdy”, ¿e „czynimy innym,
co nam nie mi³e”, ¿e  “warto
byæ przyzwoitym”, a general-
nie, ¿e ksi¹¿ki tej „nie poleca-
my”. G³ówny zarzut polega jed-
nak na tym, ¿e informacja w
Leksykonie na temat Zrzeszenia
znalaz³a siê pod liter¹ „C”, a nie
„Z”, co dyskawalifikuje tê pu-
blikacjê.

Sprawa jest doœæ prosta:
historia po prostu boli, wszak
nota w Leksykonie przypomina
o kulisach powstania tej orga-
nizacji i jakby nie próbowaæ od
tego uciekaæ, to niestety uciec
siê nie da. Przyzwoitoœæ polega
na tym, ¿e nie mo¿na udawaæ,
¿e czegoœ nie by³o, a dzisiaj jest
„cacy”, zw³aszcza, ¿e tak chêt-
nie organizacja odwo³uje siê do
swojej historii. Jak czytamy w
relacji Dany Platter, w 2007 ro-
ku ZOP obchodzi³ 30-lecie, a
na stronie organizacji widnieje
adnotacja: Zrzeszenie Organi-
zacji Polonijnych w Szwecji po-
wsta³o w porozumieniu z w³a-
dzami szwedzkimi i zosta³o za-
rejestrowane w 1977 roku, jak
Centralny Zwi¹zek Organizacji
Polonijnych. Od 1991 r. obo-
wi¹zuje obecna nazwa organi-
zacji. O co wiêc chodzi? Nota
w Leksykonie jest pod has³em
Centralne Zrzeszenie Orga-
nizacji Polonijnych / Zrze-
szenie Organizacji Polonij-
nych. Taka bowiem by³a kolej-
noœæ historyczna.

Zapewne jednak nie o „li-
terki” tutaj chodzi, ale treœæ no-
ty. A ta nie pozostawia z³udzeñ
jaka by³a geneza powstania tej
organizacji (to cytowane wy¿ej
sformu³owanie ‘w porozumie-
niu z w³adzami szwedzkimi’ po-
mija fakt, ¿e g³ównie dzia³o siê
to ‘w porozumieniu z w³adzami
PRL’) i jak by³a oceniana przez
spor¹ czêœæ œrodowisk emigracji
niepodleg³oœciowej. W tym
przypadku cytat z artyku³u Mi-
cha³a Bieniasza (prezesa orga-
nizacji „konkurencyjnej” – Kon-
gresu Polaków w Szwecji) jest
jak najbardziej zasadny.

dok. na str. 6
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NOWE KSI¥¯KI

Odetchn¹æ
od blogów

Zacznê od anegdoty.
Mo¿e trochê nie-
przyjemnej, ale
prawdziwej. Otó¿
pewien Polonus,
kiedy rozmawiali-
œmy o „S³owniku
szwedzko-polskim”
Jacka Kubitsky’ego,
stwierdzi³ nagle
autorytatywnie: -
Kubitsky to mo¿e
i zna dwanaœcie
jêzyków, ale w
¿adnym nie ma nic
do powiedzenia...
Otó¿ ma, drogi
rodaku! I to du¿o.

Nie tak dawno omawia-
liœmy w NGP (nr 21/2012) cen-
n¹ i inspiruj¹c¹ pracê tego autora
„Psychologia migracji”. A teraz
wystarczy siêgn¹æ po jego naj-
nowsz¹ publikacjê: „Dziennik
skandynawski”. Jest to, pisany
w latach 2011-2012, klasyczny
dziennik intelektualny, kola¿
przemyœleñ w³asnych, cytatów,
anegdot, recenzji, polemik, ob-
serwacji, a nawet prób poetyc-
kich. Prawdziwa uczta w epoce
poœpiesznych i sil¹cych siê na
b³yskotliwoœæ blogów.

Jest to z jednej strony
dziennik bardzo szczery, intym-
ny wrêcz, na przyk³ad wtedy,
gdy dotyczy skomplikowa-
nych relacji autora z matk¹. Z
drugiej, kopalnia wiedzy o Skan-
dynawii. W³aœnie o Skandyna-
wii, nie tylko o Szwecji. Jest to
bardzo cenny punkt widzenia
dla Polaków ¿yj¹cych w Szwe-
cji, którzy o Danii, Norwegii
czy Finlandii (autor œwiadomie,
bior¹c pod uwagê zwi¹zki kultu-
rowe, zalicza j¹ do Skandyna-
wii) myœl¹ na ogó³ jak o peryfe-
riach, a jeszcze mniej o nich wie-
dz¹.

Kubitsky pisze o wszy-
stkim co go pasjonuje i obcho-
dzi, a ¿e jest nies³ychanie akty-
wny intelektualnie, to znajduje-
my w „Dzienniku” rozwa¿ania
o Bogu i religii, koœciele, filo-
zofii, literaturze, muzyce, kinie,
emigracji, obyczajach, kobie-
tach, wychowaniu m³odzie¿y,
jêzykach. Rzecz jasna jego wiel-
k¹ mi³oœci¹ pozostaje w³aœnie
lingwistyka. Obok dowcip-
nych, erudycyjnych rozwa¿añ
na te tematy, np. krótkiej roz-
prawki poœwiêconej tak wyda-
wa³oby siê banalnym angielskim
s³owom jak „I” i „yes”, mamy
niezwyk³¹ jêzykow¹ spowiedŸ
autora:

„Po 40 latach cieszê siê,

¿e moja polszczyzna, choæ
ksi¹¿kowa i niezbyt giêtka, nie
jest jêzykiem martwym. Kiedy
s³yszê ma³e dzieci mówi¹ce po
polsku, ogarnia mnie wzrusze-
nie. Od lat myœlê najczêœciej po
szwedzku, ale œniê w ró¿nych
jêzykach. Postacie w snach, ko-
ledzy ze szko³y podstawowej,
a nawet bracia i siostra rozma-
wiaj¹ ze mn¹ po szwedzku. Ale
rodzice mówi¹ do mnie zza gro-
bu po polsku. Czasami do snu
wkradaj¹ siê s³owa albo urywki
po francusku, niemiecku, hisz-
pañsku, wêgiersku, fiñsku, por-
tugalsku, angielsku i w³osku (...)
Czêsto pojedyncze s³owo nada-
je wspomnieniom swoisty ko-
loryt. Niekiedy wydaje mi siê,
¿e niektóre jêzyki wyrzucaj¹
mi, ¿e je zaniedbujê. Nazajutrz
czytam jako pokutê artyku³
albo s³ucham audycji w jêzyku,
przeciw któremu zgrzeszy³em.
Pieszczê wyrazy, chucham na
dŸwiêki, przymilam siê grama-
tyce i obiecujê poprawê”.

Co oczywiste, wiele
fragmentów poœwiêconych jest
podstawowemu zawodowi au-
tora. Mamy wiêc wiele rozwa-
¿añ o psychologii, zarówno jed-
nostki (choæ Kubitsky wyraŸ-
nie przestrzega obowi¹zuj¹cej
go tajemnicy lekarskiej) jak i
zbiorowoœci. Pisarz zastanawia
siê nad specyficznymi cechami
wyró¿niaj¹cymi Szwedów,
Norwegów, Duñczyków i Fi-
nów. Szwedzi nie wypadaj¹ w
tej konfrontacji najlepiej, wy-
ró¿niaj¹c siê konformizmem,
brakiem odwagi cywilnej, obo-
wi¹zuj¹c¹  powszechnie fa³szy-
wie rozumian¹ poprawnoœci¹
polityczn¹. Jak najgorszego
zdania jest autor o szwedzkim
wymiarze sprawiedliwoœci,
wspieranym przez zindoktry-
nowanych dziennikarzy. Nie
akceptuje irracjonalnej toleran-
cji dla przestêpców: „Neutral-
noœæ nadzwyczaj rzadko poma-
ga ofiarom. Najczêœciej jest na
rêkê przeœladowcom, którzy za

jej parawanem dalej mog¹
czyniæ z³o. Do mantr szwedzkich
mediów nale¿y pogl¹d, ¿e
wszystkie konflikty s¹ w zasa-
dzie sobie równe, ¿e w ka¿dym
sporze winê  zawsze ponosz¹
obie strony. Zatem szykanowany
uczeñ w szkole pozostaje w kon-
flicie ze swoim przeœladowc¹.
Kobieta jest w konflikcie z gwa³-
cicielem, a rabuœ pozostaje w
niezgodzie z w³aœcicielem karty
kredytowej”.

Podobnie szokuje go
szwedzkie pob³a¿anie dla
wszelkiej maœci fanatyzmów,
kiedyœ dla ró¿nych odmian ko-
munizmu i faszyzmu, a teraz
dla fundamentalizmu islam-
skiego: „Szwedzcy opiniotwór-
cy, którzy tak g³oœno potêpiaj¹
Wêgry, S³owacjê, Hiszpaniê,
Francjê i W³ochy za przeœlado-
wania Romów, nigdy nie oœmie-
lili siê krytykowaæ islamskich
barbarzyñców. Szwecja – „su-
mienie œwiata” – k¹sa wtedy,
kiedy odwaga nic nie kosz-tuje
(...) Oficjalna Szwecja patrzy
krzywo na ka¿dego, kto nie wy-
ra¿a entuzjazmu z powodu bu-
dowania meczetów, ale ani s³o-
wem nie piœnie, ¿e sam pomys³
wzniesienia œwi¹tyni chrzeœ-
cijañskiej na terenie dowolnego
islamskiego pañstwa jest ma-
rzeniem œciêtej – dos³ownie –
g³owy”. Podobna krytyka rów-
noczeœnie nie oznacza, ¿e Kubi-
tsky nie widzi licznych zalet w
organizacji i praktyce szwedz-
kiego ¿ycia politycznego i spo-
³ecznego.

Wiele uwag poœwiêca
kondycji imigranta, pos³uguj¹c
siê równie¿ swoim w³asnym
przyk³adem. W sumie w ¿yciu
na obczyŸnie widzi chyba wiê-
cej plusów ni¿ minusów, zw³a-
szcza na p³aszczyŸnie kulturo-
wej, zupe³nie nie pojmuje przy
tym cepeliowskiego patrioty-
zmu jaki chcia³oby widzieæ u
przedstawicieli Polonii wielu
polskich polityków i wiêkszoœæ
polskich mediów, zachwycaj¹-
cych siê „kultywowaniem”
rodzimoœci zagranic¹: „Polsce
przys³u¿y siê znacznie lepiej
ktoœ, kto zaadaptowa³ siê w
nowym kraju, ni¿ pó³jêzyczny
imigrant, który ci¹gle tkwi w
polskim skansenie. Polakom
¿yj¹cym na sta³e za granic¹
bardziej potrzeba kursów jêzy-
kowych i elementarnej wiedzy o
kulturze, poltyce i ekonomii no-
wego kraju ni¿ kursów sympa-
tycznego sk¹din¹d krakowia-
ka”.

Sam uwa¿a siê przede
wszystkim za Europejczyka.

Oprócz rozwa¿añ jêzy-
kowych umieszcza w swym
dzienniku ¿ywo napisane, za-
wsze oparte na jakiejœ ciekawej
anegdocie, a przy tym zwiêz³e
biografie wybitnych lub choæby

tylko znanych Skandynawów,
takich jak August Strindberg,
Ellen Key, Knut Hamsun, Vid-
kun Quisling, Henrik Ibsen,
Soeren Kierkegaard, Ingmar
Bergman, Astrid Lindgren, Hans
Christian Andersen, Georg
Brandes, Axel Munthe, ma³¿eñ-
stwo Myrdalów oraz innych
postaci w ten czy inny sposób
zwi¹zanych z  regionem. S¹
wœród nich m.in. Henryk Bu-
kowski, Willy Brandt, Hermann
Göring, Louis-Ferdinand Cé-
line, Jean-Paul Sartre i Simone
de Beauvoir.

W swoich pasjach edu-
kacyjnych Kubitsky jest chwi-
lami a¿ do przesady mentorski,
kiedy np. wyjaœnia, ¿e Nor-
wegia to po norwesku Norge, a
Dania po duñsku Danmark, ale
w masie interesuj¹cego tekstu
te wtrêty nie s¹ wielk¹ przesz-
kod¹, co najwy¿ej wywo³uj¹
lekko wyrozumia³y uœmiech
czytelnika.

Jeœli ju¿ o coœ mo¿na
mieæ pretensje, to o chwilami
niestarann¹ robotê wydawni-
cz¹. Autor ma prawo do po-
wtórzeñ, potkniêæ (zw³aszcza,
¿e nie ukrywa swoich proble-
mów z polszczyzn¹), ale profe-
sjonalny redaktor powinien wi-
dzieæ np. ¿e prawid³owy cytat
z “Monachomachii” brzmi:
„Prawdziwa cnota krytyk siê
nie boi”, albo poprawiæ nie-
zrêczne sformu³owanie, z któ-
rego wynika, ¿e Kubitsky uwa-
¿a Czechowa i Gogola za pis-
arzy „drugorzêdnych”, choæ
wiele wskazuje, i¿ tak nie myœli,
tylko przez moment zawiod³a
go kompozycja tekstu. Nie-
stety, niechlujne wykoñczenie
jêzykowe publikacji to plaga
wspó³czesnego rynku wydaw-
niczego. Oszczêdzanie na adiu-
stacji oraz korekcie to przypad-
³oœæ powszechna wœród najpo-
wa¿niejszych nawet edytorów.
Mo¿e licz¹ na to, i¿ ¿yj¹cy dziœ
w ci¹g³ym poœpiechu czytel-
nicy nie zauwa¿¹ tych kiksów?

Ale przecie¿ „Dziennik”
Kubitsky’ego nale¿y do pozy-
cji, które nale¿y po trochu sma-
kowaæ, donik¹d siê nie spiesz¹c.
Sam autor uprzedza: Ksi¹¿ka ta
nie nadaje siê do czytania od
deski do deski. Proszê wiêc czy-
telnika, aby po przeczytaniu kil-
ku lub kilkunastu stron robi³ so-
bie przerwê na odpoczynek i na
w³asne rozwa¿ania.

I ja polecam tak¹ w³aœnie
jej lekturê!

Jacek Kubitsky:
Dziennik skandynawski,
Wydawnictwo Difin S.A.,
Warszawa 2012, 243 s.

Piotr Cegielski

Warto byæ przyzwoi-
tym – tak, zw³aszcza gdy do-
tyczy to w³asnej historii.

A historii nie da siê cof-
n¹æ. Nie przypominam sobie by
– jak w dawnym PZPR – rzu-
cono w CZOP-ie has³o: „sztan-
dar wyprowadziæ”. Wiêc bêdzie
on wisia³ nad t¹ organizacj¹ na-
dal, chocia¿ dzisiaj ju¿ inne cza-
sy, inni ludzie i inna mo¿e byæ
ocena dzia³ania organizacji. I ta-
k¹ te¿ czêsto prezentujemy na
³amach NGP.

Artyku³ Teresy Sygna-

rek to tylko czêœciowo krytyka
Leksykonu. Jak najbardziej u-
prawniona. Ale to tak¿e okazja
do z³oœliwoœci pod adresem
Kongresu. Pos³uguj¹c siê arty-
ku³ami w NGP, Sygnarek infor-
muje swoich czytelników o nie-
porozumieniach w Kongresie i
RUP, pisz¹c o „represaliach”
jakie z tego powodu dotknê³y
nasz¹ gazetê. Takie sformu³o-
wanie to ju¿ lekka przesada. Nie
o tym piszemy w naszych ar-
tyku³ach. I nie oczekujemy wy-
razów wspó³czucie.

W tekœcie w „Polonii”
pada tak¿e sugestia, ¿e noty w

Leksykonie powinny byæ we-
ryfikowane przez organizacje i
osoby, których noty tam umie-
szczono. Zdaje siê, ¿e autorka
artyku³u nie doczyta³a siê we
wstêpie Leksykonu, jaki chara-
kter ma ta publikacja. Pomys³
by organizacje same pisa³y
swoje noty skoñczy³by siê tym,
¿e w nocie ZOP zniknê³a by ca³a
wczeœniejsza historia. Etyka nie
ma wiêc tu nic do rzeczy.

“Paszkwil”, “jêzyk nie-
nawiœci” – pisze autorka arty-
ku³u. “Amnezja?” – odpowia-
damy. (tn)

Sztandar wyprowadziæ...
dok. ze str. 2
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Du¿a pomarañczowa koperta, która raz
do roku wpada do naszego mieszkania
wraz z poczt¹, nie zawsze cieszy. Nawet
rzadko. To zapowiedŸ naszej
emerytury...

Umiesz liczyæ
- licz na siebie

Aktywni i podró¿uj¹cy
po œwiecie szwedzcy emeryci,
bez przerwy zajêci, wreszcie
korzystaj¹cy z ¿ycia. Weso³y
niemiecki staruszek spêdzaj¹cy
wakacje na po³udniu Europy i
amerykañskie seniorki graj¹ce w
bingo – tak z regu³y Polacy po-
strzegaj¹ emerytów na Zacho-
dzie. W rzeczywistoœci ogrom-
na czêœæ seniorów z tych krajów,
którzy nie oszczêdzali na eme-
ryturê, wiedzie bardzo skromne
¿ycie. Czy warto wiêc im za-
zdroœciæ?

Jak twierdzi Maciej
Kossowski z Wealth Solutions
przysz³e emerytury w Polsce
szacowane bêd¹ na 30-40% os-
tatnich dochodów. Bez dodatko-
wych oszczêdnoœci trudno bê-
dzie wi¹zaæ koniec z koñcem.
To oczywiœcie budzi niepokój i
powoduje, ¿e Polacy z zazdroœ-
ci¹ myœl¹ o zachodnich s¹sia-
dach. W g³owach maj¹ wizeru-
nek szczêœliwych „zachod-
nich” seniorów spêdzaj¹cych
lato w Hiszpanii. Niestety, oka-
zuje siê, ¿e to przekonanie nie
do koñca pokrywa siê z rzeczy-
wistoœci¹. Polski system emery-
talny, podobnie jak w wielu in-
nych krajach (takich jak Niemcy,
Szwecja, W³ochy, Francja,
Wielka Brytania), skonstruowa-
ny jest tak, ¿e kraje przerzucaj¹
odpowiedzialnoœæ za emerytu-
ry na pracowników i pracodaw-
ców. Jak zaznaczaj¹ eksperci
Zwi¹zku Firm Doradztwa Fi-
nansowego w takich struktu-
rach pracownicy powinni sami
zadbaæ o swoje emerytury w
myœl zasady „umiesz liczyæ -
licz na siebie”. Ci którzy to ro-
bili, rzeczywiœcie mog¹ cieszyæ
siê jesieni¹ ¿ycia. Reszta, która
myœlenie o przysz³oœci w nie-
skoñczonoœæ pozostawia³a na
póŸniej, wcale nie wiedzie
beztroskiego ¿ycia w dostatku.

Eksperci s¹ jednak zgo-
dni, ¿e swego rodzaju „rajem dla
emerytów” s¹ kraje skandy-
nawskie. W Szwecji, w której
obowi¹zuje podobny system do
polskiego, emerytury kszta³-
tuj¹ siê na poziomie 64% œred-
niego wynagrodzenia (³¹cznie z
tzw. starym portfelem). Choæ,
podobnie jak w innych krajach,
tutejsi seniorzy nie zawsze s¹
zadowoleni, to s¹ w relatywnie
dobrej sytuacji materialnej i
zdrowotnej, nawet jeœli nie maj¹
swoich oszczêdnoœci. Rz¹d
szwedzki promuje tak¿e tak
zwany „active aging”, a wiêc
„aktywne starzenie siê”, po-
zwalaj¹ce do¿yæ póŸnej staro-
œci w dobrym zdrowiu, a tak¿e
pracê dorywcz¹ w okresach sil-
nego zapotrzebowania na si³ê
robocz¹. Dziêki temu skandy-
nawscy emeryci s¹ o wiele bar-
dziej aktywni ni¿ w Polsce. Po-

dobnie jak w Stanach Zjedno-
czonych, w Szwecji tworz¹ siê
tak¿e komuny seniorów, którzy
nie chc¹ mieszkaæ samotnie. Za-
pobiega to miêdzy innymi ich
wykluczeniu spo³ecznemu.

Przestrzeganie zasady
„umiesz liczyæ – licz na siebie”
pozwala w starszym wieku na
unikniêcie rozczarowañ i pro-
blemów. I nie zawsze chodzi
tylko i wy³¹cznie o zadbanie o
wysokoœæ emerytury. Równie
wa¿na jest dba³oœæ o przysz³e
„¿ycie socjalne”, które pomaga
czêsto w trudnych sytuacjach.

¯ycie emeryta w Szwecji
jest relatywnie dobre, ludzie id¹
na emeryturê w wieku 65 lat, s¹
jeszcze w miarê sprawni i mog¹
jeszcze w ¿yciu wiele zrobiæ –
mówi Karolina Bieñkowska
z Polskiego Klubu Seniora w
Sztokholmie. – Ludzie maj¹ do-
syæ dobr¹ ekonomiê, która po-
zwala im na robienie tego, na
co maj¹ ochotê.

Pomoc¹ osob¹ starszym
zajmuje siê w Szwecji instytucja
zwana Äldreomsorg. Póki ktoœ
jest „m³odym emerytem” po-
moc czêsto nie jest potrzebna,
im jednak ludzie s¹ starsi, tym
pomoc bardziej potrzebna.
Wa¿ne staje siê te¿, jak i gdzie
siê mieszka. Pañstwo oferuje
ró¿ne formy mieszkañ – mówi
Bieñkowska. – Jedn¹ z form s¹
tak zwane „seniorboende”, w
niekórych mo¿na zamieszkaæ
nawet przed ukoñczenie 65 lat.
Inn¹ form¹ mieszkania jest
„trygghetsboende”. Ta forma
przeznaczona jest w Sztokhol-
mie dla osób powy¿ej 75 roku
¿ycia i mieszka siê tam na „w³a-
sne ¿yczenie” gdy osoby te czuj¹
siê samotne lub ich dotychcza-
sowe mieszkanie nie jest wystar-
czaj¹co wygodne. I jest jeszcze
trzecie rozwi¹zanie –  uzale¿nio-
ne od decyzji w³adz komunal-
nych – nazywane „vard- och
omsorgsboende”. Tam miesz-
kaj¹ osoby, które potrzebuj¹ po-
mocy.

Ale podstawow¹ ten-
dencj¹ jest by osoby w pode-
sz³ym wieku jak najd³u¿ej mie-
szka³y w swoich mieszkaniach,
wówczas mo¿na liczyæ na po-
moc tzw „hemtjänst”. To roz-
wi¹zanie jest w interesie zaró-
wno seniorów jak i... pañstwa
– bo po prostu najmniej kosztu-
je.

Pani Barbara Nawroth,
która w kwietniu koñczy 80 lat,
od lipca 2012 roku mieszka w
doœæ nietypowym domu seniora
w Bagarmossen, na po³udniu
Sztokholmu, prowadzonym
przez fundacjê pamiêci Króla
Oscara I. Poniewa¿, mimo wie-
ku, nadal czujê siê doœæ dobrze
i jestem sprawna, to nie mia³em
mo¿liwoœci znalezienia miesz-

kania prowadzonego przez w³a-
dze komunalne lub miejskie,
st¹d wybór tego domu – t³u-
maczy Barbara Nawroth. –
Ale wiem, ¿e moja sytuacja jest
doœæ nietypowa. Dom prowa-
dzony jest przez Fundacjê, któ-
ra powsta³a w 1875 roku, po-
cz¹tkowo prowadzi³a dom dla
kobiet na Björngardsgatan  na
Söder, w obecnym budynku w
Bagarmossen dzia³a od 1953
roku. Na wiosnê tego roku minie
równo 60 lat od chwili  gdy bu-
dynek zosta³ uroczyœcie otwar-
ty przez króla Gustawa VI
Adolfa.

W budynku fundacji s¹
mieszkania dla 30 pañ (bo tylko
kobiety mog¹ tutaj mieszkaæ),
w chwili obecnej mieszka tam
szeœæ Polek. Jak wyjaœnia pani
Nawroth, ¿eby tam mieszkaæ
trzeba staraæ siê o to przed u-
koñczeniem 80 lat i „nie byæ bo-
gatym”. Opiekê nad mieszkan-
kami sprawuj¹ od 1965 roku
siostry Serafitki.

Zgromadzenie Córek
Matki Bo¿ej Bolesnej /Serafitki/
powsta³o w Zakroczymiu w
1881 roku za³o¿one przez B³.
O. Honorata KoŸmiñskiego ka-
pucyna i S³. Bo¿¹ M. Ma³go-
rzatê Szewczyk w celu odro-
dzenia religijnego i moralnego
narodu. £ucja Szewczyk w maju
1881 r. razem z pierwsz¹ kan-
dydatk¹ do zakonu zaczê³a w
Zakroczymiu pod kierownic-

twem b³. Honorata formowaæ
nowe bezhabitowe zgromadze-
nie zakonne. W pocz¹tkowym
okresie przez 10 lat siostry pra-
cowa³y na terenie zaboru rosyj-
skiego i mimo trudnoœci opieko-
wa³y siê chorymi i bezdomnymi
staruszkami w Zakroczymiu,
Warszawie i Czêstochowie. W
1891 r. przenios³y sw¹ dzia³al-
noœæ na teren ówczesnej Galicji.
14 sierpnia 1891 r. siostry
przyjê³y habity z r¹k ordynar-
iusza krakowskiego kard. Albina
Dunajewskiego i odt¹d Zgroma-
dzenie zaczê³o wystêpowaæ ja-
ko habitowe. By³o to mo¿liwe
gdy¿ w zaborze austriackim pa-
nowa³a wiêksza swoboda reli-
gijna. W okresie miêdzywojen-
nym Zgromadzenie rozwija³o
siê bardzo intensywnie w ca³ej
Polsce, dlatego w 1932 r. dosz³o
do podzia³u na prowincje: po-
znañsk¹, lwowsk¹ (obecnie
przemysk¹) i oœwiêcimsk¹. Po
II wojnie œwiatowej siostry
objê³y dzia³alnoœci¹ charyta-
tywn¹ biednych i chorych poza
granicami Polski: w Algierii,
Francji, USA, W³oszech oraz na
Bia³orusi i Ukrainie. I w³aœnie
w Szwecji.

Warunki w jakich tutaj
przebywamy, opieka sióstr, to
warunki nietypowe – mówi Bar-
bara Nawroth. – Ale emeryci w
Szwecji maj¹ w miarê dobrze.
Warto jednak zaplanowaæ swo-
je ¿ycie w wieku starszym zaw-
czasu...

Jednak sytuacja emeryta
w Szwecji nie nale¿y idealizo-
waæ. Bo owszem, jest on w sta-
nie daæ sobie radê i mo¿e liczyæ
na pomoc opieki spo³ecznej, to
jednak bez dodatkowych œrod-
ków (jak np. pieni¹dze odk³a-
dane wczeœniej na prywatne
fundusze emerytalne, zabezpie-
czenie materialne zgromadzone
podczas ca³ego ¿ycia) to obra-
zek seniora u¿ywaj¹cego luksu-
sów ¿ycia na Bermudach, bê-
dzie raczej ma³o realny. By zy-
skaæ pe³ne œwiadczenie emery-
talne trzeba przepracowaæ 46
lat, wtedy œrednia emerytura bê-
dzie wynosi³a 55% pensji. Gdy
jednak weŸmiemy pod uwagê
¿e wielu imigrantów przyje¿-
d¿a do Szwecji w wieku ju¿ doj-
rza³ym, to ich œredni czas pracy
w Szwecji ograniczy siê do 30
lat. To oznacza, ¿e ich emery-
tura bêdzie wynosi³a... 25%
pensji. (ngp)

Barbara Nawroth

Siostry Serafitki. Zdjêcie z broszury Fundacji

Karolina Bieñkowska
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Szwecja
przez moje
okulary
W pierwszych latach
pobytu w Szwecji
planowa³am
napisaæ trylogiê o
mej emigracji. Plan
ten ograniczy³ siê
niestety tylko do
tytu³ow. Pierwsz¹
czêœæ trylogii
zatytu³owa³am
„Ciekawoœæ”.
Inny kraj, nowe
otoczenie, ludzie,
odmienne zwyczaje
budz¹ pocz¹tkowo
zaciekawienie. Pytañ
jest wiele. Jak
wygl¹da miasto, w
którym przyjdzie mi
zamieszkaæ, czy
ludzie wokó³ reaguj¹
tak jak moi rodacy,
czy maj¹ podobne
przyzwyczajenia, co
jest inne a co
znajome, jakie s¹
kody towarzyskie,
jedzenie, klimat,
natura?

Otwarta na nowe wra¿e-
nia, po okresie izolacji za ¿ela-
zn¹ kurtyn¹, z zaciekawieniem,
a nawet g³odem, ch³onê³am no-
w¹ rzeczywistoœæ. Po okresie
ciekawoœci nastêpuje etap zdzi-
wienia i taki tytu³ chcia³am daæ
drugiej czêœci trylogii. „Zdzi-
wienie” trwa d³u¿ej, niektórzy
prze¿ywaj¹ w tym stanie ca³e
swe emigracyjne ¿ycie. Tytu³
trzeciej czêœci zmienia³ siê w
miarê up³ywu czasu. Z przy-
kroœci¹ muszê wyznaæ, ¿e po-
cz¹tkowo mia³ brzmieæ „Roz-
czarowanie” poczym kolejno u-
lega³ zmianie na “niechêæ”,
“obojêtnoœæ”, aby  przeistoczyæ
siê w “akceptacjê”, “zrozumie-
nie” i w koñcu w “poczucie bez-
pieczeñstwa” i „Zadowolenie”.
Nie wykluczone, ¿e nie jest to
tytu³ ostateczny.

Bêd¹c na etapie zdziwie-
nia reagowa³am na zwyczaj
zdejmowania butów po prze-
kroczeniu progu domostwa.
Poniewa¿ wyda³ mi siê rozs¹-
dny i higieniczny, wprowadzi-
³am go natychmiast u siebie.
Teraz barbarzyñstwem wydaje
mi siê chodzenie w tych sa-
mych butach po brudnej ulicy i
czystej pod³odze. W Szwecji
pod³ogi s¹ ³atwe do utrzymania
w nieskazitelnej czystoœci po-
niewa¿ parkiet jest lakierowany
i znosi mycie wod¹. W Polsce –
przynajmniej w czasach mej
m³odoœci – pod³oga by³a pasto-
wana, przez to nieco lepka i nie
znosi³a wilgoci. By³a stref¹ nie-
czyst¹, dzieciom zabrania³o siê
tam zabawy, aby nie brudzi³y
ubranek i nie nara¿a³y siê na
wszechobecne bakterie. Jedy-
nym ustêpstwem na rzecz hi-

gieny by³y sukna z zakurzonego
filcu, na których poœlizgiem po-
rusza³o siê po mieszkaniu w
czasie wizyty, jeœli by³a plucha
na dworze. Niektórzy gospoda-
rze zabraniali goœciom ich u¿y-
waæ, ale mo¿na by³o wyczuæ
wielkopañsk¹ dumê, ¿e s³u¿¹ca
posprz¹ta po goœciach.

W Szwecji rzadko kto
ma pomoc domow¹ i o czystoœæ
pod³ogi dba siê chodz¹c w skar-
petkach, co robi¹ nie tylko gos-
podarze, ale i goœcie podczas
nieplanowanej wizyty. Id¹c w
odwiedziny bierze siê parê wi-
zytowych pantofli na zmianê.

Panuj¹ca czystoœæ i po-
rz¹dek, nie tylko w miejscach
prywatnych ale i w miejscach
publicznych, te¿ budzi³a moje
zdziwienie. Niestety, w miarê
up³ywu lat Szwecja bardzo siê
pod tym wzglêdem zaniedba³a
i upodobni³a tym samym do
reszty œwiata. Wioz¹c kiedyœ
przyjació³ z zagranicy bezpo-
œrednio po paradzie Pride p³o-
ne³am ze wstydu jad¹c przez
zaœmiecony Sztokholm. Tak
brudne ulice widzia³am tylko w
Indiach.

Dziwi³a mnie i zachwy-
ca³a równie¿ doskona³a jakoœæ
wykonania, co by³o wielkim
kontrastem w porównaniu z
ówczesn¹ polsk¹ tandet¹. Obe-
cnie ró¿nice te nie tylko siê za-
tar³y, ale Polska zaczyna prze-
wy¿szaæ Szwecjê na przyk³ad
standartem nowych mieszkañ i
elegancj¹ ich wystroju.

Zaskoczy³o mnie rów-
nie¿, ¿e w Szwecji mówi³o siê
ciszej. W autobusie czy metrze
nie s³ysza³o siê rozmów a do
telefonu ledwie szeptano. Teraz

i to siê zmieni³o. Wprawdzie lu-
dzie jad¹c komunikacj¹ miejsk¹
nadal nie rozmawiaj¹ ze sob¹,
ale za to ka¿dy ma przy uchu
telefon i te rozmowy potrafi¹
byæ g³oœne.

Zaskakuj¹cym by³ rów-
nie¿ brak szarmanckiego trak-
towania kobiet i to pewnie na
ich w³asne ¿¹danie. Feministki
uwa¿aj¹, ¿e podanie p³aszcza
przez mê¿czyznê, otwarcie
drzwi czy ust¹pienie miejsca w
autobusie – jest uw³aczaj¹ce dla
nowoczesnej, samodzielnej ko-
biety. Nie ma równie¿ zwyczaju
podawania rêki na powitanie, co
traktowane jest jako zbyt for-
malne i sztywne. Natomiast os-
tatnio rozprzestrzeni³ siê zwy-
czaj rzucania siê sobie na szyjê,
nawet jeœli osoby znaj¹ siê tylko
pobie¿nie.

Sposób wznoszenia toa-
stu równie¿ jest nieco dziwacz-
ny. Nale¿y unieœæ kieliszek nie
stukaj¹c nim o kieliszki wspó³-
biesiadników, powiedzieæ skal,
wychyliæ ³yk poczym bez u-
œmiechu powieœæ wzrokiem po
reszcie goœci i skin¹æ ka¿demu
g³ow¹ patrz¹c powa¿nie w
oczy. Ogólnie przyjêty tu zwy-
czaj wyg³aszania mowy przy
uroczystych okazjach, na przy-
k³ad na weselach, dodaje uro-
czystoœci splendoru i tego mi
brakuje w Polsce. Osobliwym
zwyczajem przy stole jest po-
dawanie s¹siadce mas³a na spe-
cjalnym no¿yku, a tak¿e dziê-
kowanie gospodyni za jedzenie
po zakoñczonym posi³ku, co
nale¿y do obowi¹zku siedz¹ce-
go obok niej goœcia. Pewien
Francuz krytykowa³ ten zwy-
czaj twierdz¹c, ¿e by³oby nie-
taktem chwaliæ jednorazowo
kunszt kulinarny gospodyni,
poniewa¿ za ka¿dym razem
raczy goœci przysmakami. W
Szwecji, na urodzinowych spot-
kaniach, po odœpiewaniu trady-
cyjnego odpowiednika „Stu lat”,
wiwatuje siê na czeœæ jubilata
okrzykiem hurra. Nie by³oby
w tym nic dziwnego gdyby
hurra nie powtarzano a¿ cztery
razy. Ciekawe ¿e w Danii podo-
bnie jak i w Polsce wiwatuje siê
trzykrotnie.

Nieoczekiwanym pro-
blemem sta³ siê dla mnie brak
smacznego pieczywa. Chleb
szwedzki jest s³odzony i nie by-
³am w stanie go polubiæ. Wiêk-
szoœæ produktów spo¿yw-
czych jest tu dos³adzana a wy-
wodzi siê to z faktu, ¿e przed
laty, kiedy Szwecja by³a krajem
ubogim, na cukier mogli sobie
pozwoliæ tylko bogacze. Po-
tem, w miarê bogacenia siê kraju,
mieszkañców staæ ju¿ by³o na
ten luksus, a s³odzenie potraw
podnosi³o status rodziny i sta³o
siê tradycj¹. Nawet œledzie
przyrz¹dza siê tu na s³odko i s¹
ca³kiem niez³e, chocia¿ nie mog¹
siê równaæ z tradycyjnym pol-

skim œledzikiem w oleju. Sprawa
chleba rozwi¹za³a siê po przy-
³¹czeniu Szwecji do Unii Euro-
pejskiej. Chleb bez cukru sta³
siê popularny, a sklepy zaczê³y
wypiekaæ ró¿ne jego gatunki na
miejscu, z importowanego su-
rowego ciasta. Mo¿liwoœæ ku-
pienia ciep³ej bagietki czy œwie-
¿ego ¿ytniego chleba praktycz-
nie przez ca³y dzieñ poprawi³a
mi wyraŸnie jakoœæ ¿ycia. Naj-
nowszym trendem jest chleb
pieczony na zakwasie; ambitne
panie domu próbuj¹ same tej
sztuki, a piekarnie sprzedaj¹ go
za bajoñskie sumy. Ale jest tak
smaczny, ¿e warto siê zrujno-
waæ.

Zabawne nieporozumie-
nie – wynikaj¹ce z ró¿nic jêzy-
kowych prze¿y³am w pierw-
szych miesi¹cach pobytu. Przy
kontrolnym badaniu wzroku
zleconym przez pracodawcê,
okulista poleci³ mi – jak to bywa
w takich przypadkach – odczy-
taæ seriê liter na specjalnej tabli-
cy. Test zacz¹³ siê od rzêdu z
najmniejszym drukiem. Kiedy
dosz³am do litery „o” i odczy-
ta³am j¹ – jak mi siê zdawa³o
poprawnie – okulista wskaza³
na rz¹d o wiêkszej czcionce. Sy-
tuacja powtórzy³a siê, okulista
znów nie by³ zadowolony i test
trwa³ a¿ do momentu kiedy za-
czê³am czytaæ najwiêksze litery.
Przy literze „o” okulista wpad³
w rozpacz. – Przecie¿ to nie jest
„o” tylko „u”. Masz powa¿n¹
wadê wzroku na pograniczu ca³-
kowitej œlepoty. Nie rozumiem
jak dajesz sobie radê bez oku-
larów – wykrzykn¹³ sfrustro-
wany. Nie wiedzia³am wtedy
jeszcze, ¿e „o” po szwedzku
wymawia siæ jak „u”. Nieporo-
zumienie zosta³o na szczêœcie
wyjaœnione na czas i nie przy-
dzielono mi bia³ej laski i psa
przewodnika.

W Szwecji nie stosuje siê
formy pan czy pani tylko do
wszystkich, bez wzglêdu na
wiek, nawet zupe³nie nieznajo-
mych, zwraca siê per ty – za
wyj¹tkiem króla, którego nale-
¿y tytu³owaæ wasza wysokoœæ.
Istnieje wprawdzie forma “wy”
ale uwa¿a siê j¹ za przestarza³¹
i praktycznie siê jej nie u¿ywa.
Forma per ty dla niewtajemni-
czonego w panuj¹ce tu kody to-
warzyskie rozmówcê mo¿e
stworzyæ poczucie pozornej za-
¿y³oœci. Zwracanie siê do szefa
per ty nie oznacza bynajmniej,
¿e jest on twym przyjacielem i
nawet o krok ciê do tego nie zbli-
¿a. Inaczej jest w polskim jêzy-
ku, gdzie istnieje multum form i
niuansów – od formalnych po-
przez za¿y³e i poufa³e, a¿ do
zdrobnia³ych i serdecznych. Po-
cz¹tkowo trudno mi by³o zaak-
ceptowaæ szwedzki zwyczaj ty-
kania obcych ludzi, lecz z cza-
sem przywyk³am. Ale kiedy
zwracam siê po polsku do star-

Teresa Urban
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szej ode mnie rodaczki stosujê
formê pani, mimo ¿e rozma-
wiaj¹c z ni¹ po szwedzku mó-
wiê ty. Obecnie dostrzega siê
jednach potrzebê powrotu do
formy „wy” przynajmniej w
stosunku do ludzi starszych. W
domach opieki m³ody personel
stara nie zwracaæ siê per ty do
swoich wiekowych podopiecz-
nych, chyba ¿e na ich w³asn¹
proœbê.

Bezpoœrednio po przy-
jeŸdzie doœwiadczy³am od
Szwedów wiele pomocy i ser-
decznoœci. Panuj¹ca opinia, ¿e
Szwedzi s¹ zamkniêci, zimni i
nietowarzyscy wyda³a mi siê
wtedy krzywdz¹ca. Ale opie-
kuñczoœæ i troska znikaj¹ w mia-
rê usamodzielniania siê i da-
wania sobie rady w nowej rze-
czywistoœci, a zastêpuj¹ je inne,
mniej szlachetne uczucia: za-
wiœæ i lêk przed konkurencj¹.
Panuje ogólne przekonanie, ¿e
Szwedzi to formalni, ch³odni i
pe³ni rezerwy introwertycy.
Niektórzy twierdz¹, ¿e przy-
pominaj¹ butelkê kechupu.
Wstrz¹sa siê ni¹ wielokrotnie i
nic nie leci, a¿ nagle tryska ca³a
zawartoœæ. Niestety, po niemal
pó³ wieku ¿ycia w tym kraju,
nie natrafi³am jeszcze na tak¹
flaszkê z kechupem.

Zastanawiam siê czy
lepsza jest zdawkowa uprzej-
moœæ czy jawna, ale szczera nie-
chêæ. Wspominam polskie eks-
pedientki z czasów mej m³odo-
œci, lekcewa¿¹ce klienta, po-
ch³oniête rozmow¹ z kole¿ank¹
lub zajête pi³owaniem paznokci.
Tu sprzedawczyni wita ciê uœ-
miechem i pozdrawia uprzej-
mym hej, nawet gdy ciê widzi
po raz dziesi¹ty tego samego
dnia. Jej uœmiech i pozdrowienie
s¹ bezosobowe, wyuczone na
kursie uprzejmoœci. Wygodniej
jest, gdy wszyscy grzecznie
uœmiechaj¹ siê do siebie, ale cza-
sem têskni siê za szczerym u-
œmiechem.

Szwedzi s¹ œwietnymi
organizatorami, planuj¹ dok³ad-
nie ka¿de przesiêwziecie – czy
to w polityce, czy w ¿yciu pry-
watnym. Rozdzia³ pañstwa i
koœcio³a zaplanowano z wielo-
letnim wyprzedzeniem i wyko-
nano wed³ug planu. Szwedzi
trzymaj¹ siê harmonogramu, do-
trzymuj¹ terminow i s¹ punktu-
alni. Polakom brak tych cech,
ale za to s¹ o niebo lepsi w im-
prowizowaniu. Szwedzi s¹ nie-
zwykle subordynowani, pos³u-
szni prawu i przepisom. Nie-
stety przestêpczoœæ, zarówno
ta kryminalna jak i ekonomicz-
na, ci¹gle roœnie i nieoficjalnie
przypisuje siê to wzrostowi
imigracji. W dziewieciomiliono-
wym narodzie jest obecnie oko-
³o 1,5 miliona obcokrajowców.

I na zakoñczenie cieka-
wostka z ostatniej chwili. Sta-
bilna, powa¿ana partia Cen-
trum, w celu zdobycia nowych
zwolenników wysunê³a kontro-
wersyjne propozycje: wprowa-
dzenie wielo¿eñstwa, zniesienie
obowi¹zkowego nauczania w
szkole, swobodn¹, niekontro-
lowan¹ imigracjê i liniowy po-
datek. Ostatni postulat ma
szansê na poparcie, ale gdyby
chciano zrealizowaæ pierwsze
trzy, po nastêpnych wyborach
partia przestanie istnieæ. Ale...
gdyby taka partia – wbrew zdro-
wemu rozs¹dkowi – wygra³a
wybory, trzeba bêdzie emigro-
waæ poraz wtóry.

Teresa Urban

Staruszek-kustosz,
otworzy³ ciê¿kie
drzwi i przyjaz-
nym gestem
dumnego lokaja,
zaprosi³ nas do
œrodka. W olbrzy-
miej, pustej sali,
po³o¿y³ palec na
ustach, potem
sykn¹³ konspira-
cyjnie: – Sztuka.

Jego Wysokoœæ
Sprz¹tacz - kontynuacja

– Nie widzê tu ¿adnej
sztuki – odpar³ zdumiony szef,
stawiaj¹c zamaszyœcie wiadro
z wod¹ na deskach pod³ogi.
Staruszek uœmiechn¹³ siê wyro-
zumiale na widok mokrej pla-
my, wsi¹kaj¹cej szybko w niela-
kierowane drewno i nie odry-
waj¹c od niej wzroku, wskaza³
palcem sufit, po czym bezg³oœ-
nie wyszed³.

Tu¿ nad g³owami ujrze-
liœmy niezliczon¹ iloœæ s³ucha-
wek jakich u¿ywa³o siê na przy-
k³ad do diskmanów lub telefo-
nów komórkowych, które zwi-
sa³y na cienkich kablach ró¿nej
d³ugoœci, niczym wyboista,
czarna droga, wij¹ca siê serpen-
tyn¹ wzd³u¿ przestronnej, bia³ej
sali.

– Jeœli skoñczymy to
dzisiaj... – zawaha³ siê szef,
przygl¹daj¹c siê tysi¹com kolo-
rowych szyb wielkoœci d³oni,
które tworzy³y krainê tysi¹ca
okien.

– ...Jutro mamy wolne –
dokoñczy³em weso³o, ponie-

wa¿ jutro by³a sobota.
Widok kolorowego mo-

rza, które nale¿a³o przy pomocy
skrobaczki, kawa³ek po kawa³-
ku, pozbawiæ kryszta³ków soli,
nastêpnie wytrzeæ pieluch¹ do
sucha, przywracaj¹c ostroœæ
jego psychodelicznym barwom,
mimo ogromu pracy, wzbudza³
mój entuzjazm. Wed³ug szefa,
pomys³ umieszczenia witra¿o-
wych okien tu¿ nad morzem,
móg³ nale¿eæ tylko do s¹siadów
zamieszkuj¹cych po drugiej
stronie brzegu, i dowodzi³ bar-
barzyñskich poczynañ podczas
okupacji tych terenów, czyli ab-
solutnego braku poczucia este-
tyki. Uœmiechn¹³em siê w od-
powiedzi na tak odwa¿n¹ tezê
Fina, na temat Duñczyków,
wyg³oszon¹ w pustej, szwedz-
kiej galerii.

Rozpoczêliœmy pracê w
przeciwleg³ych rogach sali, aby
na koniec spotkaæ siê gdzieœ po-
œrodku. Ze s³uchawek docho-
dzi³y szepty w niezrozumia-
³ych dla mnie jêzykach, syste-

matycznie zag³uszane falami,
wdzieraj¹cymi siê przez otwie-
rane kolejno okna. Ju¿ po godzi-
nie, nieoczekiwanie, zjawi³ siê
szef, proponuj¹c kolejn¹ przer-
wê na kawê, co zdumia³o mnie,
poniewa¿ mieliœmy w zwycza-
ju zaczynaæ pracê od kubka ka-
wy i robiæ kolejn¹ „fikê“, czyli
pauzê na kawê, co jakieœ dwie
godziny.

– Nie mogê tu pracowaæ
– wyzna³ podczas rozwiesza-
nia mokrych pieluch na kalo-
ryferach. – Poprosi³em dziadka,
¿eby od³¹czy³ pr¹d, ale podpi-
sali umowê z artystk¹, ¿e insta-
lacja nie przestanie dzia³aæ na-
wet w nocy do zakoñczenia
wystawy, czyli przez dwa ty-
godnie. Na to przeznacza siê
pieni¹dze podatników w tym
kraju, Romanowicz, wiêc dob-
rze zastanów siê, czy chcesz tu
zostaæ.

– Wiêc jest lepsza ni¿
myœla³em.

– Kto? Szwecja?!
– Nie, artystka. Mia³a

œwietny pomys³ i zrealizowa³a
wizjê w ciekawy sposób. Nie
intryguje ciê to? – zapyta³em,
ale widz¹c minê szefa poj¹³em,
¿e moja gramatyka pozostawia
wiele do ¿yczenia.

– Ten be³kot ze s³ucha-
wek, od którego boli mnie g³owa,
wed³ug ciebie, Romanowicz, to
sztuka?! – odpar³ oburzony.  Po-
myœla³em wtedy, ¿e chyba mój
szwedzki nie jest najgorszy.

– Sztuka czy nie, jednak
dopiero tutaj uœwiadomi³em so-
bie, ¿e dzisiaj ludzi bardziej in-
teresuje kiedy Paris Hilton wyj-
dzie z wiêzienia, ni¿ to, co w³aœ-
ciwie mia³ na myœli Jezus og³a-
szaj¹c w Kazaniu na Górze „u-
wolnienie jeñców“. Gdzieœ w
Psalmach jest mowa o  ludziach,
którzy „ustami siêgaj¹ niebios,
a jêzyk ich obiega ziemiê“. Byæ
mo¿e mowa o wspó³czesnej
ekspansji  telefonii komórkowej
i ludziach wysy³aj¹cych co
dzieñ miliard sms-ów. Wiesz,
Rolle, ¿e w Japonii nie móg³-
bym mówiæ ci po imieniu?

– Nie przeszkadza³o by
mi to. Jadê do domu, dokoñcz
tê robotê w wekeend. „I’m going
home” – powiedzia³ œpiewnie,
a ja natychmiast rozpozna³em
przebój „Ten Years After” i po-
myœlalem, ¿e nie s³ysza³em ich
jakieœ dwadzieœcia lat.

– Pamiêtaj te¿, Romano-
wicz, ¿e w Japonii nie mia³byœ
„fiki”. Czeœæ.

Roman Zasowski

Kolejny fragment ksi¹¿ki
przygotowywanej do druku

WARDRIVING
Fenomen czy codzienna
praktyka? Dzisiaj codzien-
nie spotykamy siê w na-
szym ¿yciu z komunikacj¹
bezprzewodow¹  telefony
komórkowe to nieod³¹czna
czêœæ naszego¿ycia. I raczej
nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e
nasze  rozmowy nie docie-
raj¹ do niepo¿¹danych
uszu...  no, mo¿e poza
g³oœnymi rozmowami po
polsku w sztokholmskim
metrze…

Zupe³nie inaczej wygl¹-
da to gdy przyjrzymy siê bez-
pieczeñstwu naszej bezprze-
wodowej   komunikacji kompu-
terowej. Czêsto widzimy na
ekranach naszych PC, ¿e s¹-
siedzi z tego samego domu ko-
rzystaj¹cy z sieci bezprzewo-
dowej, maj¹ nie zabezpieczone
pod³¹czenia WiFi... Brak za-
bezpieczenia oznacza, ¿e kto-
kolwiek inny mo¿e pod³¹czyæ

siê pod modem niefrasobliwego
s¹siada i korzystaæ z jego po-
³¹czenia: s¹siad p³aci, a my sur-
fujemy za darmo…

 W USA jest to znane
pod nazw¹ Wardriving: ludzie
z laptopami i kart¹ bezprze-
wodow¹ + gps w plecaku, na-
mierzaj¹ oraz korzystaj¹  z “free
internet”. Przy u¿yciu odpo-
wiednich programów mo¿na te¿
w ten prosty sposób wkraœæ siê

do komputera s¹siada czy te¿
jeszcze  gorzej… s¹siad mo¿e
wkraœæ siê do Twojego kompu-
tera. Byæ mo¿e pomyœlimy so-
bie, ¿e przecie¿ nic takiego
wa¿nego b¹dŸ poufnego nie
mam w naszym komputerze.
Ale czy aby na pewno? Czy
chcemy, ¿eby s¹siad czyta³ na-
sze maile, wiedzia³ po jakich
stronach surfujemy, ogl¹da³ na-
sze rachunki i prywatne zdjêcia

czy te¿ mo¿e korzysta³ z nasze-
go komputera w celach prze-
stêpczych?

Co zatem mo¿emy zro-
biæ, ¿eby spokojnie i bezpiecz-
nie korzystaæ z sieci bezprze-
wodowej?

Minimum to: u¿ywanie
has³a dostêpu do sieci WiFI
oraz szyfrowanie komunikacji
pomiêdzy  modem a PC za po-
moc¹ WEP lub WAP. 

Chcesz wiedzieæ wiêcej,
napisz: komputery@spray.se

Andrzej Nowakowski
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Gadanie do siebie

Niezbêdne cyfry
Jak wiele cyfr muszê
pamiêtaæ, mieszkaj¹c
w Szwecji, czy innym
stechnicyzowanym
kraju? Okazuje siê ¿e
sporo. Przede
wszystkim mój numer
personalny, czyli
dziesiêæ cyfr. Muszê
pamiêtaæ numer
telefonu domowego
oraz komórkowego,
razem z jego kodem
startowym. To
podstawa! Mam w
pamiêci równie¿
numery telefonów do
kilkorga przyjació³ w
Sztokholmie i
najbli¿szych w Polsce
jak i telefon do mojej
pracy.

Jeœli ktoœ ma ma³e
dzieci, powinien pamiê-
taæ ich numery personal-
ne. To nieodzowne w cza-
sie wizyty u lekarza czy
przy wype³nianiu ró¿-
nych ankiet, szczególnie
tu¿ po uzyskaniu prawa
do osiedlenia. Przydatne
jest pamiêtaæ numer tele-
fonu do przedszkola i do
Kasy Chorych.

Oczywiste, ¿e na-
le¿y pamiêtaæ w³asny kod
pocztowy, adres firmy i
inne kody pocztowe do
rodziny w Polsce, jak i
kilka cyfr do otwarcia
klatki schodowej.

Jeœli mamy jedn¹
kartê do bankomatu to pó³
biedy, bo to tylko cztery
cyfry, ale jeœli jest potrze-
ba posiadania dwóch czy
trzech kart, to wtedy jest
trudniej.

Zupe³nie bezwied-
nie pamiêtamy numery
autobusów czy czas od-
jazdu kolejki, gdy jedzie-
my do pracy. Ta codzien-
na powtarzalnoœæ wbi³a
nam do g³owy równie¿
numer rejestracyjny sa-
mochodu. Podobnie z piê-
trem domu na którym
mieszkamy, bo id¹c do
niektórych znajomych
sprawdzam na liœcie loka-
torów, na którym w³aœci-
wie piêtrze oni mieszkaj¹.

Kod wejœciowy
do pracy, równie¿ mimo-
wolnie siê pamiêta, ale
przecie¿ zdarza siê, ¿e
administracja domu czy
firmy zmienia kody wej-
œciowe i wtedy trzeba u-
wa¿aæ.

¯eby siê kontakto-
waæ ze œwiatem i praco-
waæ, muszê pamiêtaæ
komputerowe kody zalo-
gowania w domu i w pra-
cy i indywidualny kod do
Internetu. Poza tym, per-
sonalne kody  bankowe,
jeœli p³ace rachunki przez
Internet, czy adresy
przyjació³ lub gazet, które
czytam codziennie.

Odk¹d przestali-
œmy rosn¹æ, pamiêtamy
w³asny wzrost, bo z wag¹

to ró¿nie bywa, czasami
wolelibyœmy by by³a in-
na. Kiedyœ, dawno temu,
gdy szy³o siê ubrania u
krawca, nie by³o mowy o
pamiêtaniu czegokolwiek
na temat w³asnych gaba-
rytów. Teraz powinno siê
pamiêtaæ w³asny rozmiar
ubrania (ma³ych dzieci
równie¿), rozmiar koszul,
butów itp.

Powinno siê znaæ
iloœæ dioptrii we w³asnych
okularach, w razie choro-
by pamiêtaæ nazwy lekar-
stw i czas ich za¿ywania,
a w razie urlopu czy wy-
jazdu kody do walizek.
Równie¿ w sytuacjach
jak parkowanie samocho-
du czy oczekiwanie swo-
jej kolei w banku czy w
aptece, powinniœmy w
p³ytkiej pamiêci utrwaliæ
jakieœ cyfry.

Dalej id¹ cyfry,
których nie musimy pa-
miêtaæ, ale dobrze je mieæ
gdzieœ zapisane: numer
paszportu, numery kart
bankowych, numer ramy
samochodu i domowych
rowerów. Powinien byæ
pod rêk¹ numer telefonu
do uniewa¿nienia karty
bankowej w razie kradzie-
¿y czy zagubienia, jak i
numery rejestracyjne psa
czy kota.

zbioru p³odów rolnych,
czy tradycyjnych obrzê-
dach ludowych.

Czy 100 lat temu,
ch³op na Mazowszu czy
Wo³yniu musia³ coœ pa-
miêtaæ? Je¿eli mia³ przy-
k³adowo szeœcioro dzieci,
to móg³ spokojnie spamiê-
taæ ich imiona i daty uro-
dzin. Mia³ w g³owie rów-
nie¿ cyfry dotycz¹ce wie-
ku zwierz¹t domowych,
daty wa¿ne dla rodzinnej
wsi i pobliskiego miasta,
ceny sprzeda¿y i kupna
p³odów rolnych i produk-
tów przemys³owych.

Wszystko co mu-
sia³ pamiêtaæ wi¹za³o siê
z miejscami, kalendarzem
i œwiêtami koœcielnymi,
porami roku czy wa¿ny-
mi wydarzeniami w oko-
licy. Kojarzy³ szybko i
bez namys³u. Te dane
mia³ wroœniête w pamiêæ
tak, jak jego ojciec i dziad.

Ludzka pamiêæ z
trudnoœci¹ przyjmuje nie-
logiczne ci¹gi liczb czy
grupy cyfr. Mój numer
personalny przylega do
mnie i nie mylê siê nigdy,
bo od czasu osiedlenia w
Szwecji jest moim drugim
nazwiskiem. Wielodziet-
ny Afrykanin, o którym
wspomnia³em, pamiêta
nazwy wielkoœci liœci w

To oczywiste, ¿e
np. policjanci czy stra¿a-
cy powinni pamiêtaæ w³a-
sne numery s³u¿bowe, tak
jak ja w pracy muszê pa-
miêtaæ kilka dodatko-
wych kodów komputero-
wych, bo czêœæ zawodo-
wych czynnoœci rejestrujê
i potwierdzam w ten spo-
sób.

Przeczyta³em cie-
kawostkê o pewnym
mê¿czyŸnie w Afryce,
który zgodnie z tamtej-
szym prawem ma kilka-
naœcie ¿on a z nimi ponad
setkê dzieci. Oczywiœcie
nie pamiêta o ich urodzi-
nach, bo ma nawet
trudnoœci z zapamiêta-
niem ich imion. Ale jak
sam mówi, stara siê zapa-
miêtaæ w których wio-
skowych cha³upach mie-
szkaj¹ jego najbli¿si.

Czy pamiêæ tego
mê¿czyzny obci¹¿aj¹ in-
ne informacje wa¿ne dla
niego, czy dla jego wioski?
Z pewnoœci¹ musi pamiê-
taæ o wioskowych œwiê-
tach, porze zasiewu czy

d¿ungli, a byæ mo¿e jest
ich kilkanaœcie lub kilka-
dziesi¹t rodzajów. Mo¿e
znaæ kilkanaœcie termi-
nów na opisanie natê¿e-
nia deszczu. Czyta³em
kiedyœ o afrykañskim ple-
mieniu hodowców krów,
dla których te zwierzêta
by³y œwiête (ale w inny
sposób ni¿ w Indiach) i¿
wró¿ono przysz³oœæ z
kszta³tu wygiêcia ich ro-
gów. I ka¿dy z mieszkañ-
ców zna³ ok. 40 nazw na
ich okreœlenie.

Nam w tzw. cywi-
lizowanym œwiecie, drogê
¿yciow¹ wyznaczaj¹ cy-
fry i cyfrowa technika.
Dziêki niej jesteœmy bo-
gatsi, m¹drzejsi, ale gdy
przyjdzie okreœliæ rodzaj
deszczu, najczêœciej de-
cydujemy kategorycznie:
pada deszcz, bez wzglêdu
na jego natê¿enie.

Tadeusz Urbañski

Og³oœ siê w
Nowej Gazecie Polskiej.

Cennik og³oszeñ:
www.polonica.se



NGP 8/2013 (301) 15

OG£OSZENIA
DROBNE

WYNAJMÊ pokój
dla 2 pañ lub jednej

w Huddinge
T: 0707 335 513

LISTY DO REDAKCJI

Szanowny Panie Redaktorze,
Kupiony przeze mnie „Leksykon emigracji polskiej w

Szwecji” jest bardzo ciekawy. Gdzie nie otworzê, tam znajdujê
kogoœ znajomego. Na przyk³ad ks. Mariana Chojnackiego, który
by³ proboszczem w Warnicy ko³o Dêbna Lubuskiego, a do tej
parafii nale¿a³ po³o¿ony 5 kilometrów dalej Che³m Dolny. Do
Che³mna Dolnego przyjechaliœmy w 1958 roku. Moja mama
by³a tam nauczycielk¹ szko³y czteroklasowej. Po zlikwidowaniu
ma³ych szkó³ i przejœciu mamy na emeryturê, mama wykupi³a na
w³asnoœæ budynek szko³y. Ludzie pamiêtaj¹ tam ksiêdza Maria-
na, mimo, ¿e by³ tam tylko w latach 1979-1982. Potem jeszcze
w Boleszkowicach, sk¹d pochodzi moja bratowa. (...)

Gdy ja przyjecha³am do Szwecji po raz pierwszy w
1995 roku, to ksi¹dz Marian przyniós³ mi ma wieczorn¹ mszê
du¿¹ reklamówkê z bu³kami i chlebem, ¿ebym nie by³a g³odna –
wtedy mieszka³am w schronisku m³odzie¿owym na „af Chap-
manie”. W koœciele znalaz³am adres pani Janeczki Budyty i za-
mieszka³em w Tyresö. To wspania³a Polka, która bardzo mi po-
maga³a. Potem, dziêki niej, zaczê³am pracowaæ u p. Z. Malika,
który zatrudnia³ wielu Polaków, by³ przez lata sztokholmskim
taksówkarzem. Takich osób nie ma w „Leksykonie”... Ale jest na
przyk³ad pani Krystyna Olsson, urodzona w tym samym roku
co ja, sympatyczna i bardzo uczynna, pozna³yœmy siê na kursie
komputerowym. (...)

Bardzo mi ¿al, ¿e odszed³ pan Zbigniew Chudoba, m¹-
dry i bardzo intelitgentny, wspania³y t³umacz. Byæ mo¿e znaj-
dzie siê kiedyœ w nastêpnym wydaniu „Leksykonu”. (...)

£¹czê pozdrowienia dla NGP

Krystyna Weibust Gardiasz – Sztokholm

Takich osób nie ma
w “Leksykonie”...

Czy to przybudówka?
Ze smutkiem stwierdzam, ¿e nasza organizacja (Stowarzyszenie
Polek w Szwecji) robi siê politycznym przedstawicielstwem
partii PiS. W krótkim czasie ju¿ drugi przedstawiciel tej partii
zosta³ zaproszony przez Kongres Polski w Szwecji.

Chyba nikt zapisuj¹c siê do naszej organizacji nie s¹dzi³,
¿e jednoczeœnie reprezentuje partiê polityczn¹. Kto finansuje
wizyty tych ludzi? Czy to jest finansowane z naszych sk³adek
cz³onkowskich?

El¿bieta Lewoñska - Sztokholm

ZATRUDNIÊ
panie do sprz¹tania
T: 0707 335 513

w Sztokholmie

Östermalmsgatan 75
(T-Stadion)

Telefon: 08-661 63 59

Godziny otwarcia:

poniedzia³ki 12-18

wtorki - pi¹tki 12-16

Korzystaj
z naszego
katalogu

internetowego:
www.bibliotekapolska.se

BIBLIOTEKA
POLSKA

NGP: POLECA, OCENIA, SPRAWDZA

Po hiszpañsku
na Söder

Francuskie
smaki

Nie zawsze ³atwo znaleŸæ tu wolny sto-
lik. Hiszpañska restauracja „Santino” ma swoich
sta³ych bywalców. Dobre jedzenie i przystêpne
ceny s¹ g³ówn¹ zachêt¹.

Kto chce sobie przypomnieæ wakacyjn¹
atmosferê z Hiszpanii – a przede wszystkim
dobrze i tanio zjeœæ – powinien tu przyjœæ.
Oko-³o 20 rodzajów tapas w cenie od 25 do 45
koron, i oko³o 10 dañ za równe 100 koron: grilo-
wany ³osoœ, kurczaki, smaczna baranina, frutti
di mare i parê rodzajów fajitas. Ka¿de danie z
frytkami, ciep³ym sosem i sa³at¹.

S¹ te¿ dania dro¿sze, maksymalnie jednak
155 koron za entrecote z sosem bernaise. Piwo
– za 0,5 litra 49 koron; kieliszek wina od 59 za
lampkê.

Codziennie nowy smak – reklamuje siê
nowa sieæ sklepów, która otwiera kolejne buti-
ki w Sztokholmie. Picard to francuska sieæ
sprzedaj¹ca wy³¹cznie mro¿onki. W ci¹gu paru
lat sta³a siê jedn¹ z najpopularniejszych marek
we Francji – od lutego tego roku jest tak¿e
obecna w Szwecji.

W ci¹gu piêciu lat Picard zamierza o-
tworzyæ tutaj 50 sklepów: dwa ju¿ dzia³aj¹ w
Sztokholmie: na Sveavägen 92 i Karlavägen 50.
Wkrótce (kwiecieñ/maj) powstan¹ dwa nowe:
w Nacka Forum i na Hornstullu.

We Francji sieæ ma ponad 800 sklepów:
w kraju znanym z dobrych œwie¿ych produk-
tów i smacznego jedzenia, coraz czêœciej
klienci siêgaj¹ po mro¿one pó³produkty b¹dŸ
gotowe dania. Podobnie jak w Szwecji.

W asortymencie Picrad znajdziemy
ponad 700 produktów, w tym 100 rodzajów
ryb i skorupiaków. Mro¿one sosy grzybowe,
desery... Wiêkszoœæ produktów nie znajdzie-
my w innych sklepach i na tym polega si³a
Picarda w Szwecji. W dodatku: ceny przy-
stêpne, czasami zaskakuj¹co niskie.

Warto odwiedziæ któryœ ze sklepów i
przekonaæ siê samemu.

Picard.se
Karlavägen 50
Sveavägen 92
Godziny otwarcia: pon-pi¹tki 9-20

soboty 10-19
niedziele 11-19

SANTINO KÖK & BAR
Södermannagatan 27
116 40 Stockholm
www.santinobar.se




