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POLONIKI 2013.
W wydziale
konsularnym
Ambasady RP
w Sztokholmie odby³a
siê uroczystoœæ
wrêczenia nagród.
STRONA 2

POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE

Na rynku ksiêgarskim
ukaza³a siê ksi¹¿ka,
któr¹ nale¿a³oby poleciæ
wszystkim tym, którzy
tak bezkrytycznie
idealizuj¹ dziœ Polskê
miêdzywojenn¹.
STRONA 10

go zestawienia: Niemcy. Najmniej praca kosztuje w Bu³garii,
bo 32 SEK za godzinê. Polska
te¿ znajduje siê na jednym z
koñcowych miejsc. W 2012 roku za godzinê pracy firmy p³aci³y w Polsce 7,20 euro. W porównaniu z 2011 rokiem koszty
pracy wzros³y nad Wis³¹ o 3,1
procent. Na przestrzeni lat
2001-2010 koszty pracy wzros³y w Niemczech o 16 procent:
wolniej ni¿ w skali unijnej. Dla
porównania: we Francji ‘czyn-
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Kiedy bêdzie lepiej?
Wci¹¿ nie jest dobrze.
Bo nawet jeœli kryzys
w Szwecji ma raczej
charakter spokojny i
pozbawiony jest dramatycznych decyzji, to jednak
powolny wzrost gospodarczy
jest czynnikiem hamuj¹cym. W kwietniu 2013
roku bezrobocie w Szwecji
wynios³o 8,8 %. To o jeden
procent mniej ni¿ w podobnym okresie w 2009
roku, ale nadal bardzo
du¿o. Tu¿ przed kryzysem
bezrobocie wynosi³o 5,2%.
Jak prognozuje Anders
Borg, minister finansów Szwecji, w przysz³ym roku szwedzki Produkt Krajowy Brutto
(PKB) przyspieszy do 2,2% z
1,2% jakie prawdopodobnie osi¹gnie w tym roku. To wyraŸnie mniej ni¿ rz¹d prognozowa³
jeszcze w grudniu 2012 roku,
zak³adaj¹c wzrost na poziomie
3%. W ubieg³ym roku szwedzka gospodarka rozwija³a siê
w tempie 0,8%. Teraz trzeba
by³o to skorygowaæ: obni¿ono
prognozy wzrostu gospodarczego na 2014 rok, bo mocna
korona i kryzys d³ugu w strefie
euro przek³adaj¹ siê na mniejszy eksport.
Sytuacja na rynku pracy
w Szwecji nie jest wiêc dobra,
ale te¿ nie jest tak z³a jak w in-
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nych krajach europejskich. Na
stronach internetowych Urzêdu
Pracy znaleŸæ mo¿na by³o
58.423 wolne miejsca pracy
(2013.05.08), w tym 14 ofert
dla osób pos³uguj¹cych siê jêzykiem polskim.
W Polsce o mo¿liwoœci
podjêcia pracy w Szwecji pisze
siê ostro¿nie ale podkreœla siê,
¿e nie jest to niemo¿liwe. Zw³aszcza wymienia siê mo¿liwoœæ
pracy przy sprz¹taniu, a to g³ównie dziêki specjalnym dotacjom na pokrycie kosztów takich us³ug przez pañstwo. Jeszcze do niedawna zdecydowana
wiêkszoœæ Polaków/Polek zatrudnionych przy sprz¹taniu
mieszkañ pracowa³a w Szwecji
na czarno. Odsetek ten bardzo
siê zmniejszy³ dziêki nowym
przepisom, które pozwalaj¹
w³aœcicielom nieruchomoœci ubiegaæ siê o dotacjê na czêœciowe
pokrycie kosztów zwi¹zanych
z korzystaniem z us³ug domowej sprz¹taczki. Spowodowa³o
to, ¿e nie op³aca siê ju¿ ich zatrudniaæ na czarno.
Wed³ug danych europejskich ekonomistów koszta pracy daj¹ Szwecji pierwsze miejsce wœród krajów Unii. Tutejsze firmy p³ac¹ za godzinê
pracy 41,90 euro (ca. 360 SEK).
Równie¿ Belgia, Dania, Francja
i Holandia p³ac¹ wiêcej ni¿ –
wydawa³oby siê faworyt takie-

nik praca’ podro¿a³ w analogicznym okresie o prawie 35
procent. Niemcy znajduj¹ siê
obecnie poœrodku listy 27 pañstw UE.
Wed³ug Federalnego
Urzêdu Statystycznego pracodawcy w Niemczech musieli w
2012 roku do³o¿yæ do ka¿dych
100 euro zarobionych przez
pracownika, dalsze 27 euro w
ramach kosztów pracy (œrednia
unijna 32 euro). W tym samym
czasie szwedzcy pracodawcy
do³o¿yli do ka¿dych zarobionych 100 euro najwiêcej, bo 51
euro, Francuzi 50, W³osi 40, a
Holendrzy 30 euro. Koszty
pracy s¹ ³¹cznym obci¹¿eniem
ponoszonym przez pracodawcê w zwi¹zku z zatrudnieniem
pracowników. Obejmuj¹ nie tylko wynagrodzenie brutto, lecz
tak¿e dodatkowe pozap³acowe.
W takiej sytuacji stawka
na przyk³ad polskiej sprz¹taczki zatrudnionej legalnie w
Szwecji waha siê w granicach
100-110 koron na godzinê. Zak³adaj¹c, ¿e w ci¹gu miesi¹ca
przepracuje ona 160 godzin, jej
pensja brutto wyniesie w granicach 17.000 koron. Po odliczeniu podatku (przy tych dochodach jego stawka wynosi ok.
30 proc.) zostanie na rêkê
12.000 koron.

W Sztokholmie odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia Nagród Polonii Szwedzkiej : Poloniki 2013. Nagrody odbierali: Aleksander
Wo³odarski (Polak Roku 2013), Joanna Troikowicz (Nagroda
Artystyczna) i Aleksander Kwiatkowski (Nagroda Specjalna).
W uroczystoœci w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w
Sundbyberg wziêli udzia³ m.in. Ambasador RP w Szwecji Pan
Adam Ha³aciñski i Konsul Pani Barbara Soœnicka oraz liczne
grono goœci.
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Kajetan
Dzia³o siê to w czasach, gdy
dzisiejsi emeryci tryskali
zdrowiem i ¿yciowymi
inicjatywami, litr benzyny
kosztowa³ tyle co „Dagens
Nyheter”, czyli koronê
dwadzieœcia piêæ, dolar dwie
i pó³ korony, redaktor LGG
dysponowa³ du¿¹ mêsk¹
urod¹, a bracia Wróblewscy
mieli trzy kawiarnie (w porywach cztery) a dzisiejsze
godne szacunku damy robi³y
za podfruwajki. Opowiem o
latach siedemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku, gdy przychodzi³a na œwiat wiêkszoœæ
spaceruj¹cych dziœ po
sztokholmskich ulicach
Polaków.

Bêdzie to wycinek z ¿ycia polskiego emigranta imieniem Kajetan, którym rz¹dzi³o wiele szlachetnych pasji.
Kajetan uwa¿a³ siebie za humanistê i
cz³owieka nies³ychanie delikatnego i
wra¿liwego, co niekoniecznie musia³o mijaæ siê z prawda, ale po czêœci jednak mija³o. Opowiem jak ten interesuj¹cy cz³owiek uzewnêtrznia³ swoje talenty oraz
cechy charakteru.
Kajetan by³ uczciwym cz³owiekiem zarabiaj¹cym na ¿ycie okradaniem
sztokholmskich magazynów odzie¿owych. Utrzymywa³ siê z tego co ukrad³,
a mia³ ku temu wyj¹tkowy talent oraz
warunki fizyczne. Szczup³y zgrabny
blondyn o niebieskich oczach, zawsze
starannie ogolony i nienagannie ubrany
(nie krad³ dla siebie byle czego!), asocjowa³ wygl¹dem ku mêskim progeniturom rodzin zamieszka³ych w dzielnicy
Östermalm, wiêc zrozumia³e, ¿e nie powodowa³ w oczach personelu sklepów –
które by³ raczy³ odwiedzaæ – œladu podejrzeñ.
Potrafi³ ukraœæ dos³ownie wszystko. Na przyk³ad uœmiechaj¹c siê uwodzicielsko do kasjerki, wynieœæ na ramieniu parê nart, albo wyprowadziæ rower.
Kiedyœ ukrad³ w dwa dni sto par d¿insów, budz¹c w bran¿y tym czynem ogólny szacunek.
Kajetan uwielbia³ morze i jachty,
wiêc wybudowa³, najzupe³niej legalnie,
bo za po¿yczone w banku pieni¹dze,
pe³nomorski jacht, który sprzeda³ póŸniej innemu oddzia³owi tego samego banku za zupe³nie przyzwoite pieni¹dze.
Mia³ zamiar pop³yn¹æ nim do Polski, ale by ten pomys³ móc zrealizowaæ
potrzebowa³ gotówki. Wówczas to zrodzi³ siê w bezsprzecznie utalentowanej
g³owie Kajetana pewien pomys³. Zakotwiczy³ swój jacht w Nynäshamn i czeka³
na prom z Polski, a gdy ten nadp³yn¹³,
zaprzyjaŸni³ siê z jednym z marynarzy.
Gdy prom w kolejnym rejsie za-

win¹³ do portu Kajetan ju¿ czeka³ ze
swoim jachtem. Po paru godzinach, gdy
zapanowa³ chwilowy spokój, wzi¹³ kurs
zbie¿ny z burt¹ promu i przygl¹da³ siê
uwa¿nie wodzie. Na g³adkiej portowej
tafli bez trudu zauwa¿y³ ma³¹ bojkê, zaczepi³ bosakiem i p³yn¹³ spokojnie dalej,
ale ju¿ nie sam, bowiem ci¹gn¹³ za sob¹
kosz wype³niony produkcj¹ polskiego
monopolu spirytusowego.
Kajetan bi³ swoje kobiety. Robi³
to w³aœciwie niechêtnie, gdy¿ by³ – jak
ju¿ wiemy – cz³owiekiem delikatnym.
Dopuszcza³ siê w stosunku do nich rêkoczynów poniewa¿ by³ ogromnie uczuciowy. Bi³, gdy¿ nie potrafi³ inaczej wyraziæ uwielbienia.
Za siniakami bogdanek Kajetana
kry³a siê jednak inna tajemnica, której
nie wyjawi³ nigdy nikomu, co nie przeszkadza³o, aby by³a ogólnie znana. Kajetanem rz¹dzi³ straszliwy kompleks polegaj¹cy na przekonaniu granicz¹cym z
pewnoœci¹, ¿e ma ma³e... pr¹cie. By³
jedynym mê¿czyzn¹ w Skandynawii,
który w saunie nie zdejmowa³ majtek.
By³ to przypadek jak ¿ywcem
wyjêty z dzie³ d¿entelmena nazwiskiem
Freud, gdy¿ dobrze zorientowane damy
kategorycznie zaprzecza³y jakiejkolwiek
kar³owatoœci Kajetana. Bija³ je by wzmocniæ stan swojego potrzaskanego
ego, co oczywiœcie nie mia³o nic wspólnego z seksem a wszystko z kajetanow¹
g³ow¹.
Dziœ jest Kajetan przygarbionym
wylenia³ym emerytem, erotykê zast¹pi³
kibicowaniem politycznym szaleñstwom prezesa (którego wiadomo), nadzwyczaj interesuje siê swoim systemem
trawiennym i odbywa d³ugie codzienne
spacery w cieniu, aby potem si¹œæ na ³aweczce i dumaæ na tym, jakby tu (wraz
z prezesem oczywiœcie!), uratowaæ Polskê.
Andrzej Szmilichowski
PS: Zbie¿noœæ imion bohatera
powy¿szej historii, z popularnym
nadzwyczaj internetowym Kajetanem,
jest najzupe³niej przypadkowa,
o czym informujemy z niek³aman¹
przyjemnoœci¹.
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Cha³rzesz ar ju?

Dzieñ Polonii
W dniu 1 maja na zaproszenie Prezydenta RP, cz³onkowie Niezale¿nego Hufca Harcerstwa Polskiego “LS-Kaszuby” w Szwecji, przedstawiciele
Rady Hufca oraz Ko³a Przyjació³ Harcerstwa, odwiedzili
Warszawê aby na oficjalnych
uroczystoœciach z okazji Dnia
Polonii i Flagi Polskiej, odebraæ
z r¹k Prezydenta Bronis³awa
Komorowskiego flagê pañstwow¹ i dyplom. Corocznie,
tego zaszczytu dostêpuj¹ wyró¿niaj¹ce siê organizacje, jednostki, czy ludzie zarówno z
Kraju jak i spoœród Polonii.
Flagê odebra³ dh Komendant
Hufca ks. Pawe³ Dr¹¿yk.
Uroczystoœæ odby³a siê na placu przed Pa³acem Prezydenckim w Warszawie 2 maja.
Delegacja Hufca bra³a
równie¿ udzia³ w uroczystoœciach Dnia Polonii w siedzibie
Wspólnoty Polskiej z udzia³em
Prezydenta RP oraz nastêpnego dnia, w oficjalnych uroczystoœciach z okazji 222. rocznicy Konstytucji 3-Maja na
Placu Zamkowym, zasiadaj¹c
na trybunie honorowej.
Przedstawiciele delegacji
Hufca zostali tak¿e zaproszeni
na przyjêcie z okazji œwiêta narodowego do Pa³acu Prezydenckiego.
Grup¹ harcerek i harcerzy opiekowa³ siê przez ca³y
czas pobytu dh hm Krzysztof
Fr¹ckowiak z Poznania. Zakoñczy³ siê równie¿, prowadzony przez niego kurs zastêpowych a patenty wrêczy³
osobiœcie Prezydent Bronis³aw
Komorowski podczas uroczystoœci w Domu Wspólnoty
Polskiej. (NHHP)

Robimy, co mo¿emy ¿eby wejœæ do
wielkiego œwiata, choæby do Europy, i
to siê nam z wolna udaje. Ale aby wejœæ
szeroko robotnik budowlany z Supraœla
musi, tak jak chocia¿by jego szwedzki
odpowiednik, znaæ jêzyk angielski.
Pierwszy ruszy³ wielki business a za nimi
media. Firmy pragn¹ zatrudniaæ wy³¹cznie „sales
managerów”, „business managerów”, „chief accountantów”, którzy tworz¹ „business plan”, natomiast
absolutnie nie potrzebuj¹ prostych dyrektorów ds.
sprzeda¿y i ksiêgowych, którzy zajêliby siê rachunkiem ekonomicznym firmy.
Naukowcy staraj¹ siê o „grandy” a pracowników szukaj¹ „headhunterzy” a doszkala ich „coaching” (gdy s¹ niegrzeczni padaj¹ ofiar¹ „mobbingu”).
Zaœ wszyscy jedz¹ „fast foody”, wysy³aj¹ „e-maile”… You name it!
Nie wypada powiedzieæ BeBeCe, nale¿y BiBiSi, ¿adne tam Ce i A, a CiAjEj, sam George Dablju
Bush tak mówi!
W³asny jêzyk ty¿ œrednio posiadamy. Wystarczy w³¹czyæ rano radio by us³yszeæ „Tu Pierwszy
Program Polskiego Radia”. Jaki on tam pierwszy,
Polskie Radio istnieje i nadaje od bez ma³a stu lat!
Winno byæ oczywiœcie „Program Pierwszy”. B³¹d
wzi¹³ siê zapewne st¹d, ¿e w jêzyku angielskim
przymiotnik zawsze idzie przed rzeczownikiem.
Bezmyœlne naœladownictwo nierzadko zmienia
zupe³nie sens. „Literatura piêkna” to nie zawsze
„piêkna literatura”.
Uczono nas, nieco starszych Polaków, ¿e
„relacja” to sprawozdanie, w ogóle opowieœæ. Dziœ
„relacje” wesz³y na miejsce wiêzi, stosunków, kontaktów. Dosz³o do tego, ¿e dowiadujemy siê z prasy
o „relacjach pozama³¿eñskich” Iksiñskiego!
S¹ „spin doktorzy”, „aplikacje”, „ekskluzywne
wywiady”.., a na codzienny deser „grillowanie polityków”. Nie moja sprawa – i bardzo przepraszam, ¿e
siê wtr¹cam – ale czy „przyciskaæ do muru” to ju¿ za
ma³o? Trzeba zaraz przypiekaæ jak Kukliñski (mo¿e
Kuliñski, nie pamiêtam) Kmicica i vice versa?
Poczciwy „przewodnicz¹cy” i sympatyczny
„prezes” to dziœ zdecydowanie za ma³o, „prezydent”
to jest to, co Indianie lubi¹ najbardziej!
Rodaku! Zapamiêtaj na zawsze! Nie wolno nie
znaæ angielskiego i nie b¹dŸcie g³¹b!
So long!
Andrew Szmajlichusky

Przed Pa³acem Prezydenckim w Warszawie.

UROCZYSTOŒCI ROCZNICOWE W MALMÖ

1 maja 2013 na cmentarzu Östrakyrkogarden
w Malmö przy Obelisku Pamiêci w kwaterze polskiej odby³a siê uroczystoœæ zorganizowana przez
Polski Zwi¹zek Szerzenia Kultury w Malmo, Polsk¹
Misjê Katolick¹ w Malmö i Miêdzynarodow¹ Asocjacjê Kobiet Polskich.
By³a ona po³¹czona z rocznicami przypadaj¹cymi w kwietniu i maju: 73-rocznic¹ Zbrodni Katyñskiej, 68-rocznic¹ przybycia do Szwecji by³ych wiêŸniów niemieckich obozów koncentracyjnych i zakoñczenia II wojny œwiatowej, 3-rocznic¹ œwiêta
¯o³nierzy Wyklêtych i Tragedii Smoleñskiej oraz
222-rocznic¹ uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i
œwiêta Matki Boskiej Królowej Polski.
Podczas uroczystoœci ods³oniêto dwie tablice
poœwiêcone pamiêci trzech komandorów, którzy zostali zamordowani przez re¿im komunistycznej Polski: kmdr. Stanis³awa Mieszkowskiego, Dowódcy
6
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Floty RP; kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego,
szefa Artylerii Marynarki Wojennej RP i kmdr. Jerzego Staniewicza, szefa Wydzia³u Marynarki Wojennej Sztabu Generalnego WP. W uroczystoœci
udzia³ wziêli konsul Bartosz Grodecki, Marek Ma³achowski (cz³onek Prezydium Kongresu Polaków w
Szwecji) i goœcie z Polski: wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miasta Gdyni Jerzy Miotke, prezes Rodziny Katyñskiej prof. Barbara Pytko, wiceprezes Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku Pi³sudczyków RP. Stanis³aw Œliwa,
prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Gdyni p³k pilot A. Antoniewicz, syn
kmdr. Mieszkowskiego dr arch. Witold Mieszkowski, redaktor Piotr Szubarczyk, przedstawiciel mieszkañców Gdyni-Oksywia Jaros³aw Styn, prezes Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych Benedykt Wietrzykowski. Uroczystoœæ prowadzili m.in. prezes
Polskiego Zwi¹zku Szerzenia Kultury w Malmö,
Wies³aw Kapergren-Kapturowicz i wiceprezes Danuta Kapergren-Kapturowicz,
Uroczystoœæ by³a poprzedzona spotkaniem
Polonii z Goœæmi z Polski zorganizowanym przez
Miêdzynarodow¹ Asocjacjê Kobiet Polskich. W
czêœci artystycznej wziê³y udzia³ dwie œpiewaczki
operowe – Walentyna Öberg i Wera Andersson.
Podczas tego spotkania udekorowano Z³otymi
Krzy¿ami Pi³sudczyków za wybitne zas³ugi w
krzewieniu idei i czynów Marsza³ka Pi³sudskiego i za
ca³okszta³t dzia³alnoœci patriotycznej El¿bietê Blaniê
-Kacprzyk i Wies³awa Kapergren-Kapturowicza.
(DK)

SPRZEDAM/WYDZIER¯AWIÊ
zak³ad fryzjerski w Sztokholmie
na dogodnych warunkach
T: 0707 335 513

Foto: Camilla Svensk & NGP

Marta Obmiñska, urodzi³a siê 1 sierpnia 1979 roku w
Polsce. W 2010 roku wybrana zosta³a do Parlamentu
jako reprezentantka Partii Moderata.

Kocham pierogi!
Kiedy przyjecha³a Pani do
Szwecji?
— Moi rodzice byli aktywni
w Solidarnoœci. Ja mia³am problemy z nogami, które wymaga³y operacji, jednoczeœnie
moja mama by³a w ci¹¿y z
moj¹ m³odsz¹ siostr¹. Wyjechaliœmy z Polski tu¿ przed
tym jak mia³am skoñczyæ piêæ
lat.
Jak siê potoczy³y Pani losy
tutaj, w Szwecji?
— Czekaliœmy przez szeœæ
miesiêcy na azyl w obozie w
Oxelsösund, tam mieszkaliœmy jeszcze przez rok. PóŸniej przenieœliœmy siê do
Uppsali. Po roku pobytu nauczy³am siê mówiæ po szwedzku. PóŸniej skoñczy³am
studia prawnicze.
... I zaanga¿owa³a siê Pani
w politykê...
— Najpierw zaanga¿owa³am
siê w politykê lokaln¹, zajmowa³am siê sprawami socjalnymi, osobami niepe³nosprawnymi. PóŸniej to zaanga¿owanie ros³o, wybrana
zosta³am do w³adz komunalnych. Na rok przed wyborami
parlamentarnymi w 2010 roku, otrzyma³am propozycjê
by kandydowaæ do parlamentu. Sama nad tym nie myœla³am, ale tyle osób w mojej
partii pyta³o mnie o to, ¿e
zdecydowa³am siê na kandydowanie. I... zosta³am wybrana.
Wczeœniej by³a Pani
aktywna w organizacji
m³odzie¿owej Moderatów...
— Tak, chocia¿ zaraz po
ukoñczeniu studiów, podjê³am
pracê w kancelarii adwokackiej. By³am te¿ asystentk¹ w
parlamencie, a tak¿e w kancelarii premiera – zajmowa³am
siê koordynacj¹ ustaw i dokumentów miêdzy naszymi koalicjantami.

Czym dla Pani jest
polityka?
— Mo¿liwoœci¹ pomagania
ludziom. W tym g³ównie pomagania dzieciom, które maj¹
w ¿yciu gorzej. W parlamencie najbardziej jestem aktywna
w komisji cywilnej, zajmujê
siê prawem spó³ek – to zreszt¹ jest zgodne z moj¹ specjalizacj¹ ze studiów. Lokalnie
nadal zajmujê siê sprawami
osób, które maj¹ w ¿yciu
ciê¿ej.
Parlament szwedzkim, ale
czuje siê Pani Polk¹...?
— Oczywiœcie! Jestem Polk¹!
Z dzieæmi rozmawiam wy³¹cznie po polsku, moi rodzice
rozmawiali ze mn¹ te¿ wy³¹cznie po polsku. Ja bardzo
lubiê Polskê. Gdy Polska wesz³a do Unii Europejskiej to
z³o¿y³am papiery o pracê w
kancelarii adwokackiej w Polsce. Latem 2004 roku mieszka³am w Warszawie. Ja bardzo
nie chcia³am byæ turystk¹ w
Polsce. Mnie Polska bardzo
siê podoba³a. Œwietnie, ¿e w
Sztokholmie s¹ teraz polskie
restauracje, jest wiele polskich
sklepów... A ja tak kocham
pierogi i rozmawiaæ po polsku...
Czy ma Pani kontakt z
innymi Polakami?
— Raczej nie. Wyjecha³am z
Polski jako ma³e dziecko, wiêc
jest to trochê ograniczone. Ale
lubiê jeŸdziæ do Polski, ogl¹dam polsk¹ telewizjê, rozmawiamy po polsku, jemy polskie jedzenie, Bo¿e Narodzenie spêdzamy po polsku...
Ale Pani m¹¿ jest
Szwedem?
— Tak, ale uczy³ siê polskiego, bardzo du¿o rozumie, gorzej mówi. Wspiera mnie w
tym, by dzieci zna³y polski.
On bardzo respektuje to, ¿e
jak tak bardzo staram siê, by

ta polskoœæ by³a w naszym
domu.
Czy takie nastawienie do
samej siebie, pomaga Pani
w pracy w parlamencie?
— Mo¿e nie pomaga, ale mamy parlamentarn¹ grupê polsko-szwedzk¹ i tam jestem
aktywna. Jest to dla mnie bardzo wa¿ne. Jeszcze fajniej
tam byæ, maj¹c polskie korzenie. Byæ mo¿e ³atwiej mi zrozumieæ problemy ludzi z innych krajów, problemy integracji – w takim sensie ta polskoœæ pomaga.
Wspomnia³a Pani
integracjê.... To ci¹gle
problem. Atmosfera nie
zawsze jest dobra...
— Generalnie atmosfera jest
dobra, ale trzeba nadal pracowaæ by problemy rozwi¹zywaæ.
Jednak ju¿ samo pojawienie siê w szwedzkim
parlamencie partii
niechêtnej cudzoziemcom,
œwiadczy o tym, ¿e te
problemy s¹ g³êbokie...
— Bardzo wa¿ne jest to, ¿e
my o problemach integracji nie
rozmawiamy w ten sam sposób co Szwedzcy Demokraci.
Oni nie respektuj¹ ludzi z innych krajów, ani pryncypiów
demokratycznych. My dyskutujemy z nimi, respektujemy ich, ale pokazujemy, ¿e
nie tolerujemy ich nastawienia
do imigrantów. Podobnie dzia³aj¹ inne partie w parlamencie.

tak robiæ, nie wolno kontrolowaæ ludzi tylko dlatego, ¿e
wygl¹daj¹ inaczej. Ale ci, którzy tutaj przyje¿d¿aj¹, albo
maj¹ dostaæ azyl i prawo pracy, albo – gdy we wszystkich
instancjach zosta³y odrzucone
ich podania – powinni wyjechaæ. I to jest problem.

tykê i dlatego nie ma dzieci i
rodziny. To nie ja! Mam bardzo dobrego mê¿a, niemal
codziennie doje¿d¿am do
Uppsali, wiêc taka kombinacja wychodzi. I bardzo siê z
tego powodu cieszê. Dzieci s¹
dla mnie wa¿ne, polityka te¿.
Ale dzieci s¹ najwa¿niejsze.

Zatem czy jest dyskryminacja, czy nie ma dyskryminacji imigrantów?
— Trudno powiedzieæ. W
Szwecji jest ponad 9 milionów
mieszkañców, wiêc znajd¹ siê
osoby, które dyskryminuj¹.
Jako polityk muszê powiedzieæ, ¿e tego nie tolerujê. Mimo wszystko uwa¿am, ¿e
Szwecja jest tolerancyjna.

Czy kobiety powinny
czêœciej anga¿owaæ siê w
politykê?
— Oczywiœcie! W szwedzkim parlamencie 47% to parlamentarzystki. Z mojego województwa, z Moderatów, a¿
3/4 reprezentacji to kobiety. I
to nie by³o zwi¹zane z kwotowaniem: dosta³yœmy siê do
parlamentu z w³asnej woli i
zosta³yœmy wybrane. Podobnie jest w szwedzkim rz¹dzie
– jest wiêcej kobiet ni¿ mê¿czyzn.

Czêsto oskar¿enie o dyskryminacjê pada równie¿ z
ust Polaków w Szwecji...
— To bardzo smutne. Ja nie
czujê siê dyskryminowana, ale
je¿eli tak mówi¹ Polacy, to
jest mi smutno.
Ma Pani dwoje dzieci i
jednoczeœnie jest Pani
aktywna w polityce. Czy da
siê to pogodziæ? Jeœli
musia³a by Pani wybraæ, to
co jest wa¿niejsze?
— Jak bym musia³a wybraæ?
Nie lubiê takich wyborów. Ale
gdybym by³a zmuszona do
wyboru, to bym wybra³a
dzieci. Ja bym nigdy nie
chcia³a zostaæ 45-letni¹ kobiet¹, która zmuszona by³aby
powiedzieæ, ¿e wybra³a poli-

Czy zatem kobiety w
Szwecji maj¹ jak¹œ szczególn¹ predyspozycjê do
zajmowania siê polityk¹?
— Wa¿ne jest, by by³y i kobiety i mê¿czyŸni. Licz¹ siê
kompetencje.
W szwedzkim parlamencie
nie ma ani jednego polskiego pos³a, s¹ dwie Polki...
— To bardzo dobrze!
... to znaczy, ¿e Polki daj¹
sobie lepiej radê w Szwecji?
— Nie, tak nie myœlê. Ale
dobrze sobie dajmy radê!

G³oœna by³a ostatnio sprawa
cudzoziemców zatrzymywanych do kontroli przez
policjê na stacjach metra, to
jednak œwiadczy, ¿e klimat
wobec imigrantów zaostrzy³
siê...
— Trudno to oceniæ jednoznacznie, myœl¹c o tych kontrolach. Z pewnoœci¹ nie wolno
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pejskich podró¿y, w czasie których w ci¹gu szeœciu lat pokona³a dok³anie 12.751 km, prowadzi³a dziennik, którego fragmenty publikowa³ na bie¿¹co
„Bonniers Veckotidning”. Sta³
siê on te¿ zal¹¿kiem czterech
autobiograficznych ksi¹¿ek: Pa
langritt med Castor (1929), Ritt
genom livet (1962), En landsvägsstrykerska berättar (1998),
Ett hästminne (1990).
Linde Klinckowström w
1926 roku dotar³a w 60 dni do
Pary¿a, w latach 1928/29 w ci¹gu jedenastu miesiêcy osi¹gnê³a
m.in. Florencjê, Rzym, Wiedeñ,
Pragê, Drezno i Berlin, w 1930
roku dojecha³a na Castorze do
Brukseli i Pary¿a, po czym kontynuowa³a podró¿ na dwóch
koniach przez W³ochy, Jugos³awiê, Wêgry, Czechos³owacjê, by
w maju 1931 r. zawitaæ do Polski, sk¹d wróci³a do Szwecji. Po
poœlubieniu w roku 1933 z³otego medalisty olimpijskiego w
skokach przez przeszkody
Hansa von Rosena osiad³a w jego maj¹tku i ogranicza³a siê do
konnych podró¿y po kraju, ostatni raz dosiad³a Castora (wówczas 21-letniego) w 1940 r.
Dla polskiego czytelnika
oczywiœcie najciekawsza jest
relacja hrabiny z naszych dróg.
Najkrócej mówi¹c, podró¿
przez Polskê stanowi³a dla ama-

tu czuæ jak ryba w wodzie. Ale
nie! We wszystkich innych krajach, przez które przeje¿d¿aliœmy wieœ stanowi³a solidny
grunt, na którym budowa³y siê
– szybciej lub wolniej – inne klasy spo³eczne. Tu ziemia wydawa³a siê wyblak³a. Ch³opi wiêcej
zajmowali siê handlem i wódk¹
ni¿ upraw¹ i hodowl¹. Ogromne
równiny z ¿yzn¹ ziemi¹ le¿a³y
od³ogiem... Przy drogach czêsto
le¿a³y pad³e konie i pijani mê¿czyŸni. Kiedy po raz pierwszy
zobaczy³am tak¹ scenê, by³am
podwójnie poruszona, gdy¿
myœla³am, ¿e i ten cz³owiek jest
martwy. Moje konie szybko nauczy³y siê omijaæ siê i cia³a, i
butelki. Znêcanie siê nad zwierzêtami by³o przera¿aj¹ce. Zaprzêgano ju¿ nawet roczne konie. Czêsto dopiero z bliska mo¿na by³o stwierdziæ, czy te pozbawione od œwierzbu sierœci
ma³e stworzenia, uginaj¹ce siê
pod ogromnym ³adunkiem, by³y koniem, czy krow¹”.
Równie¿ Warszawa nie
zrobi³a na amazonce pozytywnego wra¿enia: „Mieszkañcy
miasta wygl¹dali wieœniacko i
brudno, domy zniszczone”. Dla
poprawienia humoru pracownik szwedzkiej legacji zaprowadzi³ j¹ do s³ynnej restauracji
„Adria”. Spodoba³a siê jej, ale i
tak odnotowa³a: „Warszawska

Koñskie trupy, pijacy
i wszechobecny brud
Polska Anno Domini 1931 oczami Szwedki
Pewna szwedzka
arystokratka i
mi³oœniczka jazdy
konnej mia³a pecha,
¿e swoj¹ podró¿
dooko³a Europy
koñczy³a w Polsce.
¯adne porównanie
z Francj¹, W³ochami,
Wêgrami czy
Czechos³owacj¹ nie
mog³o w 1931 r.
wypaœæ korzystnie
dla naszego kraju...
Na rynku ksiêgarskim
ukaza³a siê ksi¹¿ka o przyd³ugim i pretensjonalnym tytule:
„Oss haller inga bojor, oss
binder inga band!” („Nic nas
nie skuwa, nic nas nie wi¹¿e”)
oraz wyjaœniaj¹cym treœæ podtytule: „Pa langritt i 1920-talets
Europa med Linde Klinckowström-von Rosen” („Na koniu
przez Europê lat 20. z Linde
Klinckowström-von Rosen”),
któr¹ nale¿a³oby poleciæ wszystkim tym, którzy tak bezkrytycznie idealizuj¹ dziœ Polskê
miêdzywojenn¹. Warto pochyliæ siê nad t¹ pozycj¹, nawet
jeœli obraz Polski roku 1931 jaki
siê z niej wy³ania jest mocno
uproszczony, czy wrêcz przesadzony w swych czarnych
barwach. Z drugiej strony trzeba
pamiêtaæ, ¿e by³ to trzeci rok
ostrego kryzysu gospodar10
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czego, który szczególnie dotkn¹³ polsk¹ wieœ, przez któr¹ galopowa³a Szwedka.
Autorami s¹: emerytowany dyplomata, a zarazem niezwykle popularny pisarz powieœci kryminalnych Jan Martenson oraz Susanne Giraud –
wnuczka hrabiny Linde Klinckowström-von Rosen, która
jest g³ówn¹ bohaterk¹ publikacji. Tom powsta³ w oparciu o
nagrane przez ni¹ w wieku 90
lat wspomnienia. 45 kaset pos³u¿y³o wnuczce do spisania
700 stron tekstu. Ten trafi³ w
rêce profesjonalnego pisarza i
w ten sposób powsta³a ciekawa,
bogato ilustrowana ksi¹¿ka.
Linde Klinckowström
urodzi³a siê w 1902 roku w dobrach Stafsund na wyspie Ekerö
ko³o Sztokholmu. W latach 20.
i 30. ubieg³ego wieku sta³a siê
s³ynna ze swych samotnych
konnych podró¿y przez Europê na ukochanym koniu Castor.
Dla swej pasji porzuci³a w 1926
roku studia malarskie w Monachium. Wczeœniej studiowa³a w
Sztokholmie i DreŸnie, w Pary¿u poprzez swoj¹ siostrê Thorê,
która by³a ¿on¹ s³ynnego szwedzkiego malarza Nilsa von Dardela, pozna³a Picassa, Modiglianiego oraz Hemingwaya. By³a
o krok od wejœcia do œmietanki
europejskiej bohemy. Resztê
swojego d³ugiego ¿ycia (zmar³a
w 2000 r. do¿ywaj¹c 98 lat)
poœwiêci³a jednak jeŸdziectwu
i koniom. W czasie swych euro-

zonki nieustaj¹cy horror, pomieszany z tragifars¹. Ju¿ pocz¹tek polskiej przygody opisany w rozdzia³e o tytule: „Podupad³a Polska” by³ ma³o zachêcaj¹cy: telegram od szwedzkiego dyplomaty z Warszawy
ostrzegaj¹cy j¹ przed podró¿owaniem po zmierzchu, pijany
(choæ przecie¿ przyjazny) pogranicznik, krakowskie banki, w
których nie mo¿na by³o wymieniæ szwedzkich koron.
„Przejecha³am przez Polskê
prawie 400 km. To by³ bardzo
obcy kraj. Moja babcia pochodzi³a z rosyjsko-polskiej rodziny wiêc myœla³am, ¿e bêdê siê

wyruszy³a z koñmi poci¹giem
do Wolnego Miasta Gdañska
(gdzie celnicy, rzecz jasna, poczêstowali j¹ natychmiast œwie¿o zaparzon¹ kaw¹), sk¹d odp³ynê³a szczêœliwie do Szwecji,
by ju¿ nigdy wiêcej do naszego
kraju nie zawitaæ. „Byæ mo¿e
ostro oceniam Polskê, ale tak
w³aœnie wygl¹da³a w moich
oczach. Ci, z wy¿szych klas,
którzy podró¿owali wówczas
po Polsce przewa¿nie spêdzali
weso³e noce w Warszawie, albo
odwiedzali pa³ace o ksi¹¿êcym
blasku. Dlatego ich oceny s¹
zupe³nie inne. Niezale¿nie od
przemys³u, zamo¿noœæ kraju
nale¿y oceniaæ na podstawie
poziomu ¿ycia ch³opstwa”.
Interesuj¹cym uzupe³nieniem tej relacji jest wywiad
jaki Szwedka udzieli³a znanemu
krakowskiemu dziennikarzowi,
poecie i pisarzowi Witoldowi
Zechentnerowi dla „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” 12 maja
1931 roku. ¯urnalista oczywiœcie jest pe³en entuzjazmu dla
jej dokonañ i odwagi, a rozmówczyni bardziej powœci¹gliwa w krytyce, sk³onna do okr¹g³ych komplementów, choæ
miêdzy wierszami mo¿na wyczytaæ wiêcej. Mówi np.o ¿yczliwoœci krakowskiej policji,
która uratowa³a j¹ z r¹k t³umu
ludzi na ulicy i ulokowa³a konie
w stajni przy komisariacie.
Wczeœniej by³o podobnie: „
Noc, któr¹ spêdzi³am w Myœlenicach trochê mniej mnie zachwyci³a, ale jestem ju¿ przyzwyczajona do nocowania wszêdzie.
Za to koniom moim by³o dobrze!” Amazonka liczy³a wtedy
jeszcze na lepsze wra¿enia z
Warszawy, czy Gdyni, ale ze
stolicy, jak wiemy, szybko
czmychnê³a, a ponad Gdyniê
wybra³a Gdañsk, w którym
czu³a siê „jak w domu”.

Piotr Cegielski
elegancja nie wytrzymuje porównania z Budapesztem”.
Linde Klinckowström
mia³a ju¿ doœæ Polski. Có¿ z tego, ¿e ludzie na ogó³ sympatyczni skoro drogi fatalne, gospody marne, k³opoty z porozumiewaniem siê ogromne, poza
wielkimi miastami zarówno
francuski jak niemiecki by³ bezu¿yteczny, krajobraz, poczynaj¹c od Krakowa, beznadziejnie
nudny, biurokracja wiêksza nawet ni¿ w Czechos³owacji. Najsprawniejsza z ca³ego kraju wydawa³a siê jej policja.
Z Warszawy dziêki pomocy szwedzkich dyplomatów

Oss haller inga bojor, oss binder
inga band! Pa langritt i 1920-talets
Europa med Linde Klinckowströmvon Rosen”, Bonnier Fakta 2013,
s. 239

P.S. Z przyjemnoœci¹
informujê czytelników, i¿
znakomita ksi¹¿ka Elisabeth
Asbrink „Och i Wienerwald
star träden kvar”, któr¹
omawia³em w numerze 6 NGP
z 2012 r., ukaza³a siê w³aœnie
po polsku pod tytu³em: “W
Lesie Wiedeñskim wci¹¿
szumi¹ drzewa”
(Wydawnictwo Czarne 2013).

Wizyta Pos³a
W po³owie kwietnia, na zaproszenie Kongresu
Polaków w Szwecji, przebywa³ z krótk¹ wizyt¹
robocz¹ pose³ na Sejm RP pan Adam Kwiatkowski.

Spotkanie w Konsulacie. Od lewej: konsul Barbara Soœnicka, pose³ Adam Kwiatkowski i prezes
Kongresu Micha³ Bieniasz.

Adam Kwiatkowski nale¿y do
Prawa i Sprawiedliwoœci i jest jedynym pos³em tej partii wybranym g³osami Polonii Zagranicznej. Tej z za
oceanu. W Europie bowiem, w wiêkszoœci uprawnieni do g³osowania Polacy, g³osowali na Platformê Obywatelsk¹. W Szwecji na PO i SLD. PiS by³
tutaj dopiero na trzecim miejscu. Pose³
jest czynny w Komisji £¹cznoœci z
Polakami Zagranic¹ i w Parlamentarnym Zespole ds. Obrony Wolnoœci
S³owa. Ponadto nale¿y on do komisji i
zespo³ów zajmuj¹cych siê: sportem i
turystyk¹, ochron¹ œrodowiska i pamiêci¹ o ¯o³nierzach Wyklêtych.
Kongres Polaków zorganizowa³
dwa spotkania: jedno w Oœrodku Polskich Organizacji Niepodleg³oœciowych
w Sztokholmie i drugie w Konsulacie
Generalnym RP w Sundbybergu. G³ównym tematem obu spotkañ by³a
wspó³praca (nie zawsze bezkonfliktowa) na linii Kraj – Emigracja. Ostatnio
koœci¹ niezgody jest sposób finansowania pomocy dla Polonii. I tej na
Wschodzie i tej na Zachodzie. Jeszcze
z czasów II Rzeczpospolitej Polsk¹
Diaspor¹ na ca³ym œwiecie opiekowa³
siê Senat RP. W III Rzeczpospolitej
by³o tak samo i w zasadzie jest nadal –
z tym, ¿e przeniesiono sprawy fiskalne do MSZ-etu.
Odebranie kasy Senatowi spowodowa³o du¿e zamieszanie. Rozwi¹zano senacki zespó³ tym siê zajmuj¹cy.
Zrobi³ siê ba³agan, bo MSZ ma mniejsze rozeznanie w tej materii. Jeszcze w
kwietniu nie popisano umów z ró¿nego rodzaju krajowymi fundacjami i organizacjami od lat zajmuj¹cymi siê – z
dobrym skutkiem – pomoc¹ dla Polonii. Przyznano wiêc dziwne dotacje.
Miêdzy innymi, powsta³ej na kilka dni
przed z³o¿eniem wniosku, fundacji
Open Mind z Wroc³awia na projekt Aktywni i kreatywni – Polacy w Europie –
przyznano z miejsca 800 tysiêcy z³.
Podobnie 800 tysiêcy z³otych, na
wsparcie powrotu repatriantów z Kazachstanu do Ojczyzny przodków
przyznano gminie Byczyna. Gminie,
której burmistrzem jest dzia³acz PSL.
Zaœ rekordowa dotacja w wysokoœci
dwa i pó³ miliona z³otych mia³a trafiæ
do Polskiego Oœrodka Naukowego
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Londynie. W tym oœrodku dorabia³ sobie
wiceminister MSZ Janusz Ciszek.
Fakty te nag³oœni³a prasa, protestowali
pos³owie i senatorowie z ró¿nych ugrupowañ tak z PiS-u, jak i PO, PSL
czy SLD. Najaktywniejsi w tym byli:

pose³ Adam Kwiatkowski, który o
tym opowiedzia³ na spotkaniach w
Szwecji oraz pani senator z PO Barbara Borys-Damiêcka. Dziêki tym
protestom Janusz Ciszek przesta³
pe³niæ funkcjê wiceministra MSZ (poda³ siê do dymisji z powodów zdrowotnych), a minister Spraw Zagranicznych Rados³aw Sikorski zawiesi³ do
wyjaœnienia wszystkie w¹tpliwe dotacje. Te wymienione wy¿ej i inne.
Nasz Goœæ mówi³ jeszcze o planach skasowania kana³u TV Polonia.
Tak Ÿle nie jest. Telewizji Polonia grozi tylko obni¿enie dotacji z 11 na 8 milionów z³otych (w skali rocznej). Kana³ ten bêdzie teraz poszukiwaæ innych
form, bo wed³ug ministra Sikorskiego
TV Polonia jest anachroniczna i nie
zaspakaja wszystkich potrzeb Polaków
za granic¹. Trochê w tym jest racji.
Wiêksza czêœæ widzów telewizji polskiej na œwiecie to ludzie, którzy stosunkowo niedawno opuœcili Polskê. S¹
przyzwyczajeni do normalnej telewizji polskiej. Gdy nie mog¹ mieæ w³asnych anten i dekoderów, s¹ skazani na
ogl¹danie ogólnie dostêpnej TV Polonia, której program krytykuj¹.
Wbrew oczekiwaniom te wszystkie wa¿ne sprawy, które nam zreferowa³ pose³ Adam Kwiatkowski nie
wywo³a³y nadmiernego zainteresowania, a tym bardziej dyskusji. Natomiast Pose³ by³ zasypywany pytaniami, na które trudno mu by³o odpowiadaæ, bowiem nie dotyczy³y jego kompetencji. I wtedy w sukurs przychodzili mu, bardziej kompetentni, goœcie
honorowi spotkania: Pan Ambasador i
Pani Konsul. Chodzi³o miêdzy innymi
o mo¿liwoœci odzyskiwania polskiego
obywatelstwa. Pani Konsul wyjaœni³a,
¿e ostatnio bardzo uproœci³a siê procedura w tej sprawie. Dziœ w krótkim
czasie, i ze znacznie zmniejszon¹ op³at¹, mo¿na obywatelstwo odzyskaæ.
Jedna pani w zwi¹zku z tym za¿¹da³a
by odwrotnie Rzeczpospolita zwróci³a
jej poniesione koszty zwi¹zane z utrat¹
obywatelstwa. A ona to odda na cel dobroczynny.
Powa¿niejsze by³y pytania w
sprawie dokumentów stwierdzaj¹cych
obywatelstwo i uprawniaj¹cych do
g³osowania w polskich wyborach.
Otó¿ okaza³o siê, ¿e nawet urzêdowe
potwierdzenie nie wystarcza. Trzeba
mieæ wa¿ny polski paszport lub dowód osobisty. Co jest kosztowne a
czasem trudne do osi¹gniêcia.
dok. na str. 14
NGP 10/2013 (303)

11

Specjalnie
dla Naszych
Klientów
6
bezp³atnych
miejsc
parkingowych

12

NGP 10/2013 (303)

NOWY ADRES!

NGP 10/2013 (303)

13

WIZYTA POS£A
DOK. ZE STR. 11
Pod koniec spotkania w OPON-ie, Pani Prezes
RUP poprosi³a Goœcia by z racji pe³nienia funkcji w
Parlamentarnym Zespole ds. Obrony Wolnoœci S³owa
– opowiedzia³ coœ o tym Zespole. Pose³ Kwiatkowski, który z ramienia PiS jest przewodnicz¹cym tego
Zespo³u, w sposób spokojny i wywa¿ony opowiedzia³ o ró¿nego typu zagro¿eniach i sposobach ich
zwalczania. Zaraz po Panu Poœle wyst¹pi³ Pan Prezes sztokholmskiego Klubu Gazety Polskiej, który
wyg³osi³ tyradê na temat ca³kowitego braku wolnoœci
s³owa w dzisiejszej Polsce. Pan Prezes siê na tym zna
bowiem w PRL pracowa³ jako cenzor. Winn¹ za obecny stan rzeczy Pan Prezes obarcza zdradê okr¹g³ego sto³u i grub¹ kreskê w wyniku czego media oddano postkomunistom. Najczêœciej by³ym agentom SB.
Po czym wymieni³ pseudonimy tych agentów stoj¹cych na czele krajowych mediów. Tak publicznych,
jak i prywatnych. Sala zamar³a, wszystkich porazi³o.
Nikt nie próbowa³ dyskutowaæ z tymi absurdami.
Ani Pose³, ani Goœcie Honorowi, ani reszta zebranych. Po prostu s¹ takie sytuacje, które przewidzia³
poeta Ryszard Krynicki pisz¹c: „Cicho sza korniku/
Cenzor pisze/ O wolnoœci s³owa”.
Drugie spotkanie z Panem Pos³em odby³o siê
w saloniku Konsulatu Generalnego RP w Sundbybergu. Spotkanie prowadzili wspólnie Pani Konsul
Barbara Soœnicka i Prezes Kongresu Polaków w
Szwecji Micha³ Bieniasz. Tym razem spotkanie by³o
ukierunkowane i dotyczy³o szkolnictwa polskiego
poza granicami Kraju. A konkretnie sytuacji w Szwecji. Problem polega na tym, ¿e utrzymywana dotychczas z funduszy Najjaœniejszej Rzeczpospolitej szko³a polska, przekszta³cona zosta³a swego czasu w

Szkolny Punkt Konsultacyjny (SPK). Przeciwko
u¿ywaniu tego skrótu wyst¹pi³ (i s³usznie) Prezes
Kongresu, który jest tak¿e prezesem SPK czyli bardzo zas³u¿onego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Ktoœ w Polsce nie pomyœla³. Wystarczy³o
przestawiæ s³owa w nazwie. I skrót by³by inny.
Szkolny Punkt Konsultacyjny ma byæ z kolei
przekszta³cony w Szko³ê Spo³eczn¹ w du¿ej mierze
finansowan¹ przez rodziców. Szko³a Polska, jak¹ by
nie by³a, to zawsze tylko szko³a uzupe³niaj¹ca o jêzyk polski, literaturê, geografiê i historiê polsk¹, normaln¹ szko³ê szwedzk¹. Otó¿ z mocy prawa dzieci
polskie (i dzieci z ma³¿eñstw mieszanych) maj¹ nie
tylko prawo, ale i obowi¹zek uczenia siê w szkole
szwedzkiej jêzyka domowego. W tym wypadku polskiego. Inna sprawa, jak ta nauka wygl¹da i na jakim
jest poziomie.
Na spotkaniu w Konsulacie obecni byli nauczyciele jêzyka polskiego w publicznych szko³ach
szwedzkich, nauczyciele Szko³y Polskiej (SPK), komitetu rodzicielskiego przy tej szkole oraz przedstawiciel kuratorium szwedzkiego (Polak) i przedstawiciele polskich organizacji, którym le¿y na sercu
troska o ogólnie pojêt¹ edukacjê narodow¹ polskiej
m³odzie¿y. Dotyczy to zarówno organizacji wywodz¹cych siê z nurtu niepodleg³oœciowego, jak i z dawnych zwolenników PRL, którzy zreszt¹ w bardzo
ciekawej dyskusji udzia³u nie wziêli, bêd¹c tylko obserwatorami.
Po czêœci oficjalnej dyskusja przenios³a siê do
dobrze zaopatrzonego bufetu. Jak to zwykle w goœcinnym konsulacie bywa.
LGG

Ostatni dzwonek na
zapisy do bezp³atnej
szko³y dla
polonijnych dzieci
Tylko do 31 maja tego roku masz jeszcze
mo¿liwoœæ zapisaæ swoje dziecko do bezp³atnej
polskiej szko³y internetowej Libratus. Niewa¿ne,
w jakim kraju mieszkasz i czy planujesz powrót
swojej rodziny do Polski. Jeœli zale¿y ci, ¿eby
twoje dziecko mia³o kontakt z ojczystym
jêzykiem i kultur¹, zapisanie go do szko³y
Libratus jest œwietnym rozwi¹zaniem.
„Nasza internetowa szko³a umo¿liwia polonijnym dzieciom zdaln¹ realizacjê programu nauczania
polskiej szko³y podstawowej oraz gimnazjum. Nauka
odbywa siê za poœrednictwem platformy internetowej,
na której znajduj¹ siê scenariusze lekcji przygotowane
przez pedagogów. Dodatkowo od nowego roku szkolnego uczniowie bêd¹ mieli mo¿liwoœæ bezp³atnego
uczestniczenia w wirtualnych lekcjach z nauczycielem”
– komentuje dyrektor Szkó³ Libratus Gawe³ Warykiewicz.
Szko³y Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny, pomagaj¹cy dzieciom przebywaj¹cym za granic¹
w utrzymaniu kontaktu z Polsk¹. Nauka w domu nie
jest nowoœci¹ dla Polonii. Wielu rodziców uczy siê w
ten sposób ze swoimi dzieæmi i udaje im siê realizowaæ
wymagany w polskich szko³ach materia³. Rodzice eksperymentuj¹, ucz¹ siê byæ nauczycielem dla swojego
dziecka, co nie zawsze siê udaje. Materia³y edukacyjne
i pomoc zapewniane przez Libratusa rozwi¹zuj¹ te problemy. Dziêki doœwiadczeniu i staraniom zespo³u nauczycieli, nauka staje siê bardziej efektywna, uporz¹dkowana i atrakcyjna dla uczniów.
Na zakoñczenie roku szkolnego dzieci otrzymuj¹
œwiadectwo pañstwowe w pe³ni respektowane we
wszystkich szko³ach w Polsce. Nauka w ramach projektu to dla dzieci nie tylko szansa na ukoñczenie polskiej
szko³y, ale przede wszystkim mo¿liwoœæ kontaktu z
jêzykiem polskim, kultur¹ i wartoœciami, które warto
pielêgnowaæ ju¿ od najm³odszych lat.
Nauka w Libratusie jest darmowa, jednak liczba
miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjêciu do placówki
decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Zapisy na bezp³atn¹ naukê w roku szkolnym
2013/2014 odbywaj¹ siê za poœrednictwem strony internetowej www.libratus.edu.pl , zosta³y one przed³u¿one do 31 maja.
„Te lekcje to te¿ doskona³a okazja, by od³o¿yæ
w ci¹gu dnia swoje zajêcia i spêdziæ wiêcej czasu z w³asnym dzieckiem” – mówi mama 7-letniej Oli z Turcji.
Projekt Polskich Szkó³ Internetowych Libratus
powsta³ w 2009 roku w odpowiedzi na rosn¹c¹ liczbê
i zwiêkszaj¹ce siê potrzeby polonijnych rodziców, dla
których dostêp do ujednoliconej edukacji dzieci jest
priorytetem. „Do polskich szkó³ podstawowych i gimnazjów zg³asza³o siê w ostatnich latach coraz wiêcej
rodziców, którzy po kilkuletnim pobycie za granic¹
potrzebowali pomocy w powrocie ich dzieci do polskiej
szko³y” – mówi dyrektor Szkó³ Libratus. „Z inicjatywy
dyrektorów tych placówek powsta³ projekt szko³y internetowej, pozwalaj¹cy dzieciom wyje¿d¿aj¹cym z
kraju na kontynuowanie polskiego programu nauczania,
a gdy zajdzie taka potrzeba, na powrót do szko³y w
kraju do klasy we w³aœciwym przedziale wiekowym”.
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