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Przed
żywiołem
nie da się
w pełni
zabezpieczyć

© Marek Lewandowski

NGP rozmawia
z Kamilem Białasem, inżynierem
pożarnictwa, szefem ochrony
przeciwpożarowej w zakładach Scanii

JAKUB ŚWIĘCICKI. BYŁ WIELKI. Naturalnie na naszą miarę.
Tak się złożyło, że mniej więcej w tym samym czasie i z tych
samych powodów opuściliśmy PRL. W roku 1971 uznaliśmy,
że w Kraju, po stłumieniu marcowego ruchu protestu, już nic się
nie da zrobić. Myśleliśmy, że tylko nieskrępowana działalność
na emigracji, może przynieść jakiś efekt. Myliliśmy się.

Za miesiąc
wszystko się
wyjaśni... albo
dopiero zaczną
się problemy
Za miesiąc wybory.
A im bliżej wyborów,
tym więcej niewiadomych.
Ostatnie lipcowe badania preferencji wyborczych
potwierdzają jednak pewną tendencję: spada poparcie
dla socjaldemokratów, a rośnie dla szwedzkich demokratów (Sd). Ba, w niektórych badaniach to właśnie
Sd ma największe poparcie wśród wyborców. Co to
oznacza? Że populiści, przy słabości pozostałych partii politycznych, umacniają się podobnie jak w innych
krajach europejskich. Zresztą nie tylko w Europie.
Euforia na populistycznej prawicy jest więc zrozumiała – Sd przestało być na marginesie życia politycznego, a znalazło się w jego centrum. I narzuca swoją
retorykę. Nie ma znaczenia, że przeciętny wyborca
nie ma w ogóle pojęcia o programie tej partii. Liczą
się bowiem tylko emocje i przekonanie, że antyimigracyjny kierunek będzie panaceum na wyciągnięcie
Szwecji “z ruiny”.

Retoryka i antyestablishmentowa ideologia wspólne są dla większości populistów. Czy to w Polsce, w
USA, we Francji, czy w Szwecji.
Nie dziwi również, że Sd ma coraz większe poparcie wśród imigrantów (w tym w dużej mierze
Po-laków). Mechanim wzrastającej popularności
partii populistycznych wśród imigrantów to fenomen znany w każdym kraju, gdzie imigrantów jest
dużo. Ale jak wytłumaczyć, że partia antyimigrancka z korzeniami w ruchach nazistowskich cieszy się
poparciem imigrantów m.in. z Polski? Socjologowie
tłumaczą, że przede wszystkim absurdem jest sądzić,

że “utlandsfödda” (w tym przypadku „urodzeni poza
Szwecją”) są w jakikolwiek sposób jednorodną grupą
podzielającą wartości polityczne. Różnice kulturowe,
polityczne i społeczne w tej “grupie” są tak samo wielkie, jak wśród “autochtonów”. A kiedy rozbudzi się w
społeczeństwie ksenofobiczne nastroje przeciwko nowym uchodźcom i imigrantom, to wielu zasiedziałych
imigrantów chętnie to przyjmuje, bo dystansowanie
się wobec nowych uchodźców staje się rodzajem operacji samozachowawczej. Dodatkowo, niektóre grupy
wydają się głosować przeciwko własnym interesom
– chociaż nie sądzą, że to robią.
Historia uczy, że wsparcie dla ruchów antyimigracyjnych i ksenofobicznych w nadziei, że w ten sposób spotkamy się w nagrodę z akceptacją siebie lub
„naszej” grupy, jest błędem. Bo... zasadniczo nie
ma znaczenia, jak zintegrowany, zasymilowany i
dostosowany jest imigrant, emigrant czy uchodźca – w oczach nacjonalistów, prawicowych ekstremistów i rasistów, każdy nieurodzony tutaj zawsze
będzie obcym. Nie ma dla nich znaczenia, jak ciężko
się pracuje, jak dobrze potrafi mówić po szwedzku,
jak głęboko przyjmujemy „wartości” tego kraju.
Wynik wrześniowych wyborów trudno przewidzieć,
ale prawdopodobny jest scenariusz, że ani dzisiejsi
rządzący (Socjaldemokraci, Miljöpartiet), ani Alians
(Moderaci, Liberałowie, Centern i Chrześcijańscy
demokraci) nie uzyskają wyraźnej przewagi. W ostatnich sondażach, po przeliczeniu głosów na mandaty
w Parlamencie) sytuacja jest patowa: 129 mandatów
mają “czerwoni” (Socjaldemokraci + Vänsterpartiet Miljöpartiet jest z 3,9% głosów poza Riksdagiem), i
tyle samo mandatów ma Alians (bez Chrześcijańskich
demokratów, którzy mają poparcie 3,7%). Wszystko
jest w rękach Szwedzkich Demokratów (91 mandatów)... tylko na razie nikt nie chce z nimi rządzić.
Czy jednak dzisiejsze deklaracje potwierdzi późniejsza pragmatyka? Nie wiadomo. Raczej wszystko
wskazuje na to, że dojdzie do kryzysu, a sformułowanie rządu okaże się bardzo trudne, chyba że politycy
zaskoczą nas zupełnie nieoczekiwanymi koalicjami.
Ale ten wariant może szybko zemścić się na szwedzkiej polityce.
Z punktu widzenia obserwatorów politycznych będę to jedne z najciekawszych wyborów w Szwecji. I
bardzo ważne – bo zaciążą na wizerunku Szwecji za
granicą. (ngp)

A świat odjeżdża w przyspieszonym tempie
Nikt mi nie wmówi, że Polacy prą
do Zachodu. Chcą unijnych dotacji,
sklepów i aut z Zachodu, chcą mieć
prawo zarabiania na zachodnich
prawach w Unii, granice otwarte
(ale nie dla zarazków uchodźców,
co popiera i większość zwolenników Platformy). I to wszystko. Chcą
deklarować wyższość duchową nad
parszywym moralnie i upadłym
duchowo Zachodem.
Tak to widzę z przekazów prywatnych i publikacji, własnych obserwacji takoż, siedząc w wygodnym
oddaleniu od spraw polskich, co samo w sobie może
wywołać irytację u czytelnika: “Jak on śmie mówić o
Polsce nie żyjąc w Polsce i do tego kalać gniazdo”. W
zachodnim świecie analiza krytyczna innego kraju to
normalne, zwłaszcza jego publicznej polityki..
Myślę, że większości Polaków odpowiada “wschodniość” postawy na modłę PiSowską.
Wyborcy Platformy, wbrew pozorom, tak bardzo
się chyba mentalnie od zwolenników PiS nie różnią.
“Platformersi” w Parlamencie Europejskim wręcz boją się głosować “przeciw Polsce”. A kogo się boją?
Własnych wyborców i posądzeń o “nową Targowicę”.
I nikt z nich nie krzyczy, że to PiS szkodzi Polsce i
jest ową Targowicą. PiSowi udało się wmówić wielu
Polakom, że Unia Europejska to siła nie tylko obca,
ale przeciwna Polsce. Wrogość do czegoś, czego jest
się częścią, to schizofrenia a’la pislam.
Ani ideowa “wschodniość” PiSu (bezpośrednie i
pośrednie sprzyjanie wpływom Rosji w Polsce i powrót do instytucjonalnego modelu PRL), ani głupota
NGP 13/2018 (420)

w praktycznej polityce pislamistów, w niczym nikomu
(a przynajmniej większości) nie przeszkadza. Tylko
wykształciuchy, lemingi, “cykliści, żydy i pedały/lesbije” protestują. I niektórzy starcy post-opozycyjni.
Ostatnie protesty w sprawie Sądu Najwyższego to też
dobitna porażka zwolenników państwa prawa.
4 lipca 2018 to ważna data. Może się okazać
dniem, od którego zaczął się w Polsce gruntowny
odwrót od demokracji, i to na pokolenia. A co stało
się praktycznie po tym dniu? Wzrosły słupki poparcia
i prezydentowi i PiSowi!!!!!!!!
Myślę, że bardzo wielu Polaków po prostu boi się
“zachodniości”, bo to “trudna ryba”. I świat zachodni za szybko odjeżdża od tego, co wyraża oswojona
przasność Polaków. Pozatem wieją wiatry populizmu
w całej Europie, złości na elity globalne są w dobrym
tonie, można wiele ugrać ksenofobią (w Polsce dobrze o tym wie PiS, Kukiz’15, zarówno narodowe,
jak i lewackie siły). Antysystemowość jest w modzie
i przybiera różne maski w zależności od politycznych
potrzeb i od tego, jakiej manipulacji na rozumieniu
rzeczywistości chce się aktualnie dopuścić.
Premier rządu PiS, jak i jego prezes, dobrze wiedzą
co robią, kiedy mówią, że nie ma bardziej demokratycznego kraju niż Polska, gdzie wolność i solidarność tryumfują.
Żyjemy w świecie, gdzie próba dochodzenia do
prawdy, za sprawą antysystemowych polityków i
trolli, powszechnie zastępowana jest gównoprawdą.
Chamstwo i ciemnota górą. I cieszy się powodzeniem
wyborczej klienteli. Taka pogoda. Czy to znaczy, że
System Globalny jest cacy? Nie, jest okropny, wymaga zmasowanej krytyki i naprawy, ale nie przy użyciu
armat ksenofobów. Wymaga ewolucji demokracji liberalnej i solidarności w skali europejskiej, a nie jej
deptania. Wymaga nowych społecznych elit i nowego typu obywateli, potrafiących empatią i zdolnością
widzenia całości, wyjść ponad popularne resentymenty. Przy zachowaniu zasad i narzędzi liberalnej
demokracji.

Czemu młodzież dzisiejsza zawodzi? Trudno się
właściwie temu wszystkiemu dziwić. Również i w
Polsce. Nie pojawiły się nowe wpływowe elity, rozumienie demokracji – zarówno jako systemu negocjacji
preferencji i interesów, jak i “technologii życia codziennego” – jest nikłe. Co gorsza, nadal “rząd dusz”
sprawują relikty epoki walki z komuną, które zdają się
nie rozumieć, co jest tak naprawdę w świecie dziś grane. A świat odjeżdża w przyspieszonym tempie. Za to
w Polsce, to co “nowe”, to gniewne wilczki z Kukiz
15 (czyli nowa miernota).
Wciąż najwięcej do gadania mają ludzie z moich
czasów opozycji wobec komuny. A powinni już wylewać żółć na boku, tak jak ja, a nie szkodzić publicznie. W Polsce nie obserwuję poważnych debat nad
zawirowaniami i projektami na najbliższą przyszłość
Europy, a dzieje się tyle, że od II wojny tyle się nie
działo. No, ale jak mają to zrozumieć ludzie, którzy
mentalnie wciąż tkwią w PRL-u?
Rozumiem, że dla nich demokracja liberalna,
“standardy zachodnie”, to same kłopoty, zwłaszcza
jeśli mają byc ćwiczone na “wschodnich terenach”
Europy. Lepiej mieć silne (sic!?) przywództwo, które
mówi co dobre, a co nie dla Polaków, i to w imieniu
suwerena (Partia z Narodem, Naród z Partią, pamiętacie?) – teraz z twarzą obu Morawieckich na czele
– a nie żmudne negocjacje i dochodzenie racji pośród
zawirowanych i kompleksowych problemów, jakie
co dnia przynosi współczesność. Nie mówiąc o braku
elementarnego poczucia solidarności (sic!), która jest
dziś dla Europy kluczowa.
Tak rozumiana “wschodniość” w myśleniu o państwie i społeczeństwie sprawia, że poparcie dla “postawy pislamskiej” jest większe niż poparcie dla samej partii PiS.
Zygmunt Barczyk

E

mocjonalny wpis Jurka Owsiaka na Facebooku: Zeszliśmy
na samo dno kultury dyskursu
politycznego. Sejm, który w swoim
założeniu ma być miejscem spotkania
elity wybranej przez cały Naród, od
lat jest miejscem kaźni języka, kultury
słowa, a wręcz w ogóle kultury porozumiewania się ze sobą. Nie ma tam
szans na jakąkolwiek konstruktywną,
sprzyjającą rozwiazywaniu problemów, dyskusję. Przyzwyczajono nas do
chaosu, braku wzajemnego szacunku,
wylewania steku ordynarnych wyzwisk.
Staliśmy się na to kompletnie obojętni. Mało tego! Nie tylko tolerujemy,
a wręcz traktujemy to jako news,
ciekawostkę, historię wartą śmiechu,
przedmiot wdzięcznych memów - w
odniesieniu do momentów, gdy z trybuny sejmowej padają słowa niewyobrażalnie podłe i głupie! Krystyna
Pawłowicz w tym króluje. Uważam, że
jest pewna bariera czarnego humoru,
w której możemy na siłę upchnąć te
szalone zachowania. Ale musi przyjść
moment reakcji, kiedy z Sejmu RP robi
się oborę i chlew. Kiedy słowa obrażające Polaków, a napiszę za siebie –
obrażające mnie dogłębnie, wylatują z
ust polityków jak woda z kranu. To ja,
Jurek Owsiak, mówię - nie! Możemy
podpisać się pod tą opinią.

J

eżeli ktoś się łudził, że grabarze
z Kongresu Polaków w Szwecji,
czyli Prezydium KP, którzy doprowadzili do sytuacji, że Kongresowi
władze szwedzkie odmówiły dotacji na
działalność, uderzą się w piersi – ten
był naiwny. Winna takiej decyzji jest...
oczywiście Nowa Gazeta Polska. Tak
wynika z ulotki-apelu (pod szyldem
Kongresu Polaków w Szwecji – „Nowej Gazecie Polskiej pokażmy wszyscy
czerwoną kartkę!”) i specjalnego wydania „Gońca Katolickiego” pod wymownym tytułem „Manipulacje Nowej
Gazety Polskiej”. Tekst ten, z kwietnia
2018 roku, podpisany jest przez Prezydium Kongresu Polaków w Szwecji, a
jego kluczowe zdanie brzmi: Efektem
cynicznej kampanii prowadzonej przez
Tadeusza Nowakowskiego przeciwko
Kongresowi Polaków w Szwecji, jest
odcięcie w 2018 roku dotacji dla
Kongresu. Ta decyzja ogranicza, a
w kilku przypadkach uniemożliwia
działalność organizacji członkowskich,
wspieranych finansowo przez KPwSz.
Innej reakcji nie spodziewaliśmy się,
wszak już Stanisław Jerzy Lec napisał:
Historia uczy, jak ją fałszować...
Manipulanci z Kongresu są jak w dowcipie o Stirlitzu: Stirlitz wchodzi do
gabinetu Muellera: – Nie chciałby pan
pracować dla radzieckiego wywiadu?
– pyta. – Nieźle płacą. Zszokowany
Mueller patrzy podejrzliwie. Stirlitz
zmieszany idzie do drzwi. Przystaje:
– Nie ma pan przypadkiem aspiryny? –
pyta. Wie, że ludzie zapamiętują tylko
koniec rozmowy.

P
M

o „słynnych” burdach na
stadionie Lecha Poznań, ktoś
przytomnie skomentował: Po co
kupować Patrioty z USA, skoro mamy
ich tylu na stadionach....?

ądre spostrzeżenie na Facebooku jednego z naszych
Czytelników (z maja 2018):
Idag har muslimer haft sitt böneupprop
i 1 minut typ i en förort till Växjö... har
Du ett problem med det, så är det dags
att Du skaffar Dig ett liv.

J

acek Santorski pesymistycznie o
polityce polskiej: Ona jest – jak
mówi mój przyjaciel Francuz, który
jest w Polsce i obserwuje, co się u nas
dzieje – nastawiona bardziej na wiarę
niż na wiedzę. PiS ma zaplecze tych,
którzy budują poczucie tożsamości
i wartości z jednej strony na nienawiści do jakkolwiek pojmowanych
elit, z drugiej – na pogardzie wobec
tych, których uznają za słabszych od
siebie i za dewiantów. (...) Nawet jeśli
to wszystko było sterowane, to i tak
wskazuje podatność naszych obywateli
na autorytaryzm. To samo dr Maciej
Gdula pokazał w badaniu o Miastku:
że niższa i średnia klasa w małych
i średnich miejscowościach buduje
swoje poczucie tożsamości i wartości
na nienawiści do lepszych od siebie
oraz na pogardzie wobec słabszych i w
ich mniemaniu gorszych. (...) Narracja
władzy wobec protestujących opiekunów niepełnosprawnych błyskawicznie
się przyjęła. To znaczy, że przeciętny
Polak niestety potrzebuje tej „śmierdzącej baby”, żeby sam miał poczucie,
że pachnie. To jest schemat autorytarny, który rozpoznawano w latach 30.
To jeszcze nie jest ta skala, ale są to
zjawiska, które potwierdzają hipotezy,
że bardzo duża część Polaków dobrze
się czuje w łagodnej dyktaturze, w
antyintelektualnej atmosferze. (...) Niestety, większość Polaków reprezentuje
raczej zamknięte umysły, dogmatyczne
i postawy antyintelektualne. I to nawet
ci z wyższym wykształceniem.

W

jeszcze gorszym nastroju jest
Manuela Gretkowska, pisarka, swego czasu emigrantka
w Szwecji. Na swoim Facebooku tak
żegna się z czytelnikami: Tylko elicie
zależy na wolności słowa i tylko ona
może ją sobie wywalczyć. Widzieliście
puste ulice? Jest nas zbyt mało. Nastanie plebejska demokracja. Przetrwa
nawet śmierć emerytowanego zbawcy
narodu. Nomenklatura zbierała się
powoli do oddania władzy gwaran-

drgnie powieka. Kołtun z każdym miesiącem jest w swoim łgarstwie sprawniejszy. Kupują wszystko, to w końcu
też uwierzą, że nareszcie my ich w tej
zafajdanej Europie porządku uczyć
będziemy. Kołtun nie myśli, kołtun
kombinuje. Kołtun ma obok cwaniaka,
nieocenioną pomoc w kombinowaniu.
Dwóch kołtunów i dwie wsie omami.
A kiedy przyjdzie szczególnie sprytny
jaki, to i miastowych zaczaruje. Co teraz robić pytasz? Nie wiem. Na pewno
myśleć. To teraz pierwsze przykazanie.
I potem jeszcze księdza Malińskiego
można wspomnieć, i jego najkrótsze
kazanie świata: Chamiejemy Bracia,
chamiejemy…

N

asz rodzimy polski fundamentalista z adresem zamieszkania w Szwecji, startujący w
najbliższych wyborach do parlamentu
z list Kristna Värdepartiet, Adam
Wesołowski (powiązany z Kongresem
Polaków w Szwecji), dzieli się na
swoim profilu taką myślą: Kobieta jest
w stanie zapomnieć o bólu gwałtu, ale
nie o aborcji ... Inny polski „myśliciel”
Janusz Korwin Mikke miał wyraził
podobną opinię: Kobietę zawsze się
troszkę gwałci. I jeszcze polecamy
przypomnieć sobie wypowiedź Andrzeja Leppera o prostytutkach (gdy
wybuchła sexafera), które „nie można
zgwałcić”.... Głupiejemy, Bracia,
głupiejemy...

W

jeszcze gorszym nastroju jest
dziennikarz Kamil Durczok,
który pisze: Chamstwo stało
się cnotą. Wylazło z podziemia, przestało się kryć, wstyd pokryło bezczelnością. Spod budy z piwem przeniosło
się na salony. Zalało śmierdzącym
szambem pół Polski. I się rozlewa.
Kołtun rządzi i rozdaje. Śmieje się,
szeroko rozdziawiając gębę. Bo dziś
w Polsce co spojrzysz, to albo gęby
albo twarze. Gęba nie zna granic. Im
głupiej i prymitywniej, tym większy
poklask i uciecha. Na partyjnych
spędach, na internetowych forach, w
mętnych czeluściach twittera. Czasem
kołtun wyższy w hierachii zmarszczy
brwi, czytając Ziemkiewicza komentarze o „parchach”. Zmarszczy, a potem
puści oko do swoich i z szelmowskim
uśmiechem powie: tak… No właściwie
to nie powinien tak redaktor mówić,
niepotrzebnie, wiecie, to było. Jedną
ręką machnie, drugą da na swoje
media kolejne miliony. Z Polaków
oczywiście kieszeni. Czasem zamilknie,
kiedy Gmyz nazwie kobietę szlampą.
Przecież to nie kurwa, bo po niemiecku
powiedział, więc o co to wrzaski? A
Najważniejszy Polak patrzy i czeka.
Kupi to wyborca czy nie? Jak nie, to
się tego Gmyza na korespondenta w
Bukareszcie popchnie. A jak kupi, to
uzysk wielki, bo kolejne terytorium
oznaczone. Kolejna granica przesunięta. Posłanka od brukselskiej
szmaty też idzie jak forpoczta. Ot, takie
jednoosobowe komando do badania
granic chamstwa. Zacznie od brukselskiej szmaty, a na „Timmermansa
pulchne rączki” spuści kubeł pomyj.
(...) Czasem też, kołtun wyższy, da
niespodziewane wsparcie. Kibole
stają się patriotami, a zwykli naziole
użytecznym elektoratem. Nikt nikogo
nie zapyta: panie, a tak wieczorem,
normalnie, jak już pan idzie spać, to
nie rzyga pan na swój widok w lustrze?
(...) Kołtun-odbiorca to łyka. Kłamstwo
sto razy powtarzane staje się prawdą.
500 złotych na dziecko dała nam władza, z tych miliardów co je złodzieje
wcześniejsi ukradli. Ale teraz, chwała
bogu i kochanemu naszemu najwyższemu, wracają do ludzi. Kołtun nie
ma granicy. Nie drgnie mu brew. Nie
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nny Czytelnik zwrócił uwagę na
coś innego. Napisał w połowie
maja: Spikerka telewizji reżimowej
poinformowała, że podwyżka cen
benzyny jest z WINY TUSKA i Unii
Europejskiej. Tak podejrzewaliśmy:
Tusk chyba też jest winien cen benzyny w Szwecji...

tując sobie finansowe zabezpieczenie
w biznesie. Pisowska horda jeszcze
się nie wzbogaciła, a już zasługuje na
wyrok, więc będzie się trzymać razem.
PiS nie ma już pieniędzy, pokazują to
wyliczenia GUS-u. Strajki pielęgniarek, policji będą osądzane przez prokuraturę, paragraf zawsze się znajdzie.
Kaczyńskiemu nie zależy na wynikach
wyborczych, ma je zagwarantowane
zniszczeniem sądów, gdyby elektorat
zawiódł. Bunty zgaszą armatki wodne
albo woda święcona. Kościół dostanie
to czego chciał, oprócz kilkunastu
miliardów rocznie – ustawy antyaborcyjne. Polskie krowy mają się cielić
jak każe im Pan. Ukamieniują nas
pomnikami. Wartości narodowe będą
hologramem wyświetlającym się na
wszystkim co dopuszczalne. Piszę o
tym na FB od dwóch lat. Tydzień w
tydzień, gorzko, bez nadziei znając
logikę zniszczenia. Według niej da się
przewidzieć to co nieuchronne, a czego
targani nadzieją nie chcemy widzieć.
W poprzednim poście zrobiłam mema;
Rejtan mówi „Tylko się przewietrzę i
pójdę na urlop”. Uznano, że kraczę, że
Gersdorf nie pójdzie na urlop, poszła.
W tym dniu Polska poszła się jebać z
Kaczyńskim, na zawsze. Będą nami
rządzić ich faszystowskie pomioty.
Masz paszport, możesz wyjechać.
(...) Byłam polityczną emigrantką,
zakładałam partię żeby zmienić Polskę,
mam niewyparzoną gębę i polityczny
temperament. Ale nie jestem wariatką,
nie będę pisać wbrew sobie, że jest
nadzieja, że damy radę. Odlubcie ten
fanpage jeśli spodziewacie się dotychczasowych wpisów. Bardzo wszystkim
dziękuję, pozdrawiam.

B

y nie popaść w depresję, dwie
pozytywne i budujące informacje: profesor kryminologii z
Uniwersytetu Sztokholmskiego, Jerzy
Sarnecki (zdjęcie wyżej), otrzymał 12
czerwca Order Królewski Serafinów
(8. kategorii) – najwyższe odznaczenie
Królestwa Szwecji oraz order domowy
szwedzkiego domu panującego. Gratulacje!

© Wikipedia
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zytelnicy NGP donoszę: W
Rembertowie koło Warszawy
księża wręczają dzieciom puste
koperty z informacją, że jeśli dostaną
jakieś prezenty w gotówce, to mają
samodzielnie, bez osób trzecich tj.
rodziców, zadecydować, czy oddadzą
kościołowi całość, czy tylko 50%
otrzymanej w darze sumy.... Hmmm...

Z

kolei mieszkająca w Polsce Justyna Czechowska – tłumaczka
literatury szwedzkiej i norweskiej, literaturoznawczyni (pamiętamy
ją z tego, że przyczyniła się do rozpropagowania twórczości Michała Moszkowicza w Polsce) została laureatką
tegorocznej Nagrody Poetyckiej im.
Wisławy Szymborskiej za tom przetłumaczony na język polski (nagroda
dzielona z Linn Hansén, autorką tomu
„Przejdź do historii”). Justyna studiowała na uniwersytetach: w Göteborgu,
Sztokholmie i Uppsali literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz slawistykę, gdzie uczęszczała na seminarium
prof. Leonarda Neugera; brała również
udział w warsztatach dla tłumaczy z
języka szwedzkiego prowadzonych
przez Zbigniewa Kruszyńskiego. Jest
współzałożycielką i członkinią zarządu
Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
Również gratulujemy!
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JAKUB
BYŁ WIELKI. Naturalnie
na naszą miarę. Tak się
złożyło, że mniej więcej
w tym samym czasie
i z tych samych powodów
opuściliśmy PRL.

W roku 1971 uznaliśmy, że w
Kraju, po stłumieniu marcowego ruchu protestu, już nic się nie da zrobić.
Myśleliśmy, że tylko nieskrępowana
działalność na emigracji może przynieść jakiś efekt.
Myliliśmy się. Po latach odrabialiśmy nasz błąd popierając pozostawionych w Kraju przyjaciół. Jakub,
młodszy ode mnie o 10 lat, okazał się
znacznie mądrzejszy. Najpierw na uniwersytecie w Uppsali nauczył się języka szwedzkiego i nawiązał kontakty z
przeciwnikami komunistów z partii liberalnej, a dopiero później zaczął działać politycznie. I to bardzo skutecznie.
Mój błąd polegał na wczesnym zaangażowaniu się w bagienku pseudo działalności emigracyjnej, więc na niwie
szwedzkiej sukcesów nie odnosiłem.
Po raz pierwszy spotkaliśmy się na
spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół
„Kultury” (paryskiej). Z okazji przyjazdu do Sztokholmu Gustawa Herlinga
Grudzińskiego w Domu Estońskim
odbyło się spotkanie TPK. Dlaczego
w Domu Estońskim? Bo prowadzone
przez redaktora Norberta Żabę stowarzyszenie nie było mile widziane
w Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie.
Na to spotkanie, ze znanym pisarzem
i publicystą, przyjechała grupa polskich
uchodźców z Uppsali. Wśród nich
Jakub Święcicki. Po spotkaniu część
słuchaczy została w bufecie. M.in.
Józef Dajczgewand, Natan Tenenbaum,
Michał Moszkowicz, Filip Finger, ja i
koledzy z Uppsali. Żartowaliśmy sobie
niefrasobliwie z różnych przywar narodowych. Jakub był oburzony: „Na emigracji tak nie wolno”. Pomyśleliśmy:
ponurak. Ale, jak się później przekonałem, Jakub miał duże poczucie humoru.
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Nie widziałem Go przez dłuższy
czas. Aż spotkaliśmy się w 1973 roku w prezydium ÖESK (Wschodnio
Europejskiego Komitetu Solidarności)
– organizacji założonej przez członka szwedzkiej młodzieżówki liberalnej, Estończyka Ulo Ignats’a. Jakub
Święcicki też wówczas do tej młodzieżówki należał i nawet reprezentował
Szwedów na światowym zjeździe młodych liberałów w Brukseli.
ÖESK wydawała pismo (Tidskriften
Östeuropa) poświęcone ruchom opozycyjnym w krajach zniewolonych przez
ZSRR i organizowała demonstracje poparcia. Na przykład w 1980 roku, gdy
w Moskwie odbywała się osławiona
olimpiada, ÖESK wynajął przyczepę
kempingową, którą ustawił w centrum
Sztokholmu, obok Ålhens’a. Ścianki
przyczepy były oblepione afiszami z
protestami m.in. przeciw agresji sowieckiej na Afganistan. A siedzący
w przyczepie Jakub rozdawał ulotki
i udzielał informacji o tej akcji i o samym ÖESK. Często towarzyszyłem
mu i razem rozdawaliśmy ulotki. Gdy
trafili się jacyś turyści z Polski to dostawali od nas wydawnictwa emigracyjne
i specjalnie na tę okazję wydrukowaną
broszurę z rysunkowymi żartami politycznym odnośnie olimpiady i wojny w
Afganistanie. W tym czasie żeśmy się
zaprzyjaźnili.
Gdy w połowie lat siedemdziesiątych ub. wieku zaczęła narastać w
Polsce opozycja, to jej przedstawicielem na Szwecję został Jakub Święcicki.
Nieżyczliwi rodzinie Święcickich
młodzi autorzy wielostronicowego
paszkwilu p.t. „Konfidenci”, panowie Witold Bagiński, Sławomir Cenckiewicz i Piotr Woyciechowski,
podają jednak cytat z dokumentu SB

FAKE
FAKTY
ciąg
dalszy

„Problematyka rozpracowywania na
odcinku antysocjalistycznych ośrodków dywersji ideologicznej” (uff, co za
tytuł):
„Jakub Święcicki, nasz kryptonim
‘Kuba’. Przywódca i koordynator
antypolskiej działalności w Szwecji.
Rzecznik interesów KSS-KOR, Szef
Grupy Kontaktowej tzw. ruchów demokratycznych z terenu Szwecji działającej na rzecz KSS-KOR.”
Nic dodać, nic ująć. Choć dodać należy cały okres „Solidarności”, kiedy
to w Stanie Wojennym, po nieporozumieniach w sztokholmskim biurze
„Solidarności”, gdy finansujące to biuro szwedzkie związki zawodowe chciały bardzo ograniczyć jego działalność
by nie psuć sobie stosunków z PRL-em,
Święcicki założył drugie, niezależne
biuro w swoim domu.
Był człowiekiem-instytucją. Pisał
artykuły do prasy szwedzkiej, dawał
wywiady w radio i telewizji. Tam też
prowadził program w języku polskim
(Grannland Polen). W tym czasie z
listy partii liberalnej (Folkpartiet) kandydował do parlamentu szwedzkiego.
Zabrakło mu odrobiny fartu. Potem
zrobił błąd. Namówiony przez Jacka
Kuronia i Marię Borowską, zmienił
barwy partyjne i związał się na krótko
z Socjaldemokratami. Gdy wrócił do
Folkpartiet to miał już tam dużo słabszą
pozycję. Po Okrągłym Stole i wyborach
z czerwca 1989 roku wrócił do Polski i
był doradcą Tadeusza Mazowieckiego
– pierwszego premiera Polski znów
Niepodległej.
Po wygranych przez postkomunistów następnych wyborach wrócił już
na stałe do Szwecji.
W roku 2005 wypadało 25-lecie
„Solidarności” i z tej racji ustanowiono medal pamiątkowy, który przyznawano za granicą tym, którzy wspomagali „Solidarność” w okresie Stanu
Wojennego. Listę wyróżnionych w
Szwecji opracowywał Jakub. Na tej
krótkiej liście znalazło się i moje nazwisko. Dostałem artystycznie wykonaną plakietkę i dyplom podpisany „av
Hederskommitten 25-årsdag under ledning av Lech Wałęsa”. Zostało mi to,
jako miła pamiątka po Jakubie.
Nie będę tu podawał innych szczegółów z bogatego życiorysu Jakuba. Jest
szczegółowy na stronach Internetu.
Dodam tylko epizod polsko-emigracyjny – gdy w 1977 roku grupa młodych działaczy zbuntowała się i wybrała Jakuba prezesem Rady Uchodźstwa
Polskiego w Szwecji (Kongresu
Polaków wówczas jeszcze nie było). Nastąpiła kontrofensywa starych
wypróbowanych superpatriotów i na
zwołanym nielegalnie nadzwyczajnym
zebraniu walnym, Jakuba Święcickiego
pozbawiono stanowiska. Jakub nie bronił swojego stołka. Pożegnał antagonistów słowami:
“Rada urządza sobie po prostu kpiny
z akcji niepodległościowej. Członkowie
Rady pochłonięci są niekończącymi się
dyskusjami o interpretacje statutów.
Członkowie Rady zabawiają się zwoływaniem zebrań, by przeszkodzić inicjatywom zmierzającym do naprawy sytuacji. Rada uwikłana jest w niekończące
się konflikty organizacyjne i osobiste.
Ci, którzy sadzą, że w ten sposób ratują
Radę przed jakimś niepojętym niebezpieczeństwem, mylą się głęboko. W ten
sposób ratują tylko Radę przed jej lepszą przyszłością, skazują ją na wegetację, na niebyt. W najlepszym razie na
trwanie na pozycjach sprzed dwudziestu lat. Dlatego ustąpiłem”.
Warto po czterdziestu latach wczytać
się dokładnie w słowa tego mądrego
Człowieka, którego bardzo będzie nam
brakować.
Jakub Święcicki zmarł w Sztokholmie
w dniu 20 lipca 2018 roku.

Wtedy przeszło to bez echa, a teraz
moja krótka filipika spowodowała burzę w Internecie. Jestem zaszczycony. Bo hejt padł na mnie, czyli jestem
ważniejszy niż redaktor naczelny NGP.
Przy okazji pouczono mnie, że się nie
znam na sprawach, o których piszę. A
pozwoliłem sobie zakpić z oskarżania Szwedów “o polowanie na polskie
dzieci”. Adwersarze w przesłanym mi
elektronicznie liście przypomnieli mi
lata siedemdziesiąte w Szwecji, gdy
rzeczywiście było pewne przewrażliwienie na tym punkcie.
W latach sześćdziesiątych ub. wieku
Olof Palme był ministrem edukacji. Był
on pod silnym wpływem teorii amerykańskiego socjologa i pedagoga dr
Benjamina Spocka. Dr Spock dążył do
bezstresowego wychowywania dzieci.
W Szwecji, gdzie panował dawniej raczej zbyt surowy model wychowania,
pewne zmiany były konieczne. Ale
wahadło odchyliło się zanadto w drugą stronę. Wychowane przez Palmego
asystentki socjalne zderzyły się z modelem kultury emigrantów i zbyt pochopnie odbierano dzieci rodzicom.
Ale to wszystko przeszłość.
Autorzy listu powołują się na
przykład historii dziecka pani Ewy
Nowackiej (lata 80-te). Znam dobrze
tę historię. Gdy odebrano jej córeczkę
to w jej sprawę zaangażował się socjolog Andrzej Koraszewski, który w
Lundzie i Malmö współpracował z biurami socjalnymi. Koraszewski prosił
mnie o wydrukowanie broszury z dokumentacją tej sprawy. Potem zwrócił
się do Jakuba Święcickiego, Macieja
Bielawskiego Zaremby i jeszcze paru
osób w Sztokholmie (między innymi
do Tomasza Sionkowskiego i do mnie)
o pomoc w zorganizowaniu głodówki protestacyjnej pani Ewy na Sergels
Torg.
Chodziło nie tylko o to, by oddano
dziecko matce (ponieważ sąd zadecydował o oddaniu dziecka do rodziny zastępczej), ale o to, żeby dziecko trafiło
do polskiej rodziny i żeby nie utrudniać
matce kontaktu z córeczką. Protest się
odbył, efektu nie dał. Rozdaliśmy dużo
broszur. I tyle. Rewizja wyroku w sądzie trochę nas rozczarowała, ponieważ
wyszła przykra sprawa. Konkubentowi
pani Ewy przeszkadzał płacz dziecka
i parę razy je pobił i raz nawet trzeba
było małą odwieźć do szpitala. Lekarz
zawiadomił policję i tak ta sprawa się
zaczęła.
Warto więc zawsze mieć na uwadze,
że tego typu sprawy nie są ani proste
ani jednoznaczne.

Ludomir Garczyński-Gąssowski

Ludomir Garczyński-Gąssowski

W ostatnim przedwakacyjnym
numerze Nowej Gazety Polskiej,
pozwoliłem sobie zadrwić
z ulotek udających pisma i w
ogóle z trudności, jakie mają
w Szwecji pisma prawdziwie
polskie. Nie byłem w tej sprawie
pierwszy. Redaktor NGP
w wydaniu z dnia 4 września
2016 zrobił to samo
z odnośnymi pismami.
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Twój Rodzinny Dentysta
w Centrum Sztokholmu
dr Dorota Leśniewska Lind
Oferujemy Państwu cały wachlarz niezbędnych
zabiegów stomatologicznych w zależności
od Państwa potrzeb.
Pacjenci bólowi 12 H
Przyjazna atmosfera.
Higienistka Magdalena.
Stockholm, Kungstensgatan 9
T: 0704 961 682 lub 08-411 80 40
www.dorotealind.se
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Firma sprzątająca
zatrudni
nowych
pracowników
Huddinge/Stockholm

T: 070-733 55 13
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Przed żywiołem
nie da się w pełni
zabezpieczyć
NGP rozmawia z Kamilem Białasem,
inżynierem pożarnictwa, szefem ochrony
przeciwpożarowej w zakładach Scanii
Lasy w Szwecją palą się inaczej niż
lasy na południu Europy. Na czym
polega różnica?
— Wszystko zależy od struktury wegetacji. Od tego jak wygląda poszycie
lasu. Również od tego, jak lasy są
gęste. Tutaj, na Północy, lasy nigdy tak
nie wyschną jak na Południu.
Jak płonie las w Szwecji?
— Głównie w poszyciu leśnym, a więc
mniej ekstremalnie niż na Południu
Europu. Ale... jak się pożar rozwinie,
to jest równie groźny.
Te wielkie tegoroczne pożary we
Szwecji rozbudziły dyskusję, w
której padają opinie, że Szwecja jest
zupełnie nieprzygotowana na tego
typu katastrofy. Jak, według Ciebie,
można ocenić stan zabezpieczenia
przeciwpożarowego w Szwecji?
— Historycznie Szwecja nie zmagała
się z taką częstotliwością pożarów lasu
i dlatego nie ma tego rodzaju gotowości, jak chociażby kraje śródziemnomorskie, czy Stany Zjednoczone.
Mam na myśli np. samoloty gaśnicze,
czy pojazdy gaśnicze przystosowane
do działania w terenie. Tyle tylko, że
przed takim żywiołem nie da się w
pełni zabezpieczyć. Jeśli są warunki
naturalne do powstania pożaru, to
taki pożar zawsze może wybuchnąć.
Pozostaje tylko lepsza lub gorsza możliwość okiełznania takiego żywiołu. W
zależności od tego, jakimi środkami
się dysponuje.
Fascynowaliśmy się, że z pomocą dla
Szwecji przyjechała cała kawalkada
wozów strażackich z Polski. Czy to
by oznaczało, że w Szwecji jest za
mało pojazdó? Czy też szwedzka
straż pożarna jest niewystarczająco
nowoczesna?

— Nie, jest nowoczesna. Zarówno pod względem sprzętu i taktyki
działań to szwedzka straż ma uznanie
w świecie. Chodzi jednak o to, że gaszenie pożarów lasu wymaga dużych
nakładów ludzkich i materialnych. I
tutaj rzeczywiście Szwecja może mieć
problemy skoncentrować takie siły, z
racji tego, że jest słabo zaludnionym
krajem i liczebność straży pożarnej
w Szwecji jest proporcjonalnie niska.
Cztery lata temu, gdy płonęły lasy w
Västmanland, ściągano jednostki z
całej Szwecji. Akcja gaśnicza, która
trwa tygodniami bardzo wyczerpuje
zasoby ludzkie, więc logistyka jest
bardzo trudna. Poza ludźmi trzeba
ściągnąć sprzęt, a to nie jest takie proste, bo przecież musi on zabezpieczać
inne rejony kraju. Właśnie dlatego
przy pożarach lasu najczęściej prosi
się o pomoc za granicą. I jest to bardzo
ceniona pomoc, bo np tak jak teraz
Polacy, przyjechali oni z własnym
zabezpieczeniem logistycznym. Takie
kraje jak USA, Kanada czy Rosja mają
oczywiście bardzo rozwinięte służby
gotowe do gaszenia lasów, ale i takich
pożarów jest tam dużo więcej.

Konwój polskich strażaków w drodze do Sveg witany
był przez Szwedów na całej trasie przejazdu.

Krytykowano teraz rząd Löfvena
za to, że nie wprowadzono tych
wszystkich zmian, jakie zalecano w
raporcie po tych wielkich pożarach
lasów w 2014 roku...
— Nie znam dokładnie tych zaleceń, ale straż pożarna w Szwecji w
porównaniu z innymi krajami – na
Zachodzie i na Wschodzie – ma niski
stan osobowy. To tak, jak z wieloma
innymi branżami w Szwecji. Bo koszta
zatrudnienia są duże. To oczywiście
utrudnia pracę gaśniczą. Stan osobowy
w porównaniu z Niemcami czy Francją
jest co najmniej 2-3 razy mniejszy proporcjonalnie do ilości mieszkańców.
Dodatkowo w latach 80-tych wprowadzono reformę czasu pracy strażaków.
Kiedyś, podobnie jak w większości
krajów, służba operacyjna w straży polegała na tym, że pracowało się dobę,
a później było się dwie doby wolnym.
To oznaczało 56 godzinny tydzień
pracy. Dlatego wprowadzono system
czterobrygadowy, żeby mieli 40-godzinny tydzień pracy. Czyli, trzeba
było zatrudnić o 1/3 więcej strażaków.
Teraz wielu z nich zbliża się do wieku
emerytalnego, więc może być brak
personelu. Można mieć bardzo nowoczesny sprzęt, ale jak nie ma ludzi do
jego obsługi, to jest bezużyteczny.
Dyskutowano również o tym, że
Szwecja powinna mieć własne samoloty gaśnicze. Jedni byli za, drudzy
mówili, że to zły pomysł, lepiej by np
w ramach Unii Europejskiej wszyscy
się złożyli na zakup dodatkowych
samolotów, które służyłyby w tak
zwanym europejski systemie do
zwalczania pożarów.
— Trudno to ocenić teraz. Rzeczywiście, ostatni tak wielki pożar lasu był w
2014 roku, ale jeśli warunki klimatyczne się zmieniają, i ewentualne zagrożenie pożarami lasów wzrośnie, to może
trzeba będzie mieć własne samoloty.
Ale, jeśli ta międzynarodowa współpraca funkcjonuje dobrze, to racjonalne jest budowanie takiej europejskiej
służby do walki z pożarami lasów.
Jeśli można takie środki przerzucić w
miarę szybko z kraju do kraju, to taka
opcja jest słuszna.
Czy w Szwecji działa także ochotnicza straż pożarna?
Jest, tylko że działa na nieco innych
warunkach niż w Polsce. W Polsce
w ramach jednostki OSP jest szereg
strażaków, którzy są do niej przypisani. Jeśli jest alarm, to ten, który jest
na miejscu, w domu, czy w okolicy,
zgłasza się. A jeśli nie ma nikogo,
to taka jednostka nie wyjeżdża. W
Szwecji jest to uregulowane inaczej.
Ci deltidsbrandmän, czyli niepełnoetatowi strażacy, pełnią zazwyczaj tygodniowe dyżury, w czasie których nie
mogą oddalać się dłużej niż 5 minut od
remizy, więc zawsze jest pewna ilość
osób, które są na dyżurze. Ale są to
ludzie, którzy mają inne prace, a straż
pożarna to tylko poboczne zajęcie.
Takie dyżury są płatne.
To niewielkie zaludnienie w Szwecji,
olbrzymie obszary poszczególnych
komun, zwłaszcza na północy kraju,
to zapewne przekłada się na liczebność jednostek straży pożarnej.
Im dalej na Północ, tym ilość jednostek i strażaków mniejsza. Czasami są
obszary, gdzie dojazd straży do pożaru
zajmuje dwie godziny. Ale... jeden z
rejonów działania straży pożarnej na
północy Szwecji jest wielkości całej
Austrii. To oczywiście stwarza wyzwania na tych terenach, żeby do pożaru
szybko dojechać i zmobilizować siły
i środki. I trzeba wziąć pod uwagę, że
tutaj las nigdy się “nie kończy”. Więc
ogień może się przenosić w sposób
trudny do opanowania. Z tą grupą
polskich strażaków przyjechał mój
kolega ze studiów podyplomowych
w Warszawie i opowiadał, że bardzo
byli zdziwieni, że jadąc niemal 1000

Fakty:
W Szwecji jest ok. 16.000 strażaków,
w tym nieco ponad 5.000 strażaków
zawodowych. Straż dysponuje ok.
2200 pojazdami, w tym jest ok. 1300
pojazdów gaśniczych. W Polsce Straż
Pożarna liczy ok. 31.000 strażaków
plus ok. 100.000 ochotników w
OSP. Straż ma do dyspozycji 6.500
pojazdów.
kilometrów przez Szwecję, kilkaset
kilometrów jechali przez lasy. To nie
ułatwia zadania strażakom.
Takie pożary lasów trudno ugasić?
— Bardzo trudno. Zresztą zasada jest
taka, że jak las płonie, to nie tyle staramy się go ugasić, co ograniczyć, by się
nie rozprzestrzeniał. Buduje się więc
linie obrony, wykorzystując warunki
naturalne, topografię, przerwy między
lasami, rzeki, jeziora itd. W Szwecji,
gdzie lasy “nie mają końca”, trzeba
stosować czasami innego rodzaju
metody budując, a raczej wyrąbując,
szerokie przesieki w lesie. Trzeba więc
ten pożar w jakiś sposób opanować
czekając na zmianę pogody – deszcz to
największy sprzymierzeniec strażaka.
W Rosji w sztuczny sposób z chmury
można było wywołać deszcz...
— Raczej taki wielki pożar lasu może
mieć odwrotny efekt. To ciepło, które
idzie do góry rozgania chmury.
Czyli im większy pożar na danym
obszarze, tym mniejsza szansa, że
spadnie tam deszcz?
— W dużej skali może tak być.
Kamil Białas. Lat 32. Oficer, inżynier
pożarnictwa, absolwent szkoły pożarnictwa w Szwecji, studia podyplomowe
w dziedzinie badania przyczyn pożarów
w Wyższej Szkole Pożarnictwa w
Warszawie. Szef ochrony przeciwpożarowej w Scanii (Södertälje). Mieszka w
Sztokholmie.

HONOR
I OBRAZA
Rzadka na szwedzkich ekranach
produkcja libańska, tym razem trafia
w sedno przyczyn wewnątrzarabskich
konliktów na Bliskim Wschodzie. W
sporze, jak się zdaje nierozwiązywalnym, widzimy muzułmanina, uchodźcę
palestyńskiego, pracującego w Libanie
na czarno, i chrześcijanina-maronitę.
Przyczyna konfliktu jest błaha, a różnice wyznania nie mają tu podstawowego znaczenia. Ae szanse pogodzenia
obu stron oddalają się coraz bardziej.
Chodzi tu bowiem, jak w zwykle w
społecznościach zniewolonych fałszywie pojętym honorem, o rzekomy, indywidualnie odczuwany, brak respektu i szacunku. Próby przeprosin, jeśli
któryś z przeciwników tę chęć okazuje,
rozbijają się o coraz bardziej zaogniający się konflikt, podgrzewany arabskim
temperamentem.
Palestyńczyk jest niekiedy ukazywany pozytywniej, ale obie strony mają
własne szkielety w szafie. Stąd trudne
obustronne animozje, nawiązujące do
udziału w różnych masakrach w libańskiej wojnie domowej i późniejszych
wydarzeniach w 1982 r., to jest pacyfikacjach obozów Sabra i Shatila.
Aleksander Kwiatkowski
FOROLÄMPNINGEN (L’INSULTE) reż. Ziad Doueiri,
dystrybucja: Scanbox, premiera 27 lipca 2018
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Niechciani Bohaterowie
Jerzy Marciniak
Pamięci
ojca Tadeusza – inwalidy wojennego
dziadka Piotra – żołnierza wyklętego
krewnych – oficerów Armii Czerwonej

Patrząc dzisiaj na życiorysy polityków
urodzonych przed wojną, w czasie jej
trwania czy już po wojnie i twierdzących, że w ramach AK wyzwalali Polskę,
to liczba jej czynnych żołnierzy wzrasta
co najmniej do miliona. I liczba ta ma
tendencję zwyżkową.
A-Literat urodził się kilka lat po wojnie, więc jego
udział w wyzwalaniu Polski spod okupacji niemieckiej jest żaden, czyli bardzo duży. W życiorysach
podaje, że walczył w oddziałach Armii Krajowej.
Liczącej wtedy jakieś sto tysięcy żołnierzy. Według
Rządu Londyńskiego regularnych żołnierzy było
dwieście tysięcy. Czytać powojenne opracowania
historyczne wydane w kraju, to żołnierzy było siedemdziesiąt tysięcy, uzbrojonych trzydzieści, którzy
w większości przeszli do I Armii Wojska Polskiego.
I jak oni przeszli, to znaczy, że tam ilość walczących
wzrosła.
Wszyscy dzisiejsi politycy walczyli w czasie wojny
dzielnie i do ataku szli zawsze w pierwszym szeregu.
Z tego wniosek jest jeden: Armia Krajowa miała tylko
pierwszy szereg walczących, urodzonych w większości po wojnie, a za nim daleko dalej kroczył A-Literat.
Inną formacją zbrojną, w której walczył A-Literat,
były Bataliony Chłopskie. Liczyły około stu tysięcy żołnierzy, a uzbrojonych dużo mniejszą połowę.
Według historyków emigrycyjnych, żołnierzy było
sto siedemdziesiąt tysięcy z dużym hakiem. I każdy
miał obowiązkowo pistolet i karabin, w drugiej ręce
skrzynkę amunicji i co najmniej jedno działo średniego kalibru na plecach.
US Army i Royal Air Force bowiem, tak jak generał... (autocenzura) ustalił z Amerykanami, dokonywały zrzutów codziennie. A w czasie Powstania
Warszawskiego, żeby podkreślić wkład generała...
(autocenzura) w wyzwolenie Warszawy i Polski, co
godzinę.
W raportach Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego liczbę żołnierzy tej formacji określano na pięć
tysięcy walczących. Z tego co mówią dzisiaj broczący
w ich szeregach krwią politycy-ludowcy, urodzeni po
wojnie, to do ataku ruszało razem z nimi sześćdziesiąt
tysięcy dorodnych chłopów. Każdy z nich niósł wtedy
dwa lub trzy działa na plecach. A gdy Amerykanie i
Anglicy chcieli dowartościować generała... (autocenzura) i zrzuty były obfitsze, to trzy armaty i CKM –
Ciężki Karabin Maszynowy. Jak któremuś było ciężko, to pomagał im A-Literat, mimo iż na plecach miał
przeważnie swoje dwa działa dużego kalibru i trzecie
przeciwpancerne.
Do ataków na nieprzyjaciela brunatnego i czerwonego prowadził ich A-Literat z ostatniego szeregu,
znany z nadużywania alkoholu przy pisaniu felietonów. Innymi zbrojnymi formacjami A-Literata
były oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej.
Nazywane ostatnio Agenturą Moskiewską. Nikt go
tam nie widział, co dzisiaj znaczy, że tam był. Im
dwóch rzeczy nie można odmówić: Patriotyzmu, czyli
wartości uważanych przez nich za służące Ojczyźnie
i Waleczności. Straty w walkach mieli najwyższe ze
wszystkich formacji wojskowych, bo przewyższające
40% stanu osobowego. Na te 40% zgonów składały się ciosy zadane przez Niemców, Narodowe Siły
Zbrojne i Armię Krajową. Mniej więcej w równych
częściach.
Liczebność Armii Ludowej wahała się w granicach
sześćdziesięciu tysięcy lewicowo-czerwonych armiejców. Czytając powojennego Żołnierza Wolności
widzimy jasno, że były to główne siły partyzanckie,
które obok Armii Czerwonej i Ludowego Wojska
Polskiego, wyzwoliły Polskę spod okupacji niemieckiej. Po roku osiemdziesiątym dziewiątym wieku
ubiegłego, liczba walczących AL-owców spadła do
sześciu tysięcy. Słuchając wypowiedzi dzisiejszych
polityków czy historyków z Polskiej Akademii Nauk,
to stan zbrojny Gwardii Ludowej i Armii Ludowej
wynosił na początku wojny ZERO, a później malał i
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malał, że pod koniec wojny wynosił już tylko DWA
ZERA.
Polski nie wyzwoliła Armia Czerwona, bo jakby
wyzwoliła, to dzisiaj by NIE rozbierano Pomników
Wdzięczności dla niej. I NIE niszczono cmentarzy z
jej żołnierzami. Nie wyzwoliło też Ludowe Wojska
Polskie, bo NIE likwidowano by pamiątek poświęconych tej formacji.
Prawdziwi Wyzwoliciele.
Polskę ktoś jednak wyzwolił. Słuchając audycji radiowych z profesorami z Polskiej Akademii Nauk, to
odnosi się wrażenie, że główym Wyzwolicielem jest
kanclerz III Rzeszy Adolf Hitler, który przy pomocy
Hermanna Göringa, Heinricha Himmlera i Wilhelma
Keitla, dając wyraz swojej SSympatii do demokracji i
dobroSSąsiedzkich SStosunków, nakazał Oddziałom
Wehrmachtu walczyć o wolność Polaków. Z kim walczyły oddziały Wehrmachtu o naszą Niepodległość,
tego profesorowie nie wyjaśniają do końca.
Niewykluczone więc, że Wehrmacht walczył sam ze
sobą. A prowadzili ich do walki dzisiejsi profesorowie
z Polskiej Akademii Nauk.
Innymi Faworytami na tym polu walki są Franklin
Delano Roosevelt i Winston Churchill. Dzięki ich
uczciwości i docenieniu wkładu pod Monte Cassino,
Polska zachowała ziemie na wschód od Bugu. Pomógł
przy tym oczywiście generał... (autocenzura).
Na Pochodach Zwycięstwa w Londynie żołnierzy
II Korpusu nie było, a dowódców Winston Churchill
NIE zapraszał. Kiedyś uważano w Trybunie Ludu,
organie PZPR, że była to kompromitacja generała...
(zapis autocenzuralny), ale dzisiaj uważa się, że było to Wielkie Zwycięstwo Oręża Polskiego, którego
dowódcą był generał... (zapis autocenzuralny). Idąc
tropem Literatury Drugoobiegowej można też napisać, że to judzenie i sprzedajność okupanta Józefa
Stalina, doprowadziły do tej niechcącej dyskryminacji polskiego żołnierza w Londynie, który w Wielkiej
Brytanii znalazł Własną i Prawdziwą Ojczyznę.
Dzisiaj Największym Wyzwolicielem jest jednak generał... (zapis autocenzuralny), który opuścił
Związek Radziecki i przeszedł z wojskiem na stronę Amerykanów. Opuścił, bo jak pisał we wspomnieniach, miał za mało racji żywnościowych. Argument ten jest bardzo prawdziwy, bo Nadwyżki
Żywnościowe w Związku Radzieckim były wtedy
bardzo duże. Wystarczy spojrzeć na uginające się
od smakołyków stoły obrońców Leningradu vel
Petersburga czy Stalingradu.
A-Literat jeździ nieraz do Petersburga, a tam wieczorami chadza do teatrów z bardzo dalekim krewnym – reżyserem teatralnym. Jego dziadek, śpiewak
operowy, zmarł z głodu przy oblężaniu Leningradu.
Babka, nauczycielka matematyki, zmarła z głodu kilka tygodni potem. Jego matka przeżyła, bo wzięły ją
na wychowanie siostry z Soboru Smolnego. Drobny
przykład, ale też wskazuje, że jedzenia w czasie wojny w Związku Radzieckim było w bród. A żołnierze z
dywizji Tadeusza Kościuszki, też nieraz odżywiali się
trawą wymieszaną ze szczawiem czy korą z drzew, bo
szynka, biały chleb i masło im się przejadły.
Zdrajcy w rodzinie A-Literata.
Rodzina A-Literata od wieków zamieszkiwała
ziemie dzisiejszej Białorusi i Ukrainy. I byli zawsze
polskimi patriotami, chociaż w rodzinie mieli wielu
Rosjan, Ukraińców czy Austriaków. Szczególnie jest
widoczny patriotyzm w wstępnych Julianny BończaRomanowskiej,
babki-szlachcianki
A-Literata.
Jej prapra... był zesłany na Syberię po Powstaniu
Listopadowym, a drugi prapra... po Powstaniu
Styczniowym, krewna poległa w Powstaniu
Warszawskim.

W czasie ostatniej wojny w Armii Czerwonej i
Ludowym Wojsku Polskim walczyli liczni krewni
A-Literata; dziadek, ojciec-inwalida wojenny, czterech wujków, dwie sanitariuszki i troje krewnych –
Rosjan. Dziadek A-Literata w życiu robił głównie jedno – był żołnierzem. Najpierw w Szkole Morskiej w
Petersburgu, później w Białej Armii białego admirała
Aleksandra Kołczaka, jeszcze później albo następnie,
w I Korpusie gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, w artylerii Polski międzywojennej, w Ludowym Wojsku
Polskim i na pierwszy koniec w Armii Krajowej, a na
drugi koniec w więzieniu we Lwówku Śląskim.
Jego krewni-Rosjanie, NIE mieli łatwego losu przy
Wyzwalaniu/Zniewalaniu vel Wprowadzaniu Nowej
Okupacji w Polsce. Jeden ukończył studia prawnicze
i Szkołę Wojskową. Przy wyzwalaniu Grodna został
ranny. A przy forsowaniu Nysy Łużyckiej ciężko
ranny. Z prawej dłoni został mu tylko kciuk i kawałek palca wskazującego. Mimo kalectwa nie przyjął
świadczeń emerytalnych, tylko pracował jako prokurator wojskowy w Mińsku. Najcięższe rany dostał jednak po śmierci, w Wolnej i Demokratycznej Polsce,
kiedy niespodziewanie został Zdrajcą i Okupantem.
Jego siostra – skrzypaczka i Narodnyj Artist Sowieckowo Sajuza, też nie miała łatwo. Występowała w orkiestrze wojskowej I Armii Białoruskiej i zakończyła
szlak bojowy w Berlinie. Odznaczana była przez polskiego szlachcica, nagrodzonego wieloma zagranicznymi odznaczeniami, Konstantego Rokossowskiego,
czyli Zdrajcę oraz Kata żołnierzy Armii Krajowej.
Kolejnym Zdrajcą i Okupantem w rodzinie ALiterata był Rosjanin, który po wojnie ożenił się z
ciotką A-Literata i osiadł w Ścinawce Średniej niedaleko Kłodzka. Pochodził ze starej i zasłużonej rodziny wojskowej. Jego ojciec – major Armii Czerwonej,
został stracony w procesie odpryskowym Michaiła
Tuchaczewskiego. Żołnierzem musiał być dobrym, bo
miał wiele odznaczeń wojskowych. Do końca życia
opiekował się grobami żołnierzy Armii Czerwonej.
Jeszcze innym Zdrajcą w rodzinie A-Literata był
jego ojciec – inwalida wojenny, żołnierz Korpusu
Ochrony Pogranicza, ranny niedaleko Lwowa.
Później więzień obozów koncentracyjnych, a pod koniec wojny żołnierz Ludowego Wojska Polskiego.
Żołnierzem nie był złym, bo 2 stycznia 2001 roku, czyli w wieku osiemdziesięciu pięciu lat, został
awansowany na podporucznika Wojska Polskiego. Z
powodu honoru żołnierskiego, nominacji nie przyjął.
Z wypowiedziami ówczesnego Prezydenta demokratycznej Polski i Ministra Obrony Narodowej głęboko się nie zgadzał. Historyków z Polskiej Akademii
Nauk miał w pogardzie. W Święto Niepodległości
11 listopada, żeby nie zobaczyć osób składających
wieńce przed grobem Nieznanego Żołnierza, telewizor miał wyłączony przez cały dzień. Z kolegami ze
ZBOWiD-u, też w większości żołnierzami Ludowego
Wojska Polskiego, szedł do kościoła garnizonowego
na mszę dziękczynną.
Walka o wyzwolenie Polski spod okupacji niemieckiej nie była dobrym interesem. Prawdziwi Wyzwoliciele, czyli kanclerz Adolf Hitler, Hermann Göring, Heinrich Himmler czy Alfred Jodl skończyli tak
jak skończyli.
Żołnierze-Wyzwoliciele z rodziny A-Literata, czyli
zgodnie z dzisiejszym nauczaniem historii, Zdrajcy
i Okupanci, mają się średnio. Politycy i historycy z
Polskiej Akademii Nauk plują na nich obficie, ale ALiterat walczy i walczy o ich dobre imię i wiele tekstów o nich opublikował.
Dzisiejsi żołnierze Armii Krajowej czy Batalionów
Chłopskich, prawdziwi od dawna nie żyją, nadal
walczą o wyzwolenie Polski. Żywych wrogów nie
ma, więc walczą z martwymi. Kilofy w dłoń, łopaty w ręce i na Pomniki Wdzięczności i cmentarze
Armii Czerwonej. W tym i na grób porucznika Armii
Czerwonej ze Ścinawki Średniej – wujka A-Literata.
Do tej walki nie przyłączył się A-Literat. Tylko
stanął naprzeciw i zdjął spodnie, wymierzył w nich
Cztery Litery i daje Ognia w ich górne części ciała.
A jakby walczący mieli twarze, to na nich skupiłby
swój Ogień.
Zakończenie vel Skończenie.
A-Literat urodził się kilka lat po roku czterdziestym
piątym wieku ubiegłego. I walczył dzielnie na terytorium Polski o wyzwolenie. Często szedł ramię w
ramię z generałem... (autocenzura).
Dzisiaj w ostatnim szeregu Literatury, ze złamanym
piórem w dłoni, nadal walczy o wyzwolenie Polski.

Idylla maleńka taka
Były prezes o Kongresie Polaków –
zachęta do dyskusji
Odnosząc się publikacji w NGP dotyczących Kongresu Polaków w Szwecji (NGP nr 7/2018), chciałbym
– jako były prezes i współzałożyciel Kongresu – podzielić się z Czytelnikami moimi uwagami. Uważam
bowiem, że dalszy rozwój Kongresu jest nadal potrzebny – zarówno Szwecji, jak i Polsce! Jaka jest
argumentacja “za”, a jaka “przeciw”? I na czyją korzyść (myśląc długoterminowo)?
Po 1945 roku w Sztokholmie główną polską organizacją była Rada Uchodźstwa Polskiego w Szwecji
(RUP), prowadząca wielokierunkowo polityczną i kulturalną działalność. Składała się z kilkunastu
małych organizacji. Były spory, ale nikt nie dążył do rozbicia lub podziału Rady. Było tak przez 25
lat, aż do około 1968 roku. Nowa fala emigracji prosto i szybko doprowadziła do podziału i powstała
Federacja Uchodźstwa Polskiego w Szwecji (FUP). Podział miał podłoże personalne, a nie polityczne
czy ideowe. Gdy w 1976 roku zacząłem chodzić na różne spotkania, szybko można było zaobserwować,
że przeciwnicy już nie bardzo pamiętali o co im poszło. Naturalnie, były próby pogodzenia działaczy,
ale spełzły na niczym...
Gdy 13 grudnia 1981 roku matrioszka wypowiedział Polsce wojnę, zrozumiałem – nie tylko ja – że
jest to okazja do zjednoczenia (RUP & FUP) pod wspólnym „parasolem”. Nie wszyscy byli zachwyceni tą szansą – ale nie wypadało im być przeciw. Za mało mieli na to argumentów i odwagi. Dlatego
na spotkaniu w lutym 1982 roku było oczywiste, że musi dojść do współpracy tych dwu organizacji.
Problemem była tylko nazwa i – co najważniejsze – na jakiej zasadzie, idei czy porozumieniu, będziemy działać i współpracować. Od samego początku, przez okres 8 miesięcy, sprawę stawiałem jasno i
zdecydowanie – na zasadzie pełnej (100%) demokracji, jaka istnieje w Szwecji, jest sprawdzona i obowiązkowa, a niestety w Polsce było jej brak, obywatele nie byli jej nauczeni, nie bardzo wiedzieli, jak jej
przestrzegać i dbać o ten fundament naszego bytu na emigracji.
“Egzamin” zdałem u samego szefa Invandrarverket już po dwóch tygodniach od chwili powstania
Kongresu, w Norrköpingu, dokąd pojechałem wraz z reprezentantem Rządu Emigracyjnego na Szwecję,
ministrem Wiesławem Patkiem. Nigdy nie zapomnę postawionego nam pierwszego pytania: „To na kogo
przyjechaliście nagadać?” O czym ono świadczyło? O polityce wzajemnego zwalczania się! Przypomnę, że dotacje tym dwóm organizacjom były przyznawane na zmianę, co dwa lata, po ok. 15.000 SEK.
Odpowiedziałem wówczas: „Na nikogo, nas to nie interesuje!” Cytuję: „To co ciebie interesuje?” Moja
odpowiedź: „Obrona demokracji w Szwecji.” „A jak?” Odpowiedziałem: „Jeżeli będziemy prowadzić
szkolenia o przestrzeganiu zasad demokracji, której Polscy uchodźcy z komunizmu nie znają, to będzie
to obrona Szwecji. Jeżeli będziemy te zasady propagować w Polsce, to będzie to pośrednia obrona
Szwecji, ponieważ Polska jest sąsiadem – 160 km morza – to dzisiaj niewiele”.
Wtedy dyrektor Urzędu Imigracyjnego zapytał: „Czy Kongres ma już swoje konto w banku? Jutro wam
wpłacimy 15.000 koron”. I słowa dotrzymał. Pieniądze przeznaczyliśmy w połowie na czynsz w lokalu
Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie oraz na organizowanie spotkań-wykładów. Dotacja następnego roku wzrosła do 150.000, a w kolejnym, łącznie do 500.000 koron, a
Kongres uzyskał też stałe miejsce w Invandrarrådet.
Jest rok 2018. Czytam w NGP (nr. 7/2018), że Kongres nie otrzymał w tym roku żadnej dotacji szwedzkiej, a na dodatek planowana jest sprzedaż lokalu OPON! Nie interesuje mnie co i kto nie zrobił w
ubiegłych latach, bo to Wasz – drodzy Czytelnicy – ból głowy, czyli brak zainteresowania Kongresem
i patriotyzmem. Rodzi się jednak pytanie: jak odbudować drastycznie zmniejszoną ocenę Kongresu w
Invandrarverket? Dotyczy to wszystkich organizacji zrzeszonych w Kongresie i wszystkich polskich imigrantów w Szwecji. Każdy z nas Polaków mieszkających w Szwecji, ma dwie możliwości uaktywnienia
się: 1. Jako Polak z urodzenia i pochodzenia powinien zapisać się do jednej z organizacji w Kongresie.
2. Jako obywatel Szwecji (po 5 latach pobytu) powinien zapisać się do jednej z partii politycznych –
według swoich przekonań – ale będącej w Riksdagu.
Wariant pierwszy daje możliwość uczestnictwa w spotkaniach, dyskusjach w języku polskim, składania
swych ocen i propozycji w każdej dziedzinie i dodatkowo na płaszczyźnie ambasady czy konsulatu, a
większa ilość Członków płacących składki, przełoży się na większe dotacje z Invandraverket. Wariant
drugi: w każdej partii minimum co kwartał, prowadzone są szkolenia polityczne, przypominane zasady
demokratycznego działania i prowadzą je często posłowie, z którymi podczas przerwy na kawę można
osobiście porozmawiać, dowiedzieć się więcej np. o swej grupie zawodowej, społecznej czy planach
dotyczących swojej dzielnicy.
Takie dwukierunkowe działanie, na pewno – już po krótkim czasie – przyniesie pożądane efekty: wyższy
poziom w dyskusji (na argumenty), celowe działania i – najważniejsze – przybliży Szwecję do Polski i
odwrotnie. Szwecja potrzebuje dzisiaj obywateli nie tylko do pracy, ale też do polityki rozwoju państwa
we wszystkich możliwych kierunkach. A Polska obecnie potrzebuje gwałtownie obywateli wyrobionych
politycznie, umiejących argumentować i przewidywać rozwój państwa długoterminowo.
Kongres Polaków w Szwecji powinien więc: 1. wzmocnić się zwiększoną ilością nowych członków 2.
rozszerzyć działalność o współpracę z całą Skandynawią 3. poszerzyć koniecznie o współpracę z każdą
demokratyczną organizacją polską w ramach Unii Europejskiej, by w Parlamencie UE bronić tak spraw
Polski, jak i każdego kraju naszego osiedlenia się. 4. współpracować z Kongresem USA i Kanady, co da
nam możliwość oddziaływania w agendach ONZ. 5. siedziba Kongresu i jego Prezes musi być w Sztokholmie – tutaj są Rząd, Ambasady, Radio, TV i prasa 6. prowadzić szkolenia na tematy, np. historyczne
czy popularno-naukowe.
Powyższe myśli, proszę potraktować tylko jako propozycję do szerokiej dyskusji, na temat naszej wspólnej sprawy i dobra, jakim jest Kongres Polaków w Szwecji.
Z pozdrawieniami dla Czytelników
Jan Zuchowski dr n med.
2018.07.07

Molo. Przy barierkach stłoczeni gapie, w rękach telefony skierowane obiektywem w dół, do morza. Wszyscy
filmują, ojciec podnosi malca i sadza na ramionach, żeby
lepiej widział. Dwaj policjanci próbuje zaprowadzić porządek. Na plaży ratownicy walczą o życie pływaka, który
przeliczył się z siłami.
Czy to w porządku, żeby ludzie tłoczą się i zachłannie filmują leżącego na piasku, być może umierającego człowieka?
Czy nie powinni raczej odejść z tego miejsca ze spuszczonymi głowami? Jak można mówić w takich okolicznościach
do dziecka: Zobacz synku, ten pan umarł? Czy nie powinno
się raczej okazać respekt odchodząc, zostawiając w spokoju
człowieka oddającego ostatnie tchnienie? Gdzie się podział
wstyd? Czy tak powinien zachowywać się człowiek cywilizowany? Ale z ręką na sercu, kto się nie zatrzyma popatrzeć?
W programie pierwszym szwedzkiego radia audycja „Tendencje” i rozmowa z Wenche. W latach czterdziestych ubiegłego wieku, gdy Wenche miała trzy latka, zapadła na polio
i wychowywała się w specjalnym zakładzie. Opowiada, że
gdy wywożono ich od czasu do czasu do miasta, żeby mogli
zrobić drobne zakupy, zamykano na ten czas dom towarowy Åhlens, żeby „normalni ludzie” nie musieli ich oglądać.
Ale ciekawość zwyciężała i gdy siedzieli w autobusie, gapie
podchodzili i przyklejali nosy do szyb by pooglądać „dziwy
natury”.
W latach trzydziestych ludzie chodzili do Gröna Lund
(sztokholmskie tivoli) przyglądać się członkom afrykańskiego szczepu. Ulica nazywała ich läppnegrar (läpp – warga).
W Gröna Lund był wydzielony teren, gdzie na stałe mieszkali ludzie mali, karły, pędząc życie „na widoku”. Było tam
zawsze wielu gapiów, więcej niż przy małpach.
W Europie tamtych czasów w wesołych miasteczkach
afrykańskie czarne kobiety rodziły dzieci na oczach widzów.
Gapie potrafili stać godzinami czekając na ostatnie skurcze.
Były miejsca, gdzie za opłatą można było oglądać kobietę z
brodą, olbrzyma, mężczyznę ze słoniowatą głową, hermafrodytę. Dziś, w porównaniu z tamtymi czasami, które uważamy
za straszne i bezlitosne, rodzi się niewiele zdeformowanych
dzieci (są usuwane przed urodzeniem).
W gruncie rzeczy gnuśne z nas byty. Ospali i zapaćkani
chętnie oglądamy, słuchamy lub uczestniczymy w zadawaniu cierpień, co Państwo próbuje poskromić za pomocą odpowiednich paragrafów przepisów prawa. Ze wstydem musimy już radzić sobie sami.
Flora fauna i świat mineralny sobie, a człowiek sobie.
Naturalnie, przemawia na naszą korzyść, że potrafimy się
przejmować, że wymyśliliśmy etykę, moralność, przyzwoitość, pochwałę cnoty, pogardę fałszu. Tylko.... co z tego,
kiedy podrzędny wiedeński malarzyna, czy gruziński niedoszły pop i kryminalista, przekreślają to wszystko błyskawicznie i z dziecinną łatwością?
Przeprowadzony przez Phillipe Zimbardo eksperyment na
grupie studentów, daje dużo do myślenia. Bardzo polecam,
choć eksperyment budzi niewesołe refleksje (wystarczy wpisać w Googlu hasło Zimbardo).
Mnie uczy, że cierpienie uczy. Zaryzykuję tezę, że to cierpienie, a nie niebiańskie dobro, ma przeważający udział w
kształtowaniu ludzkiej świadomości.
Nie wymaga specjalnej wiedzy czy rozumu, nie trzeba
wielu mądrych książek, wystarczy rozglądać się wokół z
umysłem niezamazanym propagandą religijną czy narodową, by dojść do przygnębiającego, i zdaje się prawidłowego,
wniosku: człowiek jest nieudanym dzieckiem natury, albo
pomyłką bogów, lub jednym i drugim równocześnie.
Dziewiętnastowieczny poeta Mikołaj Bernacki pisał (dedykuję ten wiersz pamięci pani profesor Simony Kossak,
osoby wybitnej):

Idylla maleńka taka,
Wróbel połyka robaka,
Wróbla kot dusi niecnota,
Pies chętnie rozdziera kota,
Psa wilk z lubością pożera,
Wilka zadławia pantera,
Panterę lew rwie na ćwierci,
Lwa – człowiek: a sam po śmierci
Staje się łupem robaka,
Idylla maleńka taka

Andrzej Szmilichowski
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