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JANUSZ SŁAWOMIRSKI:
Pojęcia takie jak “demokracja”,
“konstytucja”, “empatia”,
“litość” – stały się bluzgami,
które należy tępić i wyszydzać.
Close encounters, czyli
bliskie spotkania z PiS s. 2

Maroni
Redovisningsbyrå AB
gwarantuje nie tylko
kompetencję w oferowanych usługach, ale także
najnowocześniejsze
metody księgowania. s. 9

Pokolenie, do którego należy mieszkający w Sztokholmie Maciej Klich, autor
książki “Niepokorny”, wniosło istotny
wkład w odzyskanie suwerenności przez
Polskę. Czytając ją przypomniała mi się
książka Bohdana Cywińskiego “Rodowody Niepokornych” - książka Klicha to
swego rodzaju kontynuuacja właśnie tej
głośnej książki.

“Przedmiotem zawartych w tej książce rozważań
o przeszłości są postawy społeczno-etyczne w Polsce
ostatnich stu pięćdziesięciu lat. Lata osiemdziesiąte i
dziewięćdziesiąte XIX wieku, to okres kiedy w polskiej
myśli ideologicznej i politycznej zaczęły rodzić się
nowe idee i kierunki. Związane one są z jednym pokoleniem polskiej inteligencji, pokoleniem urodzonym
w pobliżu Powstania Styczniowego i wychowanego
w okresie najciemniejszej nocy politycznej, jak kiedykolwiek zapadła nad Polską. Pokolenia, które potrafiło odrodzić polskie życie polityczne, stworzyć potężne stronnictwa o wyraźnych programach i wnieść
swój istotny wkład w odzyskanie niepodległości w
1918 roku. (...). Tak brzmi wprowadzenie do książki
Cywińskiego.
“Niepokorny” to historia lat 1976-1989, a więc
czasu znaczenie krótszego niż ten, którym zajmuje się Cywiński, ale który wpłynął bezpośrednio na
zmianę sytuacji społeczno-politycznej Polski ostatnich lat. W dużej części poświęcona jest działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) powstałego we wrześniu 1980 roku, którego autor był
działaczem. Książka jest oczywiście opracowaniem
hsitorycznym – wszak autor jest z wykształcenia historykiem – ale do tej burzliwej historii wniósł umiejętnie wątki autobiograficzne oraz osobiste refleksje
i wspomnienia, dzięki czemu dostajemy książkę na
swój sposób lekką w lekturze i pełnokrwistą. To obraz
Polski jaką pamiętamy, nie tylko dramatyczny zapis
przygotowany przez historyka. I to wielka wartość tej
książki.
Ale, oczywiście, to przede wszystkim praca naukowa, z której będę korzystać badacze tamtych (nie tak
odległych) dziejów Polski. Zwraca uwagę pedantyczność autora, udokumentowanie historii o której pisze,
wreszcie imponujący indeks nazwisk (gdzie nawet
znalazłem swoją skromną osobę). Dodatkową wartość
wnosi część poświęcona zdjęciom i fotokopiom dokumentów (ponad 150 stron!). To bezcenne.
Z lektury tej książki rodzi się też i pesymistyczna
refleksja: uświadamia, jak wielu ludzi w tamtym okresie, związanych było z aparatem represji... I to często
z własnej woli. Byli to czasami najbliżsi koledzy autora książki. To, zdaje się, potwierdza myśl Norwida,
że żadnego narodu nie można zniewolić bez udziału
tegoż narodu...
Całe szczęście, że to jednak owi “niepokorni” okazali się zwycięzcami. I książka Macieja Klicha jest
tego najlepszym przykładem.
Krzysztof Romatowski
Maciej Klich: Niepokorny. Historia lat 1976-1989.
Instytut Pamięci Narodowej, Katowice-Warszawa 2018, s.512
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Głos
pokolenia

takiego wychodzenia z garderoby (szafy?) było by
wystąpienie aktora …. w talk show Wojewódzkiego.
Na początku udawał neutralnego, symetrystę, aby
później bluzgnóć sloganami partyjnymi o skorumpowanych sądach do rozbicia, o przestarzałej postkomunistycznej konstytucji do wymiany, o przywracaniu
porządku, itd., itd. Tenże brał też udział w słynnej
różańcowej krucjacie broniącej modlitwami granic
Polski przed Hunami i okropieństwami czyhającymi zewsząd. Część modlitw była zresztą raczej mało
chrześcijańska, jak choćby te, żeby Merkel sczezła, a
Rosję piekło pochłonęło.
Zdarzają się jednak wyjątki, jak to sztokholmski nauczyciel języka polskiego-ojczystego, który na jednej
z miesięcznic stał blisko hotelu Bristol, ale po stronie
demonstrantów antyKaczyńskich (a więc Obywateli
RP) i czerwony do apopleksji krzyczał, że za tym
wszystkim Soros stoi i że to straszliwa zdrada. Nikt z
“demokratów” mu nie przeszkadzał, a raczej wszyscy

Close encounters, czyli
bliskie spotkania z PiS
Teorie tłumaczące powstanie tak
pokręconej formacji politycznej jak
PiS, są różne. Jedni twierdzą, że
Polska nie zasługuje na tak atawistyczne ugrupowanie, inni podnoszą
fakt, że przecież przez całe stulecia
kraj nasz był państwem niewolniczym, feudalnym, więc skąd mielibyśmy się nauczyć demokracji.
Milosz na przykład twierdził, że
Polska nigdy, nawet w czasie
panowania komuny, nie przestała
być endecka. Stąd jego werset:
Jest ONR-u spadkobierca Partia
(z “Traktatu poetyckiego”).
Często zastanawiałem się, czy PiS w ogóle jest partią. Na pewno nie jest to partia w nowoczesnym tego słowa znaczeniu – to raczej zgromadzenie tysięcy
ludzi wsłuchujących się w oddech prezesa, próbujących odgadnąć, o co mu chodzi, aby natychmiast niewolniczo na wyprzódki realizować życzenia satrapy.
Trudno przecież w PiS-ie dostrzec jakiekolwiek ślady
demokracji wewnątrzpartyjnej, czy jakiekolwiek ślady dyskusji. Wola satrapy jest prawem.
Moje spotkania z PiS to oczywiście spotkania z
konkretnymi ludzmi, z “pisowcami”. Po spotkaniach
tych doznaję wrażenia, że PiS to jakiś przedziwny stan
umysłu – może psychoza – a w każdym razie coś na
pograniczu choroby (lub może nawet mocno zaawansowanej choroby, jak twierdza niektórzy). Polega to
na tym, że zwykle mój rozmówca, po kilku minutach
zaczyna ryczeć, wykrzykując, że logikę i rzeczowe argumenty, to mogę sobie wsadzić w …. No bo przecież
barbarzyńskie najazdy uchodźców, od których tylko
PiS nas może uchronić; bo spedalenie Europy, bo brutalna dominacja lewactwa i genderu... A tu wartości
chrześcijańskie i PiS ratujący Europę, itd., itd.
Ponieważ przekrzykiwanie się nic na dłuższą metę
nie daje, proponuję zawsze rozmówcom pisowcom,
że z chęcią podyskutuję z nimi na papierze, bo łatwiej
było by wtedy przyjrzeć się tezom, argumentom i zobaczyć, co ktoś powiedział, a czego nie powiedział.
Interesująco też było by publikować te dyskusje w
gazetach, czy nawet w internecie. Wtedy zwykle się
obrażają, tłumacząc gorączkowo, że są to ich prywatne poglądy i nic nikomu do nich. Jakiś rodzaj
tchórzostwa?
Dużo jest też takich zwolenników PiS-u, którzy z
początku nie chcą się otwarcie przyznać do tego, krygując się: “A ja to nie jestem po żadnej stronie, ale
trzeba przyznać, że jednak ten PiS...” – i tu następuje
długa litania, jak to ten PiS dba o polskość i Polaków,
jak się nie daje zdrajcom, sprzedawczykom i wrogom
rusko-niemieckim, jak to odpiera ataki na ojczyznę,
dba o porządek, bierze za mordę, itd., itd. Przykładem

omijali go jak szaleńca. Jedynie ktoś z przechodzących spytał go o dowody tych oskarżeń, ale został obrzucony wściekłym spojrzeniem.
Jak już wspomnieliśmy Sorosa, to zasadnie było by
przypomnieć mniej lub bardziej odkryty antysemityzm
wielu zwolenników PiS-u. Akurat Soros i Michnik
są tarczami, w które można rzucać najróżniejszymi
oszczerstwami. Pamiętam jak pewna nauczycielka
języka polskiego-ojczystego (i długoletnia dzialaczka jednej z polskich organizacji) napisała artykuł, z
którego wynikało, że za całą międzynarodową krytyką totalitarystycznych posunięć PiS-u stoi Michnik,
on to rozkazuje robić, on orkiestruje. Wywodziła tu
z lektury książki Szweda, ponoć kumpla Michnika.
Szwed Szwedem, ale żeby rozmaite demokratyczne
instytucje Zachodu (m.in. EU czy Departament Stanu
USA) tak niewolniczo podlegały Michnikowi.... no
no. Nauczycielka owa artykuł swój rozpoczyna cytatem, który chyba ma dezawuować idee demokracji. I
to jest też typowe dla tej pisowskiej “dobrozmianowej” Polski. Pojęcia takie jak “demokracja”, “konstytucja”, “empatia”, “litość” – stały się bluzgami,
które należy tępić i wyszydzać. W Łodzi, na rogu
Legionów i Kościuszki (Zachodniej?), na ścianie budynku widnieje. od chyba dwóch lat, olbrzymi napis
(grafitti): “LITOŚĆ JEST ZBRODNIĄ”. Nikomu to
nie przeszkadza, nikt tego nie zamalowuje. Duch czasu. Internet pełen jest wpisów opluwających pojęcie
demokracji. I znów – nie tak dawno – pod występem
(perełka, polecam!) Agnieszki Zell (w TV Niezależna,
patrz: You Tube) zatytułowanym: “Szwecja...” jest
znamienny wpis internauty, prawdziwego Polaka...
Wracając jeszcze do problemu antysemityzmu w
pisowskiej Polsce. Uaktywnił się on wybuchami tuż
po projekcie IPN-u karania więzieniem za próby przywoływania udziału Polaków w mordowaniu Żydów.
Szczególnie internet pełen był najrozmaitszych
obrzydliwych wpisów. W narodzie chronicznie obolałym i szczególnie podatnym na teorie spiskowe, to
jakoś działa, wchodzi w krwiobieg.
Moi nawet wykształceni koledzy lubią – niby tak
przypadkiem – wtrącać: “No, przecież wszyscy wiedzą, że światem rządza Żydzi!”. Gdy pytam konkretnie, który z tych rządzących jest Żydem – czy Trump,
czy Putin, czy przywódca Chin, czy Narendra Modi?
– to patrzą się na mnie, jak na głupka, który nie wie, a
może udaje, a przecież za tymi wszystkimi stoi...
I znów tekst żywcem wyjęty z „Protokołów mędrców Syjonu”. No cóż, takie są horyzonty umysłowe
Polaków XXI wieku. I to zawdzięczamy, w dużej
mierze, PiS-owi.
Janusz Sławomirski

Brudne
serca

To tytuł wstrząsającej i wrażliwej książki
Anny Kłys, pisarki i dziennikarki znanej
m.in. z wielkiego wywiadu-rzeki
z Bohdanem Smoleniem.

Mnie ten tytuł skojarzył się ze znaną książką Marka
Hłaski „Brudne czyny”. Nie wykluczam, że i dla
Autorki ten tytuł był inspiracją. „Brudne serca” mają
podtytuł wyjaśniający wszystko: „Jak zafałszowaliśmy historię chłopców z lasu i ubeków”.
Tezą książki Anny Kłys jest wspólnota dziejów
partyzantów – „żołnierzy wyklętych” i ścigających
ich funkcjonariuszy UB, MO i KBW. Przykładów na
to dużo.

Autorka przeprowadziła dogłębne, rzetelne badania
w archiwach IPN i innych. Osnową książki są dzieje
dwóch rówieśników – Stanisława Cichoszewskiego i
Jana Młynarka. Obaj pochodzili z biednych rodzin,
obaj spóźnili się na wojnę i po bardzo krótkim stażu
w partyzantce, zaraz po wyzwoleniu, zgłosili się do
ludowej Milicji Obywatelskiej. Pierwszy oskarżony o
przestępstwo kryminalne zdezerterował i przyłączył
się do „chłopców z lasu”. Ten drugi awansował do
UB, później był wykonawcą wyroków. Robił to metodą NKWD. Wyprowadzał skazańców do lasu i w
drodze strzelał im w tył głowy. To właśnie Młynarek
zastrzelił swego rówieśnika. Takie poplątane wojenne
i powojenne losy.
Słynny podhalański „Ogień” – Józef Kuraś, działający podczas wojny na obrzeżach AK, zaraz po wojnie
został szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
w Nowym Targu. Gdy stracił zaufanie ówczesnych
władz, zabrał broń i swoich ludzi i zaczął swoją wojnę
z „nową władza” i z Żydami.
Anna Kłyś znalazła dużo więcej podobnych przykładów. Wgłębiając się niebezpiecznie w archiwa,
znalazła w nich także swojego ojca, jako agenta
UB, który między innymi rozpracowywał znanego adwokata, obrońcę więźniów politycznych PRL
m.in. uczestników poznańskiego czerwca 1956 –
Stanisława Hejmowskiego – ojca znanego nam królewskiego bibliotekarza, Adama Heymowskiego.
Mecenas Hejmowski pisał się przez „j” – syn jego w
Szwecji wrócił do starej pisowni przez „y”.
Autorka wspomina, że szykanowany przez władze
Stanisław Hejmowski przez długie lata starał się o
paszport do Szwecji, by odwiedzić syna i jego rodzinę. Paszport mu zwolniono dopiero w 1969 roku, gdy
schorowany nie był już zdolny do podróż. Skrupulatna
Autorka odnotowuje, że dwaj bracia mecenasa zginęli
na wojnie. Jeden w walkach września 1939, a drugi w
obozie koncentracyjnym zesłany tam za działalność
konspiracyjną.
Książka zawiera cztery bite strony odsyłaczy do dokumentów. Nic dziwnego, że zebrała entuzjastyczne
recenzje. „Jeśli wierzysz, że poznawanie przeszłości
jest zajęciem przyjemnym i bezpiecznym, to ta książka z pewnością wyprowadzi cię z błędu” – pisze prof.
Antoni Dudek.
”Brudne serca to bezkompromisowa wyprawa w
przeszłość, również własnej rodziny. Podziwiam
autorkę – nie każdego stać na taką odwagę” – pisze
Bogdan Rymanowski.
„To podróż w czasy Wielkiej Trwogi, okres powojenny, kiedy łatwo przychodziło zabijać” – pisze
dr Marcin Zaremba. W sumie to idealny prezent na
„Dzień Żołnierzy Wyklętych” .
Ludomir Garczyński-Gąssowski
Anna K. Kłys: Brudne serca.Jak zafałszowaliżmy
historię chłopców z lasu i ubeków. Wydawnictwo
Wielka Litera, 2014

LISTY DO REDAKCJI: Komentarz do artykułu
“Czas uderzyć pięścią w stół” (NGP nr 6/2019)
Sz. Panie Redaktorze,
Mam dla Pana same złe wiadomości. Dzisiejsza Polonia to emigracja zarobkowa, nie polityczna. To żadna
elita, wymarzony idealny obraz polskiej inteligencji demokratycznej, ale naród taki, jakim on jest. To ten sam
naród, który doszedł do władzy w Polsce w 2015 i nie ma powodu, żeby do Szwecji przyjechał inny.
Czy się to Panu podoba, czy nie, ten naród, w swej masie taki jest. Ksenofobia, antysemityzm, niezrozumienie
interesu narodowego, ciemnota itd. nie biorą się znikąd, mają swoje źródło. Tym źródłem jest kościół katolicki. Pragnę przypomnieć, że kościół ten jest powszechny, a więc nie reprezentuje interesu narodowego, a tylko
swój własny. W czasie uchwalania Konstytucji 3 Maja KK wysłał swoich reprezentantów do carycy Katarzyny
z prośbą o interwencję, bo chciał utrzymać pańszczyznę, czyli pewnego rodzaju niewolnictwo. Za nic miał interes narodowy. W okresie zaborów, jak i w latach po II wojnie światowej, czując zagrożenie ze strony władzy
świeckiej, jednoczył się z narodem z czystego wyrachowania. I gdy tylko Polska odzyskiwała niepodległość, z
powrotem walczył tylko o swoje.
Kiedy w Europie 500 lat temu powstawały kościoły narodowe, z liturgią we własnym języku, z nauką samodzielnego czytania Biblii, w Polsce jeszcze w latach sześćdziesiątych XX-go wieku liturgia odprawiana była po
łacinie. Ciemny naród nie musi rozumieć - ma wierzyć i być posłuszny. W okresie międzywojennym ONR, ND,
i inne organizacje faszyzujące, miały swoje korzenie w kościele katolickim. Kilka lat temu przeprowadzono
ankietę wśród kleryków dotyczącą spraw światopoglądowych. Prawie 80 procent ankietowanych miało poglądy
ksenofobiczne, antysemickie. Ich nauczyciele i nauczyciele tych nauczycieli przekazywali i przekazują wiernym
nadal ten punkt widzenia świata. Wystarczy poczytać wypowiedzi biskupów Hlonda, Wyszyńskiego, Rydzyka,
Głódzia, Hozera, Jędraszewskiego i wielu innych. To nie przypadek, że na czele antysemickich ekscesów w czasie konferencji o holokauście kilka tygodni temu, w Paryżu, stał polski ksiądz.
Bez faktycznego rozdzielenia Kościoła od Państwa żadna zmiana w tym względzie nie jest możliwa. Francuzi
rozwiązali ten problem radykalnie. W czasie Rewolucji Francuskiej, najpierw zabrali majątek kościołowi, potem
zabili połowę kleru, a reszcie zapowiedzieli ten sam los, jeżeli będą wtrącać się do polityki. I do dziś ta groźba
działa.
Nie jestem zwolennikiem tak radykalnego postępowania, ale inteligencja, jeżeli chce by coś zmienić w tym
względzie, musi zacząć działać. Tu nie wystarczy walenie pięścią w stół.
mgr. inż. Ludvig Gutherc, Sztokholm

Trudna symbioza
Bociany wcale nie przepadają za
żabami i są ptakami drapieżnymi,
niedźwiedzie chętniej szukają
schronienia na Słowacji, niż w
Polsce, trudno policzyć żubry,
wilki są coraz bliżej Warszawy, a
na ulicach polskich miast jest coraz
mniej wróbli... Książka Arkadiusza
Szarańca “Żubry lubią jeżyny” to
prawdziwa kopalnia nieznanych
faktów z życia dzikich zwierząt,
które mieszkają na terenie Polski.

W Szwecji żyjemy blisko natury. W zasadzie czasami wystarczy kilkanaście minut by znaleźć się w
gęstym lesie. Jadąc samochodem autostradą niemal
zawsze widać na polach żerujące jelenie, sarny, nieco rzadziej łosie i dziki. Na ogrodzeniach autostrad i
dróg szybkiego ruchu wysiadują jastrzębie wypatrujące małych zwierząt. Pod schodami domu, w którym
mieszkałem, w dzielnicy willowej, zadomowił się jeż,
a pod komórką domu na wsi mieszkał borsuk. W zagajniku obok kamienicy w której mieszkam, zaledwie
parę kilometrów od centrum Sztokholmu, miestka rodzina zający, a czasami zaglądają tutaj w poszukiwaniu jedzenie sarny i jelenie.
W Polsce natura nie jest tak blisko człowieka jak
w Szwecji. Chyba... ? Tak mi się zawsze wydawało.
Bo z książki Arkadiusza Szarańca rysuje się nieco inny obraz. Jest bliżej niż myślimy, tylko niewidoczna
dla niewprawnego oka. “Żubry lubią jeżyny” to pasjonująca opowieść o bieliku, bocianach (czarnym i
białym), rysiach, niedźwiedziach, wilkach i żubrach wydawało by się zwierzętach opisanych już tak wiele
razy, że trudno zaskoczyć czytelnika. A jednak... Cóż
to za fantastyczna książka, napisana wspaniałym językiem, z pasją i humorem. Bez żargonu ornitologicznego lub zoologicznego. To opowieść o zwierzętach,
które próbują znaleźć się w nowym świecie zdominowanym przez człowieka, zmieniając często swoje
nawyki.
Nie ulega wątpliwości, że człowiek (i nieunikniony
postęp cywilizacji) stał się największym wrogiem tych
zwierząt, ale też i ten sam człowiek dzisiaj jest często
jedynym ratunkiem, by niektóre gatunki przetrwały.
Ale ta symbioza jest trudna, bo gdzie na przykład mają budować swoje gniazda bociany, gdy ubywa słomianych dachów na polskich wsiach, a dominuje eternit? O tych trudnych relacjach między człowiekiem i
zwierzętami jest także książka Szarańca.
To książka nie tylko dla miłośników przyrody.
Również dla tych, którzy interesują się jak bardzo
przeobrażenia naszego środowiska wpływają na nasze - ludzi i zwierząt - życie. I książka dla tych, którzy
cenią sobie bogaty i piękny język polski. Nie tylko
warto - to trzeba przeczytać! (tn)
Arkadiusz Szaraniec “Żubry lubią jeżyny”.
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018, s.125
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Jak głosi znane powiedzenie, to życie
jest autorem najprzedziwniejszych
scenariuszy, serwując nam często
niespodziewane przeżycia i doświadczenia. I czasami te właśnie
doznania w którymś momencie
jakby napierają na nas „od środka”,
powodując nieodpartą potrzebę
oddania ich w formie beletrystycznej. Tak powstaje (o)powieść, oparta
często na wątkach autobiograficznych. I tak właśnie jest w przypadku
książki „Przez morze do szczęścia”
Marii Kabały Rejment.
Co się kryje pod tym tytułem? Zdradzę od razu:
droga – w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu – inaczej mówiąc podróż życia. Składa się na
nią daleko posunięta emigracja: z Polski przez Londyn
do jakże odległej geograficznie i kulturowo Australii,
gdzie bohaterka powieści (podobnie jak jej autorka…) mieszkała z rodziną przez wiele lat, potem do
Szwecji, bliższej co prawda Polsce pod względem położenia, ale także pod wieloma względami odmiennej.
Ale jest to nie tylko podróż w sensie przemieszczenia się z jednego kraju do drugiego, ale również
i przede wszystkim podróż wewnętrzna, jaką główna
postać powieści przebyła w ciągu lat (e-i)migracji.
Losy głównej bohaterki, Eweliny, można, jeśli się
zechce, uznać za alter ego autorki, bo choć książka
napisana jest w narracji trzecio-osobowej, mamy prawo zakładać, że oddają one w dużej mierze jej własne losy. Tak czy inaczej dostajemy do rąk intrygującą i barwną opowieść, którą, raz zacząwszy, trudno
odłożyć i trzeba przeczytać do końca. Ta wędrownicza „odyseja” naprawdę wciąga, szczególnie że nie
ogranicza się tylko do samej migracyjnej fabuły, ale
zawiera również reminiscencje i odnośniki do różnych wydarzeń historyczno-politycznych, zarówno w
Polsce, jak i w Australii czy w Szwecji. Część tych
epizodów pokrywa się siłą rzeczy z podobnymi wspomnieniami innych polskich emigrantów czy emigrantek, ale jednocześnie znajdziemy tu wiele rzeczy
przedstawionych z innego, nowego – przynajmniej
dla mnie – punktu widzenia.
Nie jest łatwo wymienić wszystkie motywy, refleksje i niuanse tej książki. Zwłaszcza, że akcja jej toczy
się na kilku poziomach i oddana jest ponadto z wielu perspektyw czasowych. Krótko mówiąc – bo nie
chcę tym, którzy jeszcze nie czytali książki, odbierać
przyjemności jej lektury – jest to opowieść o zawikłaniach życiowych młodej polskiej kobiety, którą różne
zawiłości losu rzuciły z Polski na tzw. obczyznę. I o
nieustających próbach oswojenia tej obczyzny i zasymilowania się z nowym otoczeniem.
Wielu z nas znajdzie tu, jak wspomniałam, całe
mnóstwo paraleli z własnym losem emigranta, a więc
problem odnalezienia się, wraz z rodziną, w całkiem
odmiennym środowisku, kłopoty z przełamaniem bariery językowej w obcym kraju i – co równie istotne
– kwestię odkrycia i dopasowania się do odmiennych
kodów kulturowo-społecznych. Autorka wiele miejsca poświęca w swojej książce emigranckiej frustracji,
trafnie oddając swoisty paradoks emigracyjny: tu źle i
tam niedobrze, i pisząc m.in.: „Problemem początkującego emigranta jest brak poczucia przynależności
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do jakiejś grupy czy środowiska. Jest się zawieszonym
w przestrzeni miedzy TU, które serce i rozum odrzuca,
a TAM, do którego często nie ma powrotu.”
Nie ulega wątpliwości, że gdziekolwiek byśmy się
nie znaleźli, filtrujemy rzeczywistość poprzez subiektywne doznania i doświadczenia, własne myśli, język
i przede wszystkim kulturę, w której dane nam było
się urodzić i dorastać. Jednocześnie jednak daje to
jakby podwójną perspektywę widzenia, na dobre i na
złe, jako że może to zarówno utrudnić akceptację, jak
i ułatwić dostosowanie się do nowej rzeczywistości.
Nie powinien więc dziwić fakt, że problem adaptacji,
to w zasadzie główna osnowa książki.
Maria Rejment podejmuje w niej bowiem problemy typowe dla każdego imigranta: świadomość
braku korzeni, brak poczucia „zakotwiczenia” w
nowym środowisku, brak znajomości kodów kulturowych, itp., stwierdzając nie bez racji: „Imigrantowi najwięcej potrzeba wiary w siebie i najtrudniej
mu ją wykrzesać.”
Autorka porusza też inny bardzo ważny aspekt,
mianowicie ogólny problem braku (przynajmniej na
początku pobytu w nowym kraju) pozycji społecznej.
Fakt ten wpływa częstokroć również na relacje wewnątrz danej rodziny imigranckiej, doprowadzając

nierzadko do rozłamu, czy wręcz rozstania się ludzi,
którzy wyemigrowali przecież z zamiarem polepszenia sobie warunków życia w obcym kraju.
Autorka podaje przy tym bardzo dużo cennych informacji o krajach, w których okresowo przebywała,
nie ograniczając się tylko do suchej prezentacji faktów, ale także dzieląc się szczodrze – poprzez swoje
powieściowe postacie – osobistymi (jak można przypuszczać), nierzadko bolesnymi doświadczeniami życiowymi na przestrzeni ponad dwóch dziesięcioleci.
Czytelnika uderza zwłaszcza kontrast wypływający
ze zderzenia oczekiwań głównej bohaterki książki,
Eweliny, z niejednokrotnie smutną czy nawet okrutną
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Australijsko-szwedzka
odyseja czyli „Przez
morze do szczęścia”
Marii Rejment
rzeczywistością. W rezultacie otrzymujemy fascynującą relację polskiej kobiety, emigrantki i
imigrantki, opartą na swoistym rozliczeniu się z
przeszłością, z oczekiwaniami, marzeniami i miłościami – na różnych etapach transformacji do
nowej kultury czy kultur, jak w tym przypadku
australijskiej i szwedzkiej.
Podobnie bowiem, jak w przypadku Australii, tak
i po przybyciu do Szwecji, bohaterka książki przeżywa kolejny szok kulturowy, zwiększony dodatkowo
przez brak znajomości języka szwedzkiego. Warto tu
dodać, że autorka jest z wykształcenia anglistką i stąd
zapewne kwestii języka i jego roli w przystosowaniu
się do danych kodów społecznych oraz zaadaptowaniu się w obcej kulturze, poświęca w swej książce
dużo miejsca. Ciekawa jest też rola listów wymienianych między powieściową bohaterką, a pozostawioną w Polsce rodziną. Wplecione zręcznie w narrację
książki, stanowią niejako boczny jej tor, przyczyniając się jednocześnie do podkreślenia czy dopełnienia
zarówno istotnych wydarzeń powieściowej fabuły,
jak i losów i stanów duchowych jej głównych postaci.
W powieści jest jeszcze jeden, obok emigracyjnych
przeżyć, motyw przewodni opisywanych wydarzeń.
Jest to, jak można się domyślać sądząc po tytule
książki – „Przez morze do szczęścia” – miłość, w szerokim rozumieniu tego słowa. Autorka książki operuje bowiem całą gamą różnych odcieni tej miłości,
stanowiącej siłę napędową poczynań powieściowej
Eweliny, nie tylko w relacjach damsko-męskich, ale
również w stosunku do swoich dzieci czy do pozostawionych w Polsce członków rodziny i przyjaciół. Nie
będzie przesady w stwierdzeniu, że właśnie miłość od
samego początku wpływała na jej życiowe decyzje,
zarówno wtedy, kiedy wraz z mężem i małym dzieckiem decyduje się na opuszczenie kraju, jak i potem,
w trakcie różnych etapów tej życiowej podróży. Czy
Ewelina znalazła za morzem swoją „ziemię obiecaną”, zarówno jeśli chodzi o samorealizację zawodową, jak i w życiu osobistym? Nie rozwinę tego tematu, żeby nie uprzedzać wydarzeń książki – z myślą o
tych, którzy jej jeszcze nie czytali.
Dodam jeszcze tylko, że uderzyła mnie w trakcie
lektury bezpośredniość i otwartość, z jaką autorka
opisuje nie zawsze łatwe relacje uczuciowe z bliskimi
sobie osobami. W książce, jak można założyć, fikcja
miesza się z rzeczywistymi przeżyciami, nierzadko
na granicy naruszenia prywatności – stąd łatwo tu
ulec (przed czym ostrzegam!) pokusie utożsamiania
przeżyć bohaterki książki z jej twórczynią. Pomijając
jednak pytanie do jakiego stopnia, pisząc powieść,
autorka filtrowała część własnych wspomnień i przeżyć, uderza w nich celność różnych spostrzeżeń i
szczerość w przekazywaniu zarówno wydarzeń, jak
i stanów emocjonalnych. Odnoszę nieodparte wrażenie, że wcześniej napisany wiersz Marii Kabały, pt.
„Ile siły” (z wydanego w 1996 roku w Polsce tomiku
„Lampa nadziei”), oddaje w pełni charakter zarówno
tej książki, jak i jej autorki:
ile siły trzeba mieć
żeby jednym pociągnięciem pędzla
pomalować cały świat na czarno
ile odwagi
żeby zdjąć obraz ze sztalug
i powiedzieć
tu nic nie ma
M. Anna Packalén Parkman
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Digitalizacja
to już nie
“przyszłość”, to
teraźniejszość
Firma Maroni Redovisning AB może poszczycić się już
30-letnim doświadczeniem na szwedzkim rynku.
I, oczywiście, posiada wszystkie certyfikaty swojej branży.
W nowym oddziale firmy, na Folkungagatan 93 na Söder,
w przestronnym i jasnym lokalu, prawie nie widać
papierowych teczek i skoroszytów, które jeszcze – nie tak
dawno – kojarzyły się z księgowością. Już w 2016 roku
firma została doceniona za nowoczesne rozwiązania,
otrzymała prestiżową nagrodę branżową FAR jako Årets
framtidsbyrå i nadal stara się być o krok do przodu
w wykorzystywaniu nowych technik pracy.
Co to oznacza dla klienta? Jakie znaczenie ma to,
że firma, której powierza swoją księgowość, posiada
znaki jakości? — Kiedyś firma księgowa i rewizyjna
kojarzyła się z olbrzymią ilością papierów i dokumentów – mówi Marzena Blomqvist, założycielka firma. — Ale to się zmieniło. Dzisiaj żyjemy w “świecie
digitalnym”, zachęcamy więc naszych klientów, by
korzystali z nowoczesnych technologii. To zresztą jest
korzystne również dla klientów pod względem finansowym. Bo nasze stawki za usługi dostosowujemy do
tego, w jakim stopniu klient sam może wykonać pewne
prace.
Statystyki pokazują, że coraz więcej firm korzysta z faktur wystawianych elektronicznie. Zresztą
według zaleceń, wszystkie firmy wysyłające swoje
faktury do spółek państwowych są zobowiązane robić
to właśnie elektronicznie. Nie ma więc wątpliwości,
że jest to model, który wkrótce będzie obowiązywał
wszystkich.
Digitalizacja to już nie “przyszłość”, ale teraźniejszość. — Klienci muszą przystosować się do tego
nowego świata – mówi Marzena. — I my, w naszym
biurze, zachęcamy każdego klienta, by korzystał z tych
technologii.
— Najważniejsze jest to, by nasz klient wiedział na
bieżąco, jak wygląda sytuacja finansowa jego firmy

– tłumaczy Max Blomqvist, szef biura. — A nie
zawsze ma tego pełną świadomość. My, pracując w
“czasie realnym”, co oznacza, że przy pełnej digitalizacji i dostępie do bieżącej księgowości klienta mamy
finansowy obraz firmy z poślizgiem około 10 dni, jesteśmy w stanie ostrzec klienta, jeżeli w firmie dzieje
się coś niepokojącego.
Co to oznacza? Że ta tradycyjna forma biura księgowego zmienia się, czy raczej uzupełnia, o rolę firmy
doradczej. Max wyjaśnia: — Jeśli nasz klient sam skanuje i wysyłam nam gotowe skany faktur, ewentualnie
korzysta z naszego systemu fakturowania, my na bieżąco widzimy, jak wygląda sytuacja w firmie. Klient
korzystający z naszego systemu, który podłączony jest
również do operacji bankowych – a oferujemy także
szkolenie, jak z niego korzystać – może zaoszczędzić i
czas i pieniądze dla, na przykład, pracownika biurowego, który musi wypisywać faktury, robić przelewy
bankowe i tp. I – co bardzo ważne – zapewnia sobie
bezpieczny system archiwizacji księgowości, o czym
wiele firm zapomina.
Z jednej strony księgowanie dzięki digitalizacji stało się prostsze, ale i też trudniejsze dla niedoświadczonych klientów. Firma Maroni zdaje sobie sprawę
z zachodzących zmian. Branża księgowości zmienia
się szybciej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Wiele
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osób i firm nie zdaje sobie jeszcze z tego w pełni
sprawy. A ten proces ciągle postępuje i wszystko się
zmienia: już coraz więcej klientów samodzielnie wypisuje faktury elektronicznie, a kopie elektronicznie
wysyłane są do zleceniodawcy – w formie digitalnej
– wchodzą do systemu i automatycznie się księgują.
Za jakiś czas będzie to również w takiej formie szło
bezpośrednio do urzędu podatkowego... Proces digitalizacji jest więc nieuchronny.
Maroni to biuro dla dużych i małych firm. Oferuje
wiele modeli usług. Od księgowości 100% digitalnej,
poprzez dopasowanej księgowości dla potrzeb klienta.
— Oczywiście, nie zapominamy klientów, którzy nie
chcą pracować digitalnie, więc przyjmujemy dokumenty na papierze. Nasz cennik usług jest zbudowany
według ilości wykonanych czynności, czyli weryfikacji księgowych. A nie na zasadzie, ile czasu to zajęło
– tłumaczy Max. — Klient sam może sprawdzić, ile
weryfikacji w ciągu miesiąca zostało dokonanych. W
digitalnym świecie księgowości kontakt z klientem jest
oczywiście mniejszy niż wcześniej.
Maroni oferuje również duży zakres usług doradczych. Przy zakończeniu roku deklaracją podatkową,
każdy klient jest zapraszany do Maroni na „bokslutsmöte”. — Wtedy dyskutujemy, jakie były wyniki roku
oraz jaki podatek należy zapłacić. Nigdy nie robimy
deklaracji rocznych bez uczestnictwa klienta. Bo każdy klient musi być świadomy swojej pracy, możliwości
i płacenia podatków.
Wciąż zmieniające się przepisy i wymagania stawiają także nowe wyzwania przed biurami księgowymi. Stale potrzebne są szkolenia i zapoznawanie się
z nowymi przepisami. Przy wyborze firmy księgowej
warto więc na to zwrócić uwagę.
— Podstawą naszej działalności są małe firmy –
mówi Marzena Blomqvist. — Nie można wziąć, na
przykład, tylko dziesięć dużych firm. Gdyby dwie z
nich zbankrutowały, to również i nasza egzystencja by
ucierpiała. Dlatego tak ważne jest, by klientami było wiele, nawet mniejszych, przedsiębiorstw. Bo dla
nas nawet najmniejsza firma sprzątająca, jest lepszym
klientem niż olbrzymia firma IT.
Maroni Redovisningsbyrå AB gwarantuje nie
tylko kompetencję w oferowanych usługach, ale także najnowocześniejsze metody księgowania. A to –
wbrew mylnym czasami przekonaniom – przekłada
się często na atrakcyjne ceny usług. Profesjonalność
firmy rachunkowej to również bezpieczny partner dla
klientów korzystających z jej usług.
Dotychczas biuro miało swoją siedzibę tylko w
Handen, na południu Sztokholmu. Teraz nowe biuro
na jednej z głównych ulic Söder jest bardziej dostępne
dla klientów z centralnej lub północnej części miasta.
Maroni to przykład polskiej firmy, która w wielu
przypadkach, może być przykładem dla szwedzkich
konkurentów z branży.
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Nazwa Astana, jakkolwiek dla
ucha mile brzmiąca, oznacza
w języku Kazachów po prostu
“stolica”. Od dawna sądziło
się, że to tylko nazwa techniczna, którą zmienią, kiedy tylko
nadarzy się stosowna chwila,
by uwiecznić w nazwie jej
ideowego twórcę, cieszącego
się już dziś tytułem Słońca
Narodu. I stało się. 19 marca
2019 roku, 79 letni Nursułtan
Nazarbajew rezygnuje niespodziewanie ze sprawowania
funkcji prezydenta. Jego
następca nazajutrz nadaje mu
nowe tytuły Złotej Gwiazdy i
Bohatera Narodu, proponując
niezwłocznie nadanie Astanie
nowej nazwy: Nursułtan.
No i, co się miało ziścić,
się ziściło.

W

yobraźmy sobie rozległy azjatycki step.
Na nim wyrosło miasto, tętniące życiem,
zadziwiające. To Astana. Od 1997 roku
nowa stolica Kazachstanu, 16 milionowego kraju
wielkości Europy zachodniej, zasobnego w złoża surowców, znanego wcześniej z kosmodromu,
później i z ujawnionych światu żeńskich więzień
radzieckiego GUŁAG-u. Już po wyjściu kraju ze
Związku Radzieckiego odkryto tam wielkie złoża ropy naftowej. Zaczął się więc nowy rozdział w historii
Kazachów, ludu nomadów, tradycyjnie związanego
z gospodarką pasterską. Jednym z oficjalnych wyjaśnień, dlaczego od podstaw stworzono nową stolicę
jest to, że należało ją postawić w miejscu nie narażonym na trzęsienia ziemi.
Korespondent National Geographic, Giles Fraser,
nazwał to, co zobaczył na miejscu: Manhattanem na
stepie – egzotycznym jak Dubaj, w nocy zaś przypominającym Disneyland. Odnośniki niefortunne o tyle, o ile skrywają to, co najistotniejsze. Otóż każdy z
olśniewających pomysłów futurystycznych budowli,
jak i ich ułożenie, naładowane jest symboliką. Nic
nie jest tu po prostu. Wszystko, w tym oddalonym
znacznie od innych miast miejscu (ponad 1000 km od
poprzedniej stolicy Ałmaty (dawniej zwana też Ałma

Astana, czyli Nursułtan.
Miasto Jutra

Ata) jest zamierzone i posiadające głębsze uzasadnienie. Wokół zaś tylko ogrom kazachskiej pustki.
Pod okiem światowych mistrzów architektury:
Normana Fostera i Kisho Korokawy, zbudowano
w stali, betonie i szkle miasto godne nowego mitu
o Mieście Jutra. Rozmach goni rozmach. Pośrodku
reprezentacyjnej, niewiarygodnie szerokiej alei,
przemierzającej równinne miasto, stanął 100 metrowy, ikonostatyczny w swej wymowie, obiekt zwany
Drzewem Życia. Jest to konstrukcja o kształcie topoli, na której szczycie znajduje się kula symbolizująca
jajo złożone przez ptaka szczęścia. We wnętrzu kuli
znajduje się pomieszczenie, a w nim złoty trójkąt z
odciskiem dłoni twórcy miasta, prezydenta kraju:
Nursułtana Nazarbajewa.
ełnym symbolicznej wymowy jest też wysoka na 77 metrów szklana trzykondygnacyjna Piramida Pokoju i Pojednania autorstwa
Normana Fostera. Zadedykowana została idei zjednoczenia tradycyjnych religii świata: chrześcijaństwa,
judaizmu i islamu. Jest siedzibą kongresów przedstawicieli owych religii (aczkolwiek chrześcijaństwo
reprezentowane jest tam głównie przez prawosławie).
Dwa pierwsze kongresy, wedle formatu tej idei, miały
miejsce w Moskwie, trzeci (2009) i czwarty (2012)
właśnie w Astanie.
Na poziomie pierwszym piramidy znajduje się sala koncertowa. Na jej suficie umieszczono sztuczne
słońce, które ją oświetla. Na poziomie drugim znajduje się gigantyczna sala kongresowa, w której centrum
znajduje się ogromny okrągły stół. Trzeci poziom,
wierzchołek piramidy, jest całkowicie przeszklony,
skąpany bywa często w świetle słonecznym. Słońce
zdaje się być istotną alegorią tego projektu. Dzieje się
to w kraju, w którym zimą dochodzi do minus 40, a
latem jest tam plus 30 stopni.
W drodze z lotniska do miasta powstał inny zniewalający formą, z daleka już widoczny kompleks
Khan Shatyr, centrum handlowe, autorstwa Fostera, w
kształcie namiotu cyrkowego (o powierzchni 127 tys.
m.kw. i wysokości 150 m, niewątpliwie największego
jaki kiedykolwiek postawiono). Specjalna jego izolacja chroni przed srogimi zimami i umożliwia stworzenie w jego przepastnym wnętrzu mikroklimatu, który
pozwoli w miłej aurze odpoczywać na wewnętrznych
plażach ułożonych tam z piasku przywiezionego z
Malediwów.
Imponujący, rzecz jasna, jest i sam pałac prezydencki, zwany Ak-Orda. Wysoka na 80 metrów bryła, niczym zwielokrotniony Biały Dom, jest mocnym
akcentem śródmieścia. To okazały czteropiętrowy
gmach, dostępny dla zwiedzających. Wielofunkcyjny
budynek przeznaczony jest do prac prezydenckich,
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rządowych, zgromadzeń i konferencji. Mieści bibliotekę, może się poszczycić własnym Pokojem
Owalnym, salą orientalną, ogrodem zimowym.
Na rozległej równinie powstało wiele innych budynków, ukazujących wirtuozostwo mistrzów architektury. Miasto jest precyzyjnie zakomponowane, tak
by nie zakłócić harmonii. To, co może zdumiewać w
układzie miasta, to fakt, że owo niezwykłe laboratorium futuryzmu nagle się urywa i zaraz potem zaczyna się step. Żadnych przedmieść, malejącej, wraz z
oddaleniem od centrum, zabudowy. Owszem miasto
tętni życiem, ma swoje centra rozrywki i spotkań,
mimo to, od kilkunastu lat funkcjonowania stolicy,
wciąż wielu urzędników “dolatuje” do pracy z odległej Ałmaty. Dzielnice mieszkaniowe w tym 750 tysięcznym dziś mieście wydają się nie nadążać za rozmachem symbolicznego “miasta jutra”, jakim jest ono
w swym pyszniącym się rozmachem centrum, z jego
wymyślną administracyjną i biznesową strefą.
a dziełem Astany stoi konkretny człowiek:
dotychczasowy prezydent Kazachstanu
Nursułtan Nazarbajew. Architektonicznie
zuchwała zabudowa nie powstałaby bez jego zapału. Osobiście doglądał realizacji wielkiego projektu.
Nazarbajew, od 1962 roku komunista radziecki, od
1990 nieprzerwanie do 2019 roku prezydent niepodległego Kazachstanu, wybierany na kolejne okresy
mandatowe przy poparciu rzędu 97% głosów wyborczych. Zręcznie przewodził muzułmańskiemu krajowi, balansując między wpływami Rosji, Chin, USA,
a wewnętrznie, między wpływami Rosjan zamieszkujących północną część kraju i radykalnymi muzułmanami na południu kraju. Zabiegał o renomę rekonsyliatora religii, czemu wyraz daje stylistyka stolicy,
ostentacyjnie lansując wizję kraju pokoju i pojednania
(synagoga, błękitna Beit Rachel, sąsiadująca z meczetami w Astanie, jest największą judajską świątynią w
środkowej Azji).
Wielu podejrzewa Nazarbajewa, że ma sporo za
uszami. W 2004 roku Transparency International
określiła Kazachstan jako kraj o szalejącej korupcji
(rampant corruption), często wytyka się temu państwu naruszenia praw człowieka. Długoletnie badania zarzutów o kosmiczne łapówki i pranie brudnych
pieniędzy, które zarzucano Nazarbajewowi i jego
rodzinie, nie doprowadziły, jak dotąd, do formalnych
oskarżeń. Zaś możni polityki światowej pamiętają
Nazarbajewowi przede wszystkim neutralizację sowieckiego arsenału nuklearnego.
Nieuchronnie ciśnie się na usta pytanie o to, czy
Astana nie jest po prostu rezultatem chorego ego satrapy, korzystającego, dzięki zyskom ze sprzedaży
ropy i drogich kruszców, z obfitych środków kasy
państwowej. Mimo, że święto urodzin miasta zbiega
się z dniem urodzin Nazarbajewa, to w przekonaniu
jego adoratorów, nie sycenie ego, a nieposkromione ambicje, by uwznioślić tożsamość Kazachów, są
głównym motywem jego działań. Na prędce przy tym
powstają interpretacje, które traktują uwiecznione w
Astanie wizjonerskie prace światowych architektów,
jako przykłady głębokiego osadzenia tych budowli w
tradycji kazachskiej.
W roku 2017 Astana była organizatorem Expo
światowego, tym raz poświęconego tematowi “Future
Energy”. Śledzący spiski tego świata już orzekli, że
Astana to nowa “stolica jutra”, czyli Miasto Nowego
Światowego Porządku. Ich zdaniem już dziś jest
światową stolicą Iluminatów. Adwokaci teorii spiskowych, skrupulatnie tropiąc umieszczone tam symbole,
zwłaszcza te, odwołujące się do słońca i form geometrycznych, dowodnie wskazują na zamiary paramasońskich iluminatów uczynienia z Astany “Nowego
Waszyngtonu” .
Tymczasem, nad Miastem Jutra zajaśniało nowe, z kazachskiej perspektywy, prawidłowe słońce:
Nursułtan.
Zygmunt Barczyk
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1. „Astana, Kazakhstan: the space station in the steppes”. The Guardian. 8 August
2010. Retrieved 20 February 2015.
2. „Astana celebrates 16th anniversary as Kazakhstan’s capital”. Tengrinews. kz. 9
July 2014. Retrieved 19 February 2015.
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Z reklamą zetknęłam się po raz
pierwszy za młodu w mej wówczas
socjalistycznej ojczyźnie.
Był to specyficzny rodzaj reklamy
znany pod nazwą propagandy
lub indoktrynacji.

mieliśmy tu dwa państwowe kanały telewizyjne bez
reklam. W prasie zamieszczano reklamy, ale nie były
one natrętne i z trudem przypominam sobie ich rodzaj.
Jedyną klasyczną reklamą z tamtych czasów – zachowaną do dziś – jest obecnie kultowy neon Stomatolu
ze szczoteczką do zębów i tubką pasty.
Gdy wprowadzono dodatkowe kanały telewizyjne
były one częściowo finansowane przez reklamy. Nie
wiedząc jakie będą tego skutki, cieszyłam się, że programy bedą ciekawsze. Początkowo reklamy nadawano między programami, ale dość szybko zaczęły pojawiać się w ich trakcie. Są coraz dłuższe i czasem mam
wrażenie, że trwają dłużej niż sam program. Dziwię
się, że twórcy arcydzieł filmowych nie protestują
przeciwko niszczeniu przerwami na reklamy nastroju u widza; prawdą jest, że pieniądze żądzą światem.
Wrodzona skromność nie pozwala mi użyć polskiego
określenia, ale przypomina to coitus interruptus.
Kiedy istniały aparaty wideo nagrywałam interesujące programy i oglądaliśmy je w dogodnym dla nas
czasie, np podczas obiadów jadanych przed telewizorem. Reklamy można było przyspieszyć i nie przedłużały one filmu o drugie tyle. Obecnie wideo jest
historyczną ciekawostką, a płaskie telewizory zbyt zaawansowane dla takiego technicznego dionozaura jak
ja. Nie potrafię nagrywać i chyba się nigdy tego nie
nauczę. Ratunkiem jest funkcja streeming dostępna na
komputerze, gdzie pewne programy można obejrzeć
na żądanie.
Dawny zwyczaj oglądania telewizji w czasie posiłków pozostał. Zdarza się to jednak rzadziej, bowiem
nie tylko ilość, ale i jakość reklam pozostawia wiele
do życzenia. Tak się bowiem składa, że natychmiast
nadawany jest blok reklamujący leki. Dolegliwości
jest wiele, a leków jeszcze więcej. Prym w nieapetycznych chorobach wiodą grzybica paznokci i hemoroidy. Jeśli ktoś chce się odchudzić przez utratę
apetytu, polecam tę reklamy. Skutek gwarantowany. Drugie zaszczytne miejsce zajmują dolegliwości
przewodu pokarmowego: zgaga, wzdęcie i zaparcie.
Reklama leków na bóle stawów, mięśni, głowy i gardła nie budzą wstrętu, ale nie wpływają na polepszenie humoru. Na szczęście można wyłączyć telewizję i

REKLAMA, CZY
ANTYREKLAMA?
„Budujemy nowy dom”, „Zbiór buraków z hektara
był rekordowy tego roku”, „Cały naród buduje swoją
stolicę”, „Tam gdzie wczoraj rosła ruta teraz rośnie
Nowa Huta” – oto przykłady haseł, które miały przychylniej usposobić obywateli do reżimowej rzeczywistości. Niektóre stanowiły fragmenty piosenek czy
wierszy. Środki masowego przekazu ograniczały się
w tych czasach do prasy, radia, filmu i plakatów nalepianych na słupach informacyjnych. Odpowiednim
miejscem na propagandę była także Kronika Filmowa, informacyjna składanka wyświetlana przed projekcją filmu fabularnego. Aktualizowano ją dwa
razy w tygodniu i stanowiła ona substytut wiadomości, które obecnie najczęściej oglądamy w telewizji.
Reklamowano tam osiągnięcia systemu politycznego,
ale w lekki, nierzadko dowcipny i łatwo strawny sposób. Nasze mózgi – mimo woli – absorbowały propagandę, a przecież o to chodziło.
W latach pięćdziesiątych pojawiła się na falach eteru krótka popołudniowa audycja, Radioreklama. Ale
nie była to reklama w pełnym tego słowa znaczeniu.
Bo co można reklamować w kraju, gdzie zaopatrzenie
szwankuje i wszystkiego brak? Reklama ma sens wtedy, gdy na rynku podaż przewyższa popyt. Reklama
zachęca do kupna jednego z licznych wariantów tego
samego produktu lub usługi. W socjalistycznej Polsce
byliśmy szczęśliwi, jeżeli udało się nam zdobyć pożądany artykuł. Znikał ze sklepu bez reklamy. Audycja
była więc raczej kanałem informującym potencjalnego nabywcę o pojawieniu się nowości. Słuchałam z
uwagą, nie traktując jej jako natrętną reklamę, tak jak
obecnie odbieram niemal wszystkie jej warianty.
Reklama w obecnym tego słowa znaczeniu zaatakowała mnie dopiero po zamieszkaniu w Szwecji, ale nie
nagle, tylko stopniowo. W końcu lat sześćdziesiątych

inne środki przekazu, nie czytać gazet i reklamowych
broszurek. Tak spędzamy urlopy poza krajem.
Kiedyś reklamowano akcesoria do treningu przypominające średniowieczne narzędzia tortur. Dla każdego mięśnia istniała oddzielna maszyna. Pewnymi
ćwiczyło się bicepsy, innymi mięśnie brzucha, klatki
piersiowej lub ud. Przyrządy po złożeniu można było
przechowywać pod łóżkiem. Widocznie przestrzeń
pod łóżkami użytkowników już się zapełniła, bo reklamy ustały.
Dwukrotnie zdarzyło mi się obejrzeć reklamę przyjemną dla oka i ucha. Raz były to szeregi maluszków
w śnieżnobiałych szlafroczkach maszerujących przy
dźwiękach Marsylianki, Allons enfants de la Patrie.

Reklamowały wybielający proszek do prania. Druga
reklama to ciasteczka Ballerina tańczące do skocznych tonów z Jeziora Łabędziego.
Poza reklamami skierowanymi do ogółu, prześladują nas również reklamy osobiste. Szukałam kiedyś taniego hotelu w Hamburgu i dostawałam potem
przez długi czas nowe, okazyjne oferty. I tak jest ze
wszystkim. Google wie o nas więcej niż my sami, i w
tej dziedzinie niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć.
Natomiast dużym zaskoczeniem są maile z propozycją przedłużenia pewnego organu, którego jako kobieta nie posiadam, mimo że z adresu jasno wynika moja
płeć. Braciszek wytłumaczył mi, że 50% takich maili
trafia do właściwych adresatów, co nadawca może
uznać za zadawalający rezultat. Jeżeli już jesteśmy
przy tym drażliwym temacie pozwolę sobie wspomnieć niemiecką reklamę krawatów ze sztywnego
poliestru trevira: “Trevira steht immer”.
Reklamy nie zawsze nadążają za rzeczywistością.
Nadal reklamuje się banki zamieszane w pranie czarnych pieniędzy na gigantyczną skalę. Istnieje także
antyreklama zniechęcająca do palenia i picia. Każdą
paczkę papierosów zaopatrzono w ostrzeżenie przed
rakiem, utratą potencji, chorobami serca czy przedwczesną śmiercią. Słyszałam o palaczu, który przy
kupnie papierosów wybrał paczkę ostrzegającą przed
rakiem, a nie przed impotencją. Antyreklama dotyczy
także alkoholu. Szkodzi on zdrowiu, uzależnia, powoduje wypadki. Natomiast nie ostrzega się przed hazardem, mimo że również uzależnia, często prowadzi do
ekonomicznej ruiny i problemów socjalnych. Gdzie tu
logika?
Przed reklamą obroniły się dotychczas teatry. Ale
nie wiadomo, czy w niedalekiej przyszłości, nie ujrzymy Hamleta z markowymi tenisówkami zamiast
czaszki w ręku, zadumanego nad dylematem: „Kupić
czy nie kupić, oto jest pytanie”.
Teresa Urban

13 kwietnia 2019, godz. 19.00
Teaterstudio Lederman
Gästrikegatan 13, Sztokholm
Koncert jazzowy
Dominiki Depczyk
W programie koncertu pojawią się utwory
autorskie, ludowe oraz standardy muzyki
rozrywkowej, a wszystko w jazzujących
aranżacjach Witolda Robotyckiego
– pianisty i kompozytora.
Muzycy towarzyszący:
Witold Robotycki – fortepian
Janusz Słotwiński – kontrabass
Tomas Brockland – gitara
Magnus Fritz – perkusja
Bilety: 190 kr
Bilety można zamawiać telefonicznie:
nr. 08-303094 oraz na adresy mailowe:
teater.lederman@tele2.se,
dominikad@hotmail.com l
ub w kasie teatru 2 godz. przed koncertem.
Koncert organizowany przy współpracy
z Instytutem Polskim w Sztokholmie.
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Dodatkowe gigabajty

Podpisz umowe z Halebop
i zyskaj 50% wiecej GB
przez 6 miesiecy
Dotyczy zarówno abonamentów,
jak i kart do ładowania
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