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Przyszłość rysuje się czarno, tym bardziej, że nawet ci, co głoso-
wali na rozwiązaniem Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Polskiej 
w Sztokholmie są zdania, że tak zwana Rada Biblioteczna przy 
Kongresie absolutnie nie da sobie rady z prowadzeniem biblioteki, 
nie mówiąc już o popularyzacji czytelnictwa. Tam nikogo Bibliote-
ka nie interesuje, już wcześniej zastanawiano się, jak się jej pozbyć 
z lokalu Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych.

KOMENTARZ TADEUSZA NOWAKOWSKIEGO  s.3

Towarzystwo 
byłych przyjaciół 
Biblioteki Polskiej

Spiritus 
sanctus
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“W tym kraju pijesz, gdy się cieszysz, pijesz, gdy 
jesteś smutny. Ludzie zmienili miłość do życia na 
miłość do wódki” – autor tych słów jest nieznany, 
ale ta myśl dobrze oddaje “polskiego ducha” 
pijaństwa.

ARTYKUŁ ROBERTA URBAŃSKIEGO  s.2

Optymistom 
gorzej
Są podejrzenia, że większość dzisiejszej populacji 
Polek i Polaków nie rozumie, co się dzieje i do czego 
to może doprowadzić. Więcej nawet – nie wiedzą, że 
nie rozumieją. 
FELIETON ANDRZEJA SZMILICHOWSKIEGO  s.3
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Spiritus 
sanctus
Nieprzypadkowo mówimy “pijany jak 
szewc”. Kiedyś wódkę piły głównie niż-
sze warstwy, a  sprzyjała temu zarówno 
niska jakość wódki (cuchnąca, o zapa-
chu siwuchy), jak i karczemny sposób 
jej spożycia, bo w karczmach obowiązy-
wał zakaz zakąszania. Dodatkowo aż do 
końca XIX wieku wódki nie rozlewano 
do butelek, a odmierzano ją wiadrami. 
Po prostu, brakowało dla niej opako-
wań.

Z czasem wódka przestała być tylko oszałamiaczem 
dla plebsu, i choć traktowana nadal jest jako najmniej 
“wyrafinowany” alkohol, przekroczyła wszystkie gra-
nice klasowe. O ile nasz stosunek do ALKOHOLU 
nie budzi dramatycznych emocji, to już do WÓDKI 
tak. Wódka ma charakter sakralny, zarówno w Polsce, 
Szwecji a także – jakby inaczej – w Rosji. Słowo 
“sprit” w Szwecji ma szczególną wymowę, tak mu 
blisko do łacińskiego “spiritus” (= duch). 

Picie innych alkoholi niż zwykła “wóda” nie jest 
wcale lepszą formą alkoholizmu. Katarzyna Grochola 
w książce “A nie mówiłam!” pisze: Piwo to jest to sa-
mo co kieliszek wina, a kieliszek wina to jest to samo 
co kieliszek wódki. Chodzi o to, że oszukujemy się, da-
jąc społeczne przyzwolenie na reklamy piwa. Młodzi 
ludzie wyobrażają sobie, że będą lepsi i dojrzalsi, jak 
sobie walną piwo, które alkoholem nie jest. Jest takim 
samym jak wóda. 

W Europie (plus azjatycka Rosja) wytyczono na 
podstawie dominującego modelu spożycia alkoholu 
trzy grupy: tak zwany pas wódki – wzór wschod-
nioeuropejski (w tym pasie leży Rosja, Polska, kraje 
bałtyckie, Ukraina i kraje skandynawskie); pas wina 
– wzór śródziemnomorski i pas piwa – wzór anglosa-
ski (obejmujący także Niemcy, Austrię, Szwajcarię, 
Belgię i Holandię). Taka alkoholowa mapa daje też 
odpowiedź, gdzie jest – swego rodzaju – ojczyzna 
wódki. 

Wiktor Jerofiejew (nie mylić z Wieniediktem 
Jerofiejewem, autorem słynnej książki “Moskwa-
Pietuszki” w której wódka odgrywa główną rolę) pisał 
wiele lat temu w “Gazecie Wyborczej”:  

Impulsem do podjęcia studiów nad historią wódki 
stała się afera, jaka wybuchła w roku 1977: przy pró-
bie wprowadzenia radzieckiej wódki na rynek ame-
rykański odmówiono jej certyfikatu autentyczności. 
Rosjanie musieli udowodnić, że prawdziwa rosyjska 
wódka to wódka z Rosji. 

Jednak największy cios, rok później, wymierzyli 
wódce Polacy, którzy będąc jeszcze wiernymi człon-
kami Układu Warszawskiego, oświadczyli, że wódka 
to czysto polski napój i Rosjanie nie mają prawa po-
sługiwać się tą nazwą. 

Radzieccy urzędnicy wpadli w popłoch i rozpoczęli 
poszukiwania człowieka, który zrekonstruowałby hi-
storię wódki. Był nim dziennikarz William Pochlebkin, 
który napisał dla wyższych sfer partyjnych przekonu-
jący i do tej pory jedyny traktat o historii rosyjskiej 
wódki, udowadniając, że Polacy zaczęli ją wytwarzać 
kilkadziesiąt lat później od Rosjan. W 2000 roku 
Pochlebkina zamordowano w jego własnym miesz-
kaniu w podmoskiewskim Podolsku i do dziś po 
Moskwie krążą idiotyczne słuchy, że zabili go mściwi 
Polacy. 

Niektórzy historycy porównują narodową zależność 
od wódki z jarzmem tatarskim; w tej analogii kryje się 
pewna ironia historii. Jeśli wierzyć legendzie, wódkę 
po raz pierwszy przygotowali mnisi na moskiewskim 
Kremlu, w miejscu nieistniejącego obecnie klasztoru 
Czadowa. Było to pod koniec XV wieku, z grubsza 
wtedy, kiedy Ruś wyzwoliła się spod jarzma tatarskie-
go. Początkowo mnisi wykorzystywali importowany 
spirytus sprowadzany z Genui przez Krymski port 
Teodozję. Następnie przyjęło się wódkę wytwarzać z 
miejscowego „chlebowego” spirytusu i miękkiej wo-
dy źródlanej. 

To, że rosyjscy historycy, zwłaszcza w ZSRS, pró-
bowali zapisać Rosji prym w historii wódki, nie dzi-
wi. Spór, czy to Rosja, czy może Polska jest ojczyzną 
wódki rogrzewa do dzisiaj, jak procenty w tym trun-
ku. Bo “według niezbitych faktów historycznych, to 
właśnie Polska jest uznawany za ojczyznę wódki” - 
taką informację znajdziemy m.in. na stronie interneto-
wej Polskiego Muzeum Wódki w Warszawie. (Co cie-
kawe zarówno w Moskwie jest Muzeum Rosyjskiej 
Wódki, jak i w Sztokholmie Spritmuseum – a więc w 
krajach należących do “europejskiego pasa wódki”). 

Czym jest wódka? Według definicji  to wysoko-
procentowy napój alkoholowy uzyskiwany przez 
zmieszanie w odpowiednich proporcjach spirytusu 
rektyfikowanego z wodą. Może mieć charakter czy-
sty, bez dodatków lub smakowy. Zawartość alkoholu 
etylowego w wódce wynosi nie mniej niż 37,5% obj., 
zwykle 40% obj.

“Prawdziwa” wódka powstaje za pomocą destyla-
cji, ale historia tej metody pozyskiwania procentowe-
go alkoholu nie jest jasna. Za najstarsze znalezisko, 
które świadczy o stosowaniu tej techniki uznaje się 
naczynie do destylacji pochodzące z Mezopotamii z 
3500 r. p.n.e.,. a pierwsze wzmianki o destylacji al-
koholu pochodzą od arabskich alchemików. Sztuka 
destylacji alkoholu była prawdopodobnie znana wie-
lu europejskim, łacińskojęzycznym uczonym w XIII 
w., ale niekoniecznie była przez nich powszechnie 
stosowana. Mało prawdopodobne jest również, aby 
tak pozyskany alkohol był używany jako napój. Taki 
destylat zawierał bowiem dużo zanieczyszczeń, jego 
moc nie była oszałamiająca – “zaledwie” około 25%, 
z pewnością miał podły smak i mógł być przyczyną 
zatruć.

Między przybyciem Słowian na tereny przyszłej 
Polski a pierwszą produkcją destylowanego alkoho-
lu na tych terenach, w Królestwie Polskim, minęło 
co najmniej sześć wieków. Do Polski sztuka desty-
lacji najprawdopodobniej dotarła wraz z polskimi 
medykami wracającymi z zagranicznych studiów w 
Montpellier czy Salerno. Wśród nich był Mikołaj z 
Polski, lekarz na dworze Leszka Czarnego.

Pierwszy zachowany zapis słowa wódka pochodzi 
z okresu średniowiecza. Odnotowany został w 1405 
r. w kronikach sądu ziemskiego w Sandomierzu w 
dokumencie o zakupie ziemi spisanym w języku ła-
cińskim z użyciem języka staropolskiego. Pierwszy 
raz w znaczeniu zbliżonym do współczesnego słowo 
to pojawiło się w 1534 r. w pracy „O ziołach i o mo-
cy ich” autorstwa Stefana Falimirza. Termin wódka 
(w oryginale wodka) oznaczał wszystkie medyczne 
destylaty, zarówno destylowany etanol, jak i olejki 
eteryczne. Najprawdopodobniej nie został wymyślo-
ny przez autora, raczej zakładał on, że słowo to znane 
jest czytelnikom. W publikacji pojawił się także nie-
medyczny termin gorzałka z informacją, że znaczy on 
to samo co aqua vitae. 

Na terenie Rosji wódkę aż do początków XX w. na-
zywano winem (вино, wino), podobnie jak to grono-
we, lub winem chlebowym (хлебное вино, chlebnoje 
wino).

W Szwecji nazwa wódka została przyjęta dopiero 
w latach 50. XX w. i zastąpiła ona używaną wcześniej 
nazwę brännvin, która oznaczała napój spirytusowy 
na bazie zbóż lub ziemniaków. 

Niby więc historykom udało się ustalić pochodze-
nie wódki, to jednak nie można wyznaczyć dokład-
nego momentu, w którym opracowano samą technikę 

produkcji wódki. Uznaje się, że był to długi proces 
ewolucji destylowanego napoju i mimo sporu między 
Rosją w Polską nie można też uznać wódki za produkt 
przynależący bezsprzecznie do jednego narodu – jest 
ona owocem wymiany pomysłów i materiałów doko-
nywanej przez wiele narodów. Mimo to w świadomo-
ści Zachodu, wódkę utożsamia się najczęściej z Rosją, 
co może jest odzwierciedleniem tego, że problemy z 
alkoholizmem są tam nieporównywalnie większe niż 
w Polsce (chociaż i Polakom nie ma co “zarzucić”). 

Wódka szalenie szkodzi niemowlętom – pisał z sar-
kazmem Witold Gombrowicz w “Bakakaj”. Cóż z te-
go, skoro “od zawsze” była w polskiej obyczajowości, 
a powszechne jest przekonanie, że jest elementem 
polskiej kultury i tradycji. Bo “wódka to jest czło-
wiek, z którym można porozmawiać” – pisał Edward 
Stachura. “W tym kraju pijesz, gdy się cieszysz, pijesz, 
gdy jesteś smutny. Ludzie zmienili miłość do życia na 
miłość do wódki” – autor tych słów jest nieznany, ale 
ta myśl dobrze oddaje “polskiego ducha” pijaństwa.

Zacytujmy jeszcze raz Jerofiejewa: 
W rzeczy samej, picie wódki, w odróżnieniu od in-

nych napojów alkoholowych, nie ma żadnego godzi-
wego usprawiedliwienia. Francuz może zachwalać 
aromat koniaku, Szkot – sławić smak whisky. Wódka 
jest nijaka. Niewidzialna, bez koloru i bez smaku. Ale 
przy tym to ostra, drażniąca mieszanka. 

Nie da się przewidzieć reakcji Rosjanina na słowo 
„wódka”. Jeden zaciera ręce, drugi mruga porozu-
miewawczo, trzeci przymruża oczy; ten śmieje się 
głupawo, tamten pstryka palcami, jeszcze inny zasę-
pia się, ale nikt, od szczytów do nizin społecznych nie 
pozostaje obojętny, nie wychodzi z gry. 

Rosjanin pije wódkę duszkiem, strojąc miny i klnąc, 
i od razu rzuca się po zakąskę, popitkę albo czarny 
chleb do wąchania. Ważny jest nie proces, ale re-
zultat. Z tym samym skutkiem można byłoby nie pić 
wódki, tylko podawać ją dożylnie. W Rosji wszyscy 
są zakładnikami wódki niż jakiegokolwiek systemu 
politycznego.

Nie wiadomo zresztą, czy ten sakralny stosunek 
do wódki – o którym wspomniałem wcześniej – jest 
wynikiem pewnego kulturowego kodu pewnych na-
rodów, czy tylko wynikiem zawartych w wódce pro-
centów. Szwedzi, którzy też nie wylewają za kołnierz, 
sami przyznają, że nie potrafią pić – albo unikają al-
koholu i w ogóle go nie spożywają, albo piją tak, że 
nie mogą już chodzić. Pewnie dlatego państwo prze-
jęło w Szwecji rolę “matki” i kuratora wprowadzając 
prawne restrykcje związane z dostępem do alkoholu. 

Do Szwecji wódka zawędrowała w XV wieku i 
od razu zrobiła zawrotną karierę bez względu na po-
chodzenie i wykształcenie notorycznych pijaków. 
Już wcześnie zauważono, że alkoholizm ma nega-
tywne skutki dla całej gospodarki i społeczeństwa, i 
próbowano na wiele sposobów ograniczyć spożycie 
alkoholu. Na początku XX wieku zorganizowano re-
ferendum w Szwecji (27 sierpnia 1922 roku) którego 
przedmiotem było pytanie o wprowadzenie prohibicji. 
Przeciwko jej wprowadzeniu opowiedziało się... 51% 
głosujących przy frekwencji, która wyniosła 55,1% .

Więc prohibicji nie ma, ale jest za to Systembolaget, 
czyli jedyna sieć sklepów (państwowych), w których 
alkohol (powyżej 3,5%) można w Szwecji sprzeda-
wać. Złośliwi mówią, że Systembolaget, co najlepszy 
system, który sprawdził się w Szwecji...

Robert Urbański
cdn
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Optymistom 
gorzej
Dziś w Polsce... Nie, zacznę ina-
czej. Ekipie aktualnie rządzącej 
Polską ślicznie się powiodło 
przywoływanie upiorów. Mam 
na myśli wskrzeszenie mecha-
nizmu sprzęgającego prześlado-
wanego z prześladującym. Czyli 
co? Nic! Chcę tylko powiedzieć, 
że mamy wielką rzeszę ludzi 
niepoważnych. Sympatycznych, 
pogodnych, uczciwych, ale niepo-
ważnych i to ich pomniejsza. Są 
w ważnych sprawach dla państwa 
niezorientowani, w mniej waż-
nych – tandetni.

Naprzeciw nich stoi niewielka grupa poważnych, to 
znaczy tych, którzy potrafili rozszyfrowali, co i jak 
dzieje się w głowach niepoważnych. Zaś ich wódz 
oczekuje tylko jednego – nigdy nie będę w stanie po-
jąć, że tak może inteligent – żeby niepoważny wybor-
ca był jak najdłużej ślepy i głupi (tu ma pełne zrozu-
mienie i poparcie Kościoła). A propos Kościoła, pyta-
nie takie słyszałem: Jak umiera ksiądz, to jest awans 
czy wyrzucenie z pracy? 

A kiedy już są odpowiednio z preparowani, to 
znaczy gdy niepoważni spełnią oczekiwania wodza, 
otrzymują w nagrodę: trzynastki, czternastki, lotni-
sko, przekop mierzei, a nawet confetti z helikoptera.

Są podejrzenia, że większość dzisiejszej populacji 
Polek i Polaków nie rozumie, co się dzieje i do czego 
to może doprowadzić. Więcej nawet – nie wiedzą, że 
nie rozumieją. 

Czarna rozpacz ogarnia i  łatwo wpaść w pesy-
mistyczne nastroje. Swoją drogą, jakże łatwo być 
pesymistą, wystarczy wstać rano, przeciągnąć się i 
obrazić na cały świat, nic więcej nie trzeba. A opty-
mizm? Oooo, optymizm to wyzwanie (o szczęściu 
już nie wspominając)! Ernest Hemingway twierdził, 
że szczęście, to dobre zdrowie, wzmocnione słabą 
pamięcią.

Człowiek i „jego” natura? Obiegowa opinia mówi, 
że człowiek wykorzystuje naturę. To prawda, ale tyl-
ko częściowo, ponieważ ludziom wiele czasu zajmuje 
wykorzystywanie siebie nawzajem. Człowiek brutal-
nie eksploatuje przyrodę, ale nie jest bezwzględną 
bestią otoczoną niewinnymi aniołkami. W końcu bez 
gwałtu nie zdobyłby pożywienia i okrycia na grzbiet.

Natura, której jesteśmy częścią, gnębi sama sie-
bie. Myszołów uśmierca myszy, szerszeń pszczoły. 
Pszczelarz odbiera pszczołom prawo zachowania 
efektów ciężkiej pracy, a nocą przychodzi niedźwiedź 
i wyjada, (pszczołom i pszczelarzowi), resztki miód. 
A następnej nocy wnerwiony pszczelarz zaczaja się 
z gwintówką w nadziei, że uda mu się niedźwiedzia 
ukatrupić. Sielanka wprost!

Kret zbiera żywe dżdżownice i nie tylko to, bo 
przegryza im jakiś nerw, co umożliwia ucieczkę i tak 
magazynuje sobie świeże zapasy mięska. Mrówki 
prowadzą hodowle mszyc i pilnują ich, a jak się prze-
prowadzają to przenoszą je na nowe miejsce. Kukułka 
nie tylko podrzuca swoje pisklę innym ptakom. Jej pi-
sklak ma zakodowane w genach wyrzucanie z gniazda 
prawowitych piskląt tak długo, aż zostanie sam.

Człowiek nie jest z natury dobry, albo niedobry. 
Człowiek jest. Odrębne pytanie: Kto ją, tę planetę, 
Ziemię, tak właśnie zaprojektował i urządził, nadal 
pozostaje bez odpowiedzi. Może i dobrze? Czasem 
lepiej nie znać imienia dobroczyńcy. 

Towarzystwo byłych przyjaciół 
Biblioteki Polskiej

Stało się coś, co wcale nie musiało się stać. Po 37 latach działania zlikwi-
dowano Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie. Przy-
czyniły się do tego z jednej strony warunki w jakich Towarzystwo musiało 
działać w ciągu ostatnich lat – traktowane jako bękart w rodzinie Kongresu 
Polaków w Szwecji, z drugiej – dzięki zupełnie niezrozumiałej aktywno-
ści pani G., ostatniego sekretarza Towarzystwa. Lenin miał na takie osoby 
określenie, mówiąc o zachodnich dziennikarzach piszących entuzjastycznie 
o rewolucji bolszewickiej.

O perypetiach Towarzystwa, a nade wszystko 
sztokholmskiej Biblioteki, pisaliśmy parokrotnie. W 
poprzednim numerze NGP swój obraz przedstawił by-
ły już prezes TPBP, Aleksander Kwiatkowski. Może 
nie warto już płakać nad rozlanym mlekiem – decyzja 
zapadła, choć wszystko odbyło się w sposób niezgod-
ny z procedurami, i dodatkowo podjęto jeszcze mniej 
zrozumiałe decyzje dotyczące majątku Towarzystwa. 
Tyle tylko, że tym, którym spieszno było likwidować 
organizację, z pola widzenia umknęła rzecz najważ-
niejsza – sama Biblioteka, najstarsza polska bibliote-
ka w Szwecji, której historia sięga pierwszej wojny 
światowej. O zagrożeniach wokół niej pisał ostatnio 
Aleksander Kwiatkowski. 

Ważniejszy od Biblioteki okazał się jednak we-
wnętrzny spór w zarządzie Towarzystwa, kłopoty we 
współpracy i zła wola. Kongres Polaków w Szwecji 
zadżumiony “zamachem smoleńskim”, uwielbieniem 
dla prezesa wszystkich prezesów (jednocześnie po 
cichu wspierający skrajną głupotę politycznej ekstre-
my w Polsce m.in. w postaci posła Brauna, antyse-
mity Michalkiewicza itp) nie mógł znieść, że w jego 
obszarze działać może organizacja nie dzieląca jego 
politycznej wizji. Konflikt narastał – formalnie przez 
ostatnie 37 lat opiekunem finansującym również za-
soby Biblioteki było Towarzystwo – by wreszcie przy 
nadażającej się okazji, odsunąć TPBP od “koryta” 
(co jest ulubionym zwrotem towarzyszy skupionych 
i współpracujących z Kongresem) łaskawie wysyłając 
list do zarządu TPBP treści: “Państwu już dziękuje-
my”. Opiekę nad Biblioteką przejęła specjalnie powo-
łana Rada Biblioteki składająca się z bibliotecznych 
analfabetów.

To z kolei przyspieszyło rozłam w zarządzie TPBP. 
Pani G. mając na pieńku z panem K. uczepiła się 
myśli, że wyrzucenie Towarzystwa z lokalu OPON, 
gdzie mieści się biblioteka, “wyczerpało statutowe za-
łożenia Towarzystwa” i jego dalsze funkcjonowanie 
nie ma sensu. Ponadto używała argumentu – którym 
chyba przekonała większość członków zarządu – że 
“wszyscy już są zmęczeni działalnością”, więc trzeba 
zwijać żagle. 

Jeśli chodzi o założenia statutowe, to nic nie 
mówią one o bezpośredniej “biurowej” pracy w 
Bibliotece, ale o czymś zupełnie innym: Czytamy: 
“§ 3. Towarzystwo utrzymuje kontakty i współpra-
cuje z polskimi organizacjami w Szwecji oraz innymi 

działającymi na rzecz rozpowszechniania kultury. § 4. 
Naczelnym celem Towarzystwa jest pomoc w utrzy-
mywaniu, rozwijanie i upowszechnianie Biblioteki 
Polskiej w Sztokholmie. § 5. Towarzystwo popierając 
czytelnictwo upowszechnia znajomość polskiej kul-
tury i literatury poprzez: powiększanie księgozbioru 
Biblioteki i organizowanie spotkań literackich. 

Co to oznacza? Że celem TPBP było przede 
wszystkim rozpowszechnianie kultury polskiej i pro-
pagowanie czytelnictwa. I cele te – bez względu na to, 
czy ktoś ma dostęp do klucza i do lokalu, w którym 
jest Biblioteka, czy też nie – nadal są aktualne i warto 
je nadal realizować. Być może w nowych formach. 
Ale zaślepienie pani G. i – napiszmy to łagodnie –
podatność na jej perswazje pozostałych członków 
(nie wszystkich!) zarządu, oraz później garstki już 
członków Towarzystwa na Walnym Zebraniu, dopro-
wadziły do samolikwidacji organizacji. Ku uciesze 
Kongresu Polaków w Szwecji. 

Działalność pani G. okazała się więc szkodliwa, co 
jest o tyle smutne, że kilka lat temu za swoją dzia-
łalność społeczną w środowisku polskim w Szwecji 
została nagrodzona (i wtedy wydawało się to słuszne). 
Gdy ktoś twierdząc, że nie chce już działać, zamiast 
ustąpić z zajmowanego stanowiska, dąży do likwida-
cji organizacji, to trudno takie działanie nazwać ina-
czej niż destrukcyjne. A przekonanie o tym, że jest się 
niezastąpionym, to już tylko pyszałkowatość. 

Powtórzmy: nie ma już co płakać nad rozla-
nym mlekiem. W nie do końca właściwym trybie 
Towarzystwo przestało istnieć. A mogło nadal – w 
środowisku polonijnym w Szwecji nie brakuje orga-
nizacji, które wegetują mimo odpływu członków, ale 
mają jakąś historyczną wartość, i pełnią jakąś bardzo 
konkretną rolę. 

Po Towarzystwie pozostał majątek w wysoko-
ści kilkudziesięciu tysięcy koron, który początkowo 
miał zostać przekazany na jaką fundację kulturalną w 
Polsce, ale nie został. Poza jednym celem o charak-
terze promocji polskiej literatury, został rozdzielony 
dziwnie. Bo nikt nie pomyślał, że np. można było ku-
pić w prezencie książki dla polskich harcerzy i har-
cerek w Sztokholmie... A z drugiej strony dziwi, że 
przez ostatnie dwa lata sama Biblioteka Polska, którą 
do tej pory opiekowało się Towarzystwo, wzbogaciła 
się o zaledwie 12 nowo wydanych książek (z lat 2021-
2022) z czego aż 5 to dary dla Biblioteki. W Polsce 
wydaje się ok. 20 tysięcy tytułów rocznie... Przez 
ostatnie lata księgozbiór nie wzbogacił się nawet o 
jedną książkę polskiej noblistki Olgi Tokarczuk... I 
nie ma co tu zwalać na pandemię i ograniczoną przez 
nią działalność samej Biblioteki. 

Więc..., co dalej z Biblioteką? Co z katalogiem in-
ternetowym, z którego w ciągu roku korzystało nie-
mal 20 tysięcy osób? Którego stworzenie kosztowało 
wiele tysięcy koron, i jeszcze więcej czasu sporej gru-
py zapaleńców. O tym nikt z dążących do likwidacji 
organizacji nie pomyślał. 

Przyszłość rysuje się więc czarno, tym bardziej, że 
nawet ci, co głosowali na rozwiązaniem Towarzystwa 
są zdania, że tak zwana Rada Biblioteczna przy 
Kongresie absolutnie nie da sobie rady z prowadze-
niem biblioteki, nie mówiąc już o popularyzacji czy-
telnictwa. Tam nikogo Biblioteka nie interesuje, już 
wcześniej zastanawiano się, jak się jej pozbyć z lokalu 
Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych 
w Sztokholmie. 

Gdy jej byt zostanie zagrożony, to wiele osób bę-
dzie musiało zadać sobie pytanie, czy zrobili wszyst-
ko, by tę “wartość dodaną” polskiego środowiska w 
Szwecji, zabezpieczyć. 
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Tak się złożyło, że w roku 2022 minęła 
30-sta rocznica uruchomienia w Polsce 
pierwszej prywatnej, ergo niezależnej, 
telewizji. To jest Polsatu. Właściciel 
tego interesu miał przeszłość szemraną, 
co nie znaczy, że dzisiaj, jego kilkana-
ście programów TV, nie odgrywa bar-
dzo pożytecznej roli. Obecnie Zygmunt 
Solarz-Żak, dziś multimilioner, przy-
mierza się do uczestniczenia w planach 
budowy w Polsce drugiej, po tej ame-
rykańskiej, elektrowni atomowej. To 
znaczy: japońskiej. Ale pies z nim i jego 
telewizją tańcował.

Problem w tym, że telewizja państwowa uznała, że 
też w 2022 roku obchodzi swoje siedemdziesięciole-
cie. To prawda, że w 1952 roku w ówczesne święto 
narodowe 22 lipca, doszło do pierwszej transmisji 
telewizyjnej, ale tak naprawdę telewizja w Polsce po-
wstała 16 lat wcześniej. Była drugą na świecie tele-
wizją. Pierwszą była niemiecka. Pierwsze obrazki z 
dźwiękiem poszły w świat w 1936 roku w związku z 
otwarciem olimpiady w Berlinie. Nie da się ukryć, że 
na kilkunastu ówczesnych telewizorów w większości 
zainstalowanych w luksusowych hotelach, widzo-
wie zobaczyli gospodarza igrzysk czyli ówczesnego 

kanclerza Niemiec czyli Adolfa Hitlera, który mówił 
o pokoju i szlachetnej rywalizacji w igrzyskach. 

W parę miesięcy później, gdy 11 listopada 1936 
roku startowała telewizja polska, to jako pierwszy 
wystąpił Prezydent Ignacy Mościcki, który polskim 
inżynierom życzył dalszych sukcesów.

Polska telewizja rozwijała się nieźle przez trzy 
lata. Padła ofiarą wojny. Podobnie jak i niemiecka, 
która dotrwała do klęski stalingradzkiej. W między-
czasie pracowali nad techniką telewizyjną Francuzi i 
Anglicy, i naturalnie Amerykanie. 

W 1986 roku, gdy wypadała 50-rocznica powstania 
telewizji, to był problem. Bo jak tu pokazać pierwszy 
obrazek z Hitlerem w tle? Więc sfałszowano co nie-
co. Ponieważ debiut telewizji niemieckiej odbył się 
metodą kablową przekazywaną do odbiorników, więc 
uznano, że ważniejsze było przekazanie w parę mie-
sięcy później, na falach Hertza, obrazu z Londynu do 
Szkocji z rozmowy dwóch ministrów. Mówiąc nawia-
sem w Polsce to się też udało, trochę później, między 
Warszawą a Lwowem, gdzie na słynnej politechnice 
lwowskiej działał potężny ośrodek odbiorczy. 

Polska telewizja Anno Domini 1937 była pionie-
rem telewizji falowej. Ta telewizja, o której piszę, 
to była prymitywna telewizja mechaniczna oparta na 
tak zwanej „tarczy Nipkowa”. Paul Gottlieb Nipkow, 
później znany fizyk, w młodości student uniwer-
sytetu w Köningsbergu (Królewcu) przed Bożym 
Narodzeniem dostał z domu przesyłkę pieniędzy na 

podróż do domu na święta. Coś go podkusiło i prze-
grał te pieniądze w kości. Więc siedząc samotnie na 
swojej stancji zapragnął zobaczyć, jak to jego rodzi-
na zasiada do stołu wigilijnego. Pomyślał, że można 
to zobaczyć na odległość, gdy obraz podzieli się na 
kropki białe i czarne i prześle się je telegrafem. I w ten 
sposób wymyślił tarczę, która ten obraz kropkowała. 
W jego czasach była to mrzonka, ale po kilkudziesię-
ciu latach na jego koncepcji Niemcy i inni zbudowali 
telewizję. 

A tu mój wątek rodzinny. Telewizję w Berlinie z 
okazji Olimpiady otwierał Hitler, ale naturalnie ta 
telewizja transmitowała Olimpiadę w genialnym uję-
ciu wielkiej Leni Riefenstahl. Mój stryj Wacław był 
szybkobiegaczem, ma do dzisiejszego dnia nie pobity 
rekord świata na 200 metrów, z tej przyczyny, że na 
tym dystansie już od dawna się nie biega. Ale miał 
także osiągnięcia na 400 i 800 metrów. W związku z 
tym był uczestnikiem Olimpiady w Berlinie i został 
uwieczniony w tej pierwszej telewizji. 

Natomiast telewizja polska, w pierwszym okre-
sie nadawała informacje, kroniki filmowe PAT-a 
(Polskiej Agencji Telegraficznej) i polskie filmy fa-
bularne. Pierwszym była „Księżna Łowicka”. W fil-
mie tym mój Ojciec grał niewielką rólkę. Więc... moją 
rodzinę można zaliczyć do pionierów telewizji.

Nowy Jork 1931. John Logie Baird i jego telewizja
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Rejs.
Od Barcelony 
do Walencji
Aby zatrzeć ślad po frustrujących prze-
życiach na Korfu  i jednocześnie uczcić 
okrągłe urodziny Małżonka wybraliśmy 
się na krótki rejs po  Morzu Śródziem-
nym. Było to intensywne przeżycie, co-
dziennie inny port. Wyprawa rozpoczę-
ła się noclegiem w hotelu w Barcelonie.

Z lotniska odchodził autobus do centrum. Kierowca 
nie chciał nas wpuścić bez maseczek, ale udało nam 
się je szybko odnaleźć w walizce. Do hotelu miało 
być niedaleko. Małżonek zbyt optymistycznie ocenił 
dystans. Taksówka była nieosiągalna ponieważ ten 
region miasta zamknięto dla ruchu samochodowego. 
Zmęczeni dotarliśmy na miejsce marząc o zimnym 
piwie. W recepcji próbowano nam wytłumaczyć, jak 
dotrzeć do odległego irlandzkiego pubu. Ale okazało 
się, że hotel przez ścianę graniczył z restauracją, gdzie 
mogliśmy ugasić pragnienie.

W Barcelonie mamy tradycję odwiedzin w szam-
panerii, przybytku, gdzie zagryzając tapas pije się mu-
sujące wino Cava. Szampaneria leżała w pobliżu, więc 
po krótkim odpoczynku ruszyliśmy w jej stronę. Tam, 
również zgodnie z tradycją, zamówiliśmy po ciepłej 
bułeczce z topionym roquefortem, roquefort caliente i 
dwa kieliszki Cava brut. Wino nalewano szczodrze, z 
meniskiem wypukłym; trudno było donieść kieliszki 
do stolika nie uroniwszy ani kropelki. Znajomy radził 
nam po fakcie upijać nadmiar przez słomkę.

Następnego dnia czekało nas hotelowe śniadanie. 
Jak zwykle nie byliśmy rozczarowani: smakowite 
wędliny, sery i jajecznica ze świeżych jajek, nie z 
proszku. Małżonek dostrzegł natychmiast butelkę 
musującego wina i szczodrze sobie nalał. Ja czułam 
lekki przesyt po wizycie w szampanerii. Jedliśmy bez 
pośpiechu i tylko dyskretne przyciemnienie światła 
zasygnalizowało, że śniadanie ma się ku końcowi.

Przed opuszczeniem hotelu należało opłacić do-
datek klimatyczny wysokości 7 euro na dwie osoby 
za dobę. Pamiętam z dzieciństwa, że i w Polsce, w 
miejscowościach wypoczynkowych, obowiązywał ta-
ki dodatek, ale był on raczej symboliczny. Małżonek 
wybrał się jeszcze na pożegnalny spacer w rejo-
nie pomnika Kolumba i wylotu bulwaru la Rambla. 
Promenada  zmieniła się nie do poznania. Miejsce sto-
isk z kwiatami i pamiątkami, klatek z papużkami i ka-
narkami, karykaturzystów, żywych posągów, postaci 
pomalowanych na biało, srebrno czy złoto, zastygłych 

w jednej pozie, a po otrzymaniu datku zmieniających 
pozycję i nieruchomiejących ponownie, zajęły – wi-
docznie bardziej rentowne – restauracje dla hord 
turystów.

Taksówka zawiozła nas do portu. Walizką zajął 
się personel, a my odszukaliśmy swoją kabinę. Była 
przestronna, z niewielką kanapką, którą zajęła waliz-
ka. Nie posiadała jednak lodówki i zapytałam przy-
dzielonego nam stewarda, gdzie można przechować 
insulinę Małżonka. Natychmiast dostarczył nam prze-
nośną lodóweczkę i pojemnik na zużyte strzykawki. 
Udaliśmy się do bufetu na lunch, ale nie odkryliśmy 
jeszcze wszystkich rozkoszy podniebienia.

Po sycącym śniadaniu bezpłatny autokar zawiózł 
nas do pierwszego portu, francuskiej miescowości 
Sete przeciętej dwoma kanałami i z tego względu 
przypominającej Amsterdam. Pogoda była piękna, a 
wędrówka wzdłuż kanałów aż do otwartego morza 
urzekająca. Udało nam się także nabyć butelkę fran-
cuskiego koniaku, Armaniaku, na prezent dla przy-
jaciela, okrągłego jubilata. Jeśli ktoś zapyta, skąd ta 
butelka, bo Armaniaku nie ma w Systembolaget, po-
wiemy, że to prywatny import prosto z Francji.

Był 15 października, moje imieniny, i z tej okazji 
jedliśmy kolację w restauracji, w której można było 
jeść o dowolnej porze. Zapytałam miłej kelnerki, czy 
i na tym statku jest zwyczaj częstowania solenizan-
tów tortem, którego Małżonek niestety nie będzie 
mógł jeść. ”W takim razie zapraszamy serdecznie 
na kieliszek szampana” – padła odpowiedź. ”Jestem 
Meksykanką, moja mama ma na imię Teresa i też ob-
chodzi dziś imieniny” – dodała. Wypiliśmy za zdro-
wie moje i mamy. Na przystawkę zamówiliśmy fry-
towane ośmiornice i ślimaki zapiekane w sosie czosn-
kowym. Na drugie danie wybraliśmy kaczkę. Porcje 
były mordercze: udko i pierś na osobę. Przejedzeni 
udaliśmy się do bufetu na gorącą herbatę.

Następnym portem był francuski Toulon leżący w 
pobliżu Marsylii. Była niedziela i miejskie autobusy 
nie odchodziły z portu. Jedynym sposobem dostania 
się do miasta była taksówka lub łódź za 25 dolarów 
na osobę. Wydało się nam to trochę drogo. Wiec po-
prosiłam panienkę w informacji turystycznej o za-
mówienie taksówki. Nie grzeszyła usłużnością, ale 
w końcu uległa. Taksówka miała kosztować 25 euro. 
W ten sposób nic nie zyskamy. Pojechaliśmy łodzią. 
Atrakcją Tulonu jest ponad kilometrowy rynek owo-
cowo-warzywny przy ulicy Lafayette. Francuzi znani 
są z doskonałej kuchni. Każda jarzynka czy owoc, 
wypucowane do glansu i w kilku wariantach cieszy-
ły oczy.  Ale najbardziej zachwyciły mnie stragany 
z rydzami. Takiej ilości rydzów nie widziałam nigdy 
przedtem. Niestety, nie mieli ich na statku.

Stoły bufetowe zaskakiwały nas stale nowymi 
smakołykami. Pochłanialimy tapas, pocięte skośnie 
i przypieczone kromki bułki z guacamole, szynką 
parmeńską, łososiem lub jajkiem na twardo. Co rano 
mieliśmy orgię łososiową. Dwa znane w Szwecji ro-
dzaje kompletował łosoś zabarwiony  buraczanym so-
kiem. Nie jadam ryb na śniadanie, ale tu robiłam wy-
jątek dla różyczki z łososia, łyżeczki śmietankowego 
serka, krążka czerwonej cebuli i ćwiartki cytryny. W 
oddzielnym sektorze kucharz smażył jajka i omlety. 
Oferowano także, już z rana, płaty pieczonego mięsi-
wa. Kropką nad i był pewien wieczorny poczęstunek, 
kiedy to poza truskawkami podano świeże maliny i 
jerzyny. Niezwykle usłużny personel spełniał w miarę 
możliwości życzenia gości. Kiedy zażyczyłam sobie 
tygrysie krewetki bez sosu, natychmiast dostałam 
całą ich miseczkę. Na specjalne życzenie dostaliśmy 
także na odjezdnym ogromną porcję frytowanych 
ośmiornic. 

Następnym portem było Ajaccio na Korsyce, miej-
sce urodzin Napoleona. Był poniedziałek, muzea 
pozamykane. Obejrzeliśmy fasadę domu Napoleona 

i okoliczne sklepy z pamiątkami po cesarzu. W nie-
dziele i poniedziałki Francja jest nieczynna zauważyła 
pewna pani. Ajaccio posiada miejską plażę, gdzie spę-
dziliśmy miło resztę dnia na opalaniu i kąpieli.

Kiedy przypłynęliśmy na Majorkę nie było w pla-
nie zwiedzania tylko plażowanie, ponieważ znaliśmy 
wyspę z poprzednich pobytów. Trudno było dopytać 
się o autobus. Po długim oczekiwaniu, w desperacji, 
zatrzymałam taksówkę i razem z drugą parą polecili-
śmy wieźć się do Palma Nova. Woda w morzu była 
jeszcze cieplejsza niż na Korsyce. Powrót odbył się 
autobusem. Miał nas dowieźć do portu. Niestety, 
zawiózł nas do centrum miasta. Po wielu mylnych 
informacjach i kilku czasochłonnych przesiadkach 
wyczerpani dotarliśmy na statek na 10 minut przed 
odpłynięciem. Nie chciałabym przeżyć tego po raz 
drugi.

Ibiza była następną wyspą Balearów. Przed wielu 
laty odwiedziliśmy ją i w pamięci pozostały mi pięk-
ne plaże i opalające się topless turystki. Nie znaliśmy 
jednak położonego dość wysoko starego centrum mia-
sta. Nad miastem góruje katedra. Katedry często bu-
dowano na wzgórzach, bliżej nieba. Małżonek pozo-
stawił mnie w kawiarni, a sam udał się na wspinaczkę. 
Powrócił zmordowany po godzinie. ”Taki wysiłek nie 
jest na moje lata” – stwierdził ciężko dysząc. W dro-
dze powrotnej chcieliśmy się napić piwa. W mijanej 
restauracji wymagano, aby jednocześnie zamówić coś 
do zjedzenia. Na szczęście obok był bar bez obowiąz-
ku konsumpcji. Przypomniał mi się felieton Wiecha, 
gdzie autor ubolewa nad losem Szwedów. Aby wolno 
im było wypić kieliszek czystej w restauracji - muszą 
zamówić obiad z trzech dań z komputem.

Rozrywek w sensie pokazów czy występów było 
na statku niewiele. Jeden z nich, Broadway show, za-
powiadała hostessa imieniem Mercedes. Prosiła, aby 
zapamiętać jej imię i nie mylić z Lambordini, Fiatem 
czy Maserati. Po czym na ekranie, przy ogłuszającej 
muzyce, przez dłuższy czas pokazywano migawki z 
Broadway’u. W końcu kurtyna poszła w górę i od-
tańczono kilka rzekomo humorystycznych skeczów 
o niejasnej puencie. Na innym pokazie artysta cyr-
kowy wprawiał talerze w ruch obrotowy na długich 
prętach. Jak długo można patrzeć na wirujące tale-
rze? Wyszliśmy przed końcem. Tym chętniej, że cyr-
kowiec porywał gości na scenę i zmuszał do brania 
udziału w spektaklu. Nie lubię tego. Jako widz chcę 
się czuć bezpiecznie i nigdy nie siadam blisko sceny.

Przedostatnim portem była Cartagena. Miasto 
otacza potężny mur. Jest tam wiele antycznych zabyt-
ków, m.in. dobrze zachowany amfiteatr i pozostałości 
rzymskich ruin. Pewne ulice mają ławeczki i murki 
ozdobione wielobarwną ceramiczną mozaiką.

A na zakończenie czekała Walencja, trzecie co do 
wielkości miasto po Madrycie i Barcelonie. Nie spo-
sób było zwiedzić więcej niż stare miasto. Prowadziła 
do niego ogromna brama, podobno największa w 
Europie. Dominuje tam katedra z kilkoma placami 
wokół. Katedra jest mieszanką stylów architektonicz-
nych: romańskiego, gotyckiego i baroku. Walencja 
posiada hale targowe. I tu sprzedawano rydze, ale nie 
można ich brać w podróż, powinny być skonsumowa-
ne w dniu kupna.

Ten rejs różnił się od dotychczasowych. Kapitan 
nie częstował szampanem na powitanie i pożegnanie, 
o kodach ubraniowych nie było mowy. Dżinsy mo-
gły wystarczyć jako strój. Wiele pań ubierało się we 
wzorzyste, luźne suknie z ”ogonami”, ale nie były to 
stroje galowe, tylko przewiewne, letnie ciuszki. Rejs 
miał jednak swoje zalety – kilka nowych miejsc do 
zwiedzania i ciekawe kulinarne przeżycia.

Teresa Urban

R.I.P. Biblioteka.
Uwagi Elżbiety 
Gieysztor

W nawiązaniu do artykułu “R.I.P. Biblioteka 
Polska” (NGP nr 18/2022) chciałam zgłosić następu-
jące uwagi:

1. Błąd: Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej 
w Sztokholmie liczyło ponad 40 członków jeszcze w 
2018 roku. W 2020 już tylko 16 (w czasie pandemii ni-
kogo do płacenia nie zachęcano). W 2021 – 15 człon-
ków, a w 2022 już tylko 6. Dlatego przy głosowaniu, 

na Walnym Zebraniu 25 października 2022 roku, bra-
no pod uwagę 21 członków z dwóch przedostatnich 
lat.

2. Martwy skarb z dobra kultury? Czytelników 
Biblioteki już prawie nie ma, więc niewątpliwy skarb 
niestety staje się sam martwy. Miejmy nadzieję, że 
nowi ludzie go ożywią. Przedłużanie istnienia TPBP 
przez upór jedynej osoby, i to wiekowej, nie ma żadne-
go sensu, a zaprzepaściłoby zapracowane, społeczne 
pieniądze. 

3. Zanim przewodniczący wyjechał na urlop, nie 
ustalił, niestety, terminu Walnego Zebrania, o co  po-
winien był zadbać, ale też nie dopuścił na zebraniu 
zarządu do rozpatrzenia tej sprawy postawionej w 
porządku dziennym. Przed ostatnim możliwym termi-
nem trzeba było zawiadomić członków z 2 tygodnio-
wym wyprzedzeniem. Ponieważ przewodniczący sam 
nie decyduje, reszta zarządu i członkowie byli wład-
ni zwołać Zebranie Walne. W Zarządzie nikt już nie 

chciał dalej angażować się w Bibliotekę i było to też 
praktycznie uniemożliwione.

4. TPBP samo się rozwiązywało z chwilą, gdy 
Kongres Polaków we Szwecji wyznaczył swoją Radę 
Biblioteki – statut Towarzystwa stał się nieaktualny 
– padł główny paragraf, na którym opierała się dzia-
łalność. Pozostało tylko, dla szwedzkich władz, banku, 
żeby Walne Zebranie, pozostałych jeszcze członków, 
przegłosowało rozwiązanie. 

Przy tym musiało się także odbyć głosowanie, jak 
rozdysponować pieniądze. Wszystko odbyło się legal-
nie, mimo usilnych starań przewodniczącego, by nie 
dopuścić do rozwiązania Towarzystwa, którego dal-
sze istnienie było już absurdem.

Elżbieta Gieysztor, sekretarz TPBP
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Aleksander Kwiatkowski

“Piszę to z mieszanymi uczuciami. Postano-
wiłem zrezygnować z członkostwa w Partii 

Liiberanej (wcześniej Folkpartiet)” – napisał 
na swoim koncie Facebooka Piotr Kiszkiel, 
kiedyś szef liberałów w Göteborgu, wielokrotnie 
członek władz komunalnych, znany i zasłużony 
działacz emigracyjny w tym mieście. “Muszę 
być jednak konsekwentny. Mentalnie pożegna-
łem się już z Liberałami kilka lat temu. Zwią-
zane to było z ogólnokrajowym spotkaniem, na 
którym podjęto decyzję o wsparciu utworzenia 
rządu z Szwedzkimi Demokratami jako partią 
wspierającą. 
Teraz (po wyborach i stworzeniu nowego rządu 
- dop. red) doszliśmy do granicy, która ozna-
cza, że nie mogę pozostać członkiem tej samej 
koalicji partyjnej, w której – po raz pierwszy w 
historii Szwecji – znajduje się partia o zabar-
wieniu narodowo-socjalistycznym, z korzeniami 
faszystowskimi. Jestem i pozostanę liberałem. 
Dziś wysłałem maila do partii z informacją o 
mojej rezygnacji”.

Kiszkiel nie jest odosobniony w swojej decy-
zji. W ciągu ostatnich lat wielu Polaków należą-
cych do Liberałów zrezygnowało z członkostwa 
w tej partii z powodu niejasnego stanowiska 
wobec Sd.

Bynajmniej nie oznacza to, że taką ocenę sy-
tuacji powyborczej ma większość Polaków. 

I tych w Szwecji i tych “krajowych”, którzy za-
wsze mają wiele do powiedzenia, choć Szwecję 
znają zazwyczaj ze słyszenia i TVPisowskich 
mediów. Pod informacją o tym, że Szwedzcy 
Demokraci zdobyli głos co piątego wyborcy w 
Szwecji, posypały się komentarze np na Interii: 
~Klops: Kiedyś mieli niezwykle uczciwe i spo-
kojne społeczeństwo, bo nieco wcześniej mieli 
drakońskie prawa, co nauczyło ludzi, że spokój 
i uczciwość przynosi korzyści. Potem w oparciu 
o liberalny eksperyment społeczny doprowadzili 
do sytuacji, że stali się gośćmi w własnym kraju, 
a normalność stała się faszystowskim reliktem. 
Może wreszcie Europa zacznie być Europa 
i matką Europejczyków. Otwarta na innych, 
ale nie uległa i bezwolną ziemią obiecana 
dla wszelkiej maści deprawacji, degeneracji i 
szkodnictwa.
~Realista:  Mleko się dawno rozlało. Popieram, 
ale myślę że szwedom już nic nie pomoże. Araby 
i czarni opanowali ten kraj. 
~kostas: A dziś biedni szwedzi chodzą po śmiet-
nikach od taki kraj dbają o jakiś przybyszów 
paskudnych a nie o swoich co nowy rząd na to.
~lech: jak coś, spałować, jak zgwałci albo 
ukradnie do pierdla na 15 lat, zlikwidować strefy 
no-go a jak ktoś się stawia i chce prawo szaria-
tu, wysłać z powrotem na pustynię. Wszystkich 
nielegalnych wywalić.
~Fix: Szwecja zmądrzała, a czy Polacy muszą 
uczyć się zawsze na własnych błędach - nie mo-
żemy wyciągnąć wniosków z błędów w przyjmo-
waniu nadmiaru imigrantów.
~prawyPL: i to mi się podoba i jeszcze śnia-
dych i czerniawych terrorystów odsyłać do 
swoich krajów najlepiej z lgbtowcami.

~No ta no: Musicie ich Kastrować chemicznie i 
eutanazja
~ obserwator: lepiej późno niż wcale nasza opozy-
cja tusk z ochojską chce przyjąć ten wzór z którego 
inni już uciekają. (pisownia wpisów oryginalna)

To mówi właśnie Polska: jakiż ponury i okrop-
ny kraj, gdzie tak wielu ludzi przesiąkniętych jest 
nienawiścią.

A co mówią Polacy w Szwecji? W Sztokholmie 
jak zwykle – wspierane przez Kongres Pola-

ków w Szwecji – Stowarzyszenie Polskich Patrio-
tów Semper Fidelis zorganizowało 30 października 
pod kościołem “akcję informacyjną dla Polaków 
w Sztokholmie dotyczącą kłamliwie brzmiącego, 
na razie jeszcze w fazie projektu, już po konsulta-
cjach społecznych tzw. Projektu ustawy o ochronie 
ludności oraz o stanie klęski żywiołowej oznaczony 
na oficjalnej stronie rządowej pod nr. UD432. Na 
fragmencie projektu, który zaproponowaliśmy 
na ulotce w art. 42 jest mowa o odgraniczeniu 
wolności i praw”. Na zdjęciach publikowanych 
na profilu Fb widać jak do ulotki doczepiony jest 
inny manifest tego środowiska: “Stop ukraini-
zacji Polski”. Ponadto na stronach FB materiały 
Konfederacji – głównie (p)osła Brauna, o tym, że 
wojna na Ukrainie to “nie nasza wojna”, i – chyba 
na wszelki wypadek – zaproszenie na “Warsztaty 
z radiołączności” pod tytułem: “Radiołączność w 
wypadku kryzysu”. Gdzie? Oczywiście w Ośrod-
ku Polskich Organizacji Niepodległościowych 
(OPON). Cortés napisał kiedyś: Wszyscy wariaci są 
racjonalistami.

Skoro już o OPON mowa... Stowarzyszenie Polek 
w Szwecji wysłało do swoich członkiń zawia-

domienie tej treści: Drogie koleżanki i koledzy w 
Stow Polek! Przypominamy o spotkaniu-kafejce w 
piątek 28 października o godz 14,00. Zapraszamy 
na słodkości, kawę, herbatę i serdeczne rozmowy. 
Na to zareagowała dotknięta porażeniem mar-
tyrologiczno-patriotycznym była szefowa byłej 
Rady Uchodźstwa Polskiego w Szwecji, pani H., 
pisząc: Szanowna Pani Przewodnicząca! Z wielkim 
zdziwieniem notujemy ogłoszenie o kafejce 28 
października o godz 14.00 w Oponie! Tego dnia o 
godz 14.30 jest Msza Św Pogrzebowa za Św Pamię-
ci Alfreda Trzesowskiego, Bohatera i Powstańca 
Warszawskiego, który przeżył 96 lat... Przyłączamy 
się do świętego oburzenia, nawet uważamy, że 
tegoż dnia powinny być zamknięte w Sztokholmie 
wszystkie polskie sklepy. Ktoś, kto przesłał nam tę 
korespondencję skomentował: Pieprzeni dewoci, 
kreujący Bogu ducha winnych AK-owców na świę-
tych i rycerzy niezłomnych! Dopiszmy: Przez nich 
nawet kawy nie można się napić...

W Gazecie Wyborczej wywiad z posłem Paw-
łem Kowalem. Dziennikarz pyta: Jarosław 

Kaczyński wciąż powtarza opowieść, że mamy w 
Polsce partię polską i partię niemiecką i to nie-
mieckie stronnictwo to oczywiście Koalicja Obywa-
telska. Poczuwa się pan? Kowal: – Przyzwyczaiłem 
się już, że on co tydzień stara się w jakiś sposób 
obrazić, rzucić oszczerstwo. Straszne, że przywyka-
my do tego rodzaju uprawiania polityki w Polsce, 
przywykamy do brutalności, ale przynajmniej jest 
z tego powodu w człowieku pewnie coraz większy 
bunt i chęć zmiany w przyszłym roku. 

Z tekstu Janusza Andermana w „Gazecie Wybor-
czej”, zatytułowanego „Oto dowód napisany 

państwa ręką, ręką płynącą zapewne z serca: 
Prezes jest debezd”. Prezes ani na moment nie 
zapomina też o sprawach zasadniczych, o „tym 
wszystkim, co było budową naszej cywilizacji, tej 
(…) najbardziej życzliwej człowiekowi cywiliza-
cji w dziejach świata – cywilizacji chrześcijań-
skiej, opartej o chrześcijaństwo”. Oczywiście, że 
najbardziej życzliwej człowiekowi, poczynając od 
wypraw krzyżowych, owocnej działalności Świętej 
Inkwizycji i innych miłych i pełnych zapału prze-
jawów miłości do człowieka. Na szczęście z braku 
opału nie ma dziś mowy, by znowu zapłonęły stosy. 
Tym bardziej wydaje się oczywiste i niepodwa-
żalne, że: „Niewierzący muszą przyjąć chrześci-
jański system wartości, innego w Polsce nie ma”. 
Niestety prezes, prawiąc o chrześcijanach, nie 
sprecyzował, kogo ma na myśli. 

W XX w. wyświetlano filmy nie tylko w kinach, 
także w telewizji. Do tego już byliśmy przyzwy-
czajeni. Rewolucja cyfrowa, udostępniająca filmy 
za pośrednictwem odtwarzacza – zwanego zrazu 
magnetowidem – poszła później o wiele dalej.
 

Filmy stały się dostępne na sieci, do oglądania na jeszcze 
mniejszym niż telewizyjny ekranie komputera, ba, telefo-
nu komórkowego  a także, poprzez łącze kablowe – znów 
w telewizji. Ilość produkowanych filmów rośnie wykład-
niczo i dużej ich części kina nie są w stanie wchłonąć, w 
dodatku cena biletów przekracza opłaty wypożyczenia czy 
nawet zakupu płytki dvd i koszty dostępu do Internetu. Stąd 
coraz większa ilość filmów dociera do widza poprzez sieć 
Internetu. I filmy te są recenzowane i reklamowane przez 
prasę branżową na równi z kinowymi.

Jednym z największych dystrybutorów tego rodzaju jest 
Netflix, obok HBO, Vod.pl, Canal+  i licznych innych. 
Podobną rolę spełniają służebne wobec kanałów telewi-
zyjnych serwisy zwane play: svt.play, tv4 play, Via-play 
(TV3). Niektóre z  nich znajdują miejsca w TV, inne są tyl-
ko na PLAY. No to ludzie - grajcie je, PLAY IT!

Poniżej omówię kilka filmów tej grupy pokazywanych 
w Netflixie i w jednym wypadku w svt.play (wcześniej niż 
w TV!). Wszystkie przynależą do niszowej, ale szczególnie 
przeze mnie faworyzowanej grupy filmu górskiego.

Narracyjne reguły thrillerów Alfreda Hitchcocka naka-
zują rozpoczynać od potężnego wstrząsu a potem napięcie 
ma rosnąć. Zacznijmy zatem od trzęsienia ziemi nawie-
dzającego sporą część Nepalu wiosną 2015 r.  Bohaterem 
filmu “Bortom Tingri” (reż. Peter Svensson) jest żądny 
przygód Szwed Robin Trygg, któremu ta eksplozja lodu i 
kamieni uniemożliwiła wejście na szczyt. Ale nie załamany 
powraca, zdobywając zarówno Everest jak i pobliski 8-ty-
siecznik Cho Oyu. Szerzej przedstawiono to wydarzenie w 
3-odcinkowym serialu “Aftershock” (reż. Olly Lambert) 
plasującym akcję na zboczach Everestu (obóz-baza, zerwa 
Lodowca Khumbu, obóz 1 powyżej), w dolinie Langtang 
i w stolicy  Kathmandu. 9000 ofiar śmiertelnych, parę mi-
lionów pozbawionych dachu nad głową, widzimy na  kilku 
wybranych przykładach ludzi walczących o ocalenie i ra-
tujących innych. Jest to jednak dokument w dużej mierze 
inscenizowany, bo w końcu w sytuacji “ratuj się kto może” 
mało kto chwyta za kamerę czy nawet komórkę. Ponadto w 
roli niektórych (nie wszystkich) “gadających głów” ocaleń-
ców widzimy “aktorów”. Te wydarzenia poznajemy dzię-
ki filmowi Charlesa Terrila “The last mountain”, a także 
(wcześniej) czytając książkę Ballarda “One and two halves 
to K2”.

Inny pechowy szczyt to położony w Karakorum (nieopo-
dal K2)  Broad Peak, któremu swe życie poświęcił (dosłow-
nie i w przenośni) Maciej Berbeka, jeszcze jeden przykład 
“samobójczej” rodziny alpinistów. Jego ojciec Krzysztof 
Berbeka ginie w latach 1950. w Alpach po zdobyciu zimą 
4-tysięcznego Dent d’Herens. Maciej zdobywa  przedwierz-
chołek Broad Peak, odległy o parę godzin, choć niższy tylko 
o parędziesiąt metrów od  szczytu głównegoi a o pomyłce 
(we mgle) dowiaduje się dopiero po zejściu. Na jakiś czas 
zarzuca himalaizm ekstremalny ale gdy pojawia się szansa 
zdobywa zimą główny szczyt w czwórkowym zespole, jed-
nak ginie w zejściu wraz z innym, najmłodszym członkiem 
wyprawy. To widzimy w filmie Leszka Dawida “Broad 
Peak”, ukazującym również pośmiertne panichidy rodziny 
pod szczytem w poszukiwaniu zwłok ofiar. Tym wydarze-
niom poświecono także kilka książek.

Rejestracją pełnego sukcesu jest film “14 peaks” (reż. 
Torquil Jones) ukazujący Nepalczyka Nima, zdobywające-
go Koronę Himalajów, tj 14 8-tysiączników w czasie 7 mie-
sięcy. Jego wyczyn, podobnie jak wejście grupy Szerpów 
na K2 po raz pierwszy zimą, dowodzi, że dawni tragarze są 
lepiej zaaklimatyzowani i zdolni do najwyższych osiągnięć.

Mniej zaawansowany poziom wspinaczki, raczej turysty-
kę, widzimy w szwedzkich serialach, gdy celebryci prowa-
dzeni są przez Szerpów w Nepalu. W “The Journey” (TV3) 
widzimy m.in. Izabelę Skorupko i  Petera Stormare (TV3), a 
w “Expedition” (TV4) Michael Persbrandt i Susanne Kalur 
wchodzą (lub nie) na himalajski 6-tysięcznik Lobuche.

Rewolucja w 
dystrybucji filmów



Mamy to w sobie. 
Jeśli nadejdzie 
sytuacja w albo 
wojna.
Sytuacja polityczna w kwestii bezpieczeństwa jest 

obecnie poważna. Przyszłość trudno przewidzieć. 

Pokój, wolność i demokracja to wartości, których 

bronimy każdego dnia. W razie sytuacji kryzysowej 

lub wojny nasza zdolność do współpracy jest bardzo 

ważna. Bo wolę wspierania się nawzajem mamy 

w sobie. W sercu, we krwi. I widać ją w spojrzeniu.

Wszyscy jesteśmy 
 częścią obrony cywilnej.
Więcej na  msb.se/forsvarsvilja


