NR 4 (366) ROK XVIII 14.02.2016

POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE

Nie by³eœ na wystêpie? Zobacz na YouTube co straci³eœ...
NGP rozmawia z Waldemarem Porad¹, który tworzy nowy portal audiowizualny
PoloniaKultura.se STRONA 10
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ROMAN POLAÑSKI:
TEORIA SPISKOWA

Omamiony pieniêdzmi od Sorosa,
wyp³acanymi hojnie przez ludzi
Petru i Schetyny, wzi¹³em udzia³
w pikiecie KOD przed ambasad¹
polsk¹ w Sztokholmie. Co gorsza,
by³em tam z ¿on¹, córk¹ i wnuczk¹.
STRONA 2

Spiskowa teoria plagiatów
Romana Polañskiego? Brzmi
sensacyjnie... Trudno powiedzieæ,
kto z polskich filmoznawców jest
w stanie osi¹gn¹æ jak¹œ jasnoœæ
w tych sprawach.
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Nagroda Nobla dla szwedzkiego
przedsiêbiorcy Nilsa Daléna
wywo³a³a konsternacjê w œrodowisku fizyków. STRONA 11

POLSKI TYGIEL

WSTYD
WSTYD
WSTYD...
WSTYD 1.

Stwierdzenie, ¿e Polacy s¹ dzisiaj bardziej podzieleni ni¿ kiedykolwiek wczeœniej, to ju¿ bana³. S¹
podzieleni i bêd¹ jeszcze bardziej. A to, co dzieje siê
obecnie w Polsce, w sposób naturalny przenosi siê
równie¿ na podzia³y wœród polskiej emigracji. Najbardziej skrajnym tego przyk³adem by³a kontrmanifestacja
zorganizowana przez grupê Polaków pod ambasad¹
RP w Sztokholmie, gdzie 23 stycznia pikietê zapowiedzia³ Komitet Obrony Demokracji.
Prawo do wyra¿ania swoich opinii ma ka¿dy –
to jedna z najwa¿niejszych zdobyczy po upadku komunizmu w Polsce. Nic wiêc dziwnego, ¿e pod ambasad¹
w Sztokholmie pojawi³a siê grupa kontrmanifestantów. Zdziwienie jednak wywo³a³ fakt, kto w niej
uczestniczy³.
Kontrmanifestacjê zorganizowa³o bowiem
Stowarzyszenie Polskich Patriotów (jakby inaczej
mogli siê nazywaæ??!!) skupiaj¹ce m³odych ludzi, g³ównie z najnowszej emigracji. Ramiê w ramiê pojawili
siê przedstawiciele szwedzkiej organizacji Nordisk
Ungdom, która przez w³adze szwedzkie jest okreœlana jako organizacja faszystowska, powi¹zana z
ruchem Vit Makt. To radykalna organizacja o nacjonalistycznej i rasistowskiej ideologii, a jej szef (obecny na
kontrmanifestacji pod ambasad¹) Fredrik Hagberg zosta³
w 2014 roku wyrzucony z pracy w armii szwedzkiej
za g³oszenie rasistowskich pogl¹dów.
Nordisk Ungdom uwa¿any jest za jedn¹ z najprê¿niejszych organizacji nacjonalistycznych w Szwecji. Znana jest tak¿e ze wspó³pracy z polskimi narodowcami – Hagberg bra³ udzia³ w Manifestacji Niepodleg³oœci w Warszawie, gdzie przemawia³ ostrzegaj¹c przed
multikulturalizmem, który “wraz z lewic¹ w Szwecji
zniszczy³ tradycyjne wartoœci”. – Musicie walczyæ na
dwóch frontach - zewnêtrznym chroni¹c swoje granice
i polskie instytucje i drugim, wewnêtrznym kszta³tuj¹c
swoje ¿ycie i kulturê choæby poprzez zak³adanie rodzin
– zwraca³ siê do uczestników Marszu Niepodleg³oœci.
“Szwecja dla Szwedów, Polska dla Polaków, Europa
nale¿y do nas” – mówi³ Hagberg.
Niemal w podobnym tonie utrzymana by³a
kontrmanifestacja pod ambasad¹ – tyle tylko, ¿e tutaj
podobny przekaz formu³owali m³odzi Polacy. Ale Stowarzyszenie Patriotów Polskich to w³aœnie nic innego, jak od³am polskich narodowców w Szwecji.
Przegl¹daj¹c strony na Facebooku cz³onków tej organizacji, widaæ od razu, ¿e wiêkszoœæ z nich to sympatycy (albo nawet cz³onkowie) radykalnej Nordisk Ungdom. Podkreœlmy jeszcze raz: organizacji o rasistowskiej i faszystowskiej ideologii.

WSTYD 2.

Nowa Gazeta Polska jako pierwsza zwróci³a uwagê na powi¹zanie Stowarzyszenia Polskich Patriotów
z Nordisk Ungdom. To spowodowa³o zorganizowany
hejt przeciwko naszej gazecie, zw³aszcza na stronie

Facebooka. Wpisywane tam komentarze (³¹cznie z ró¿nymi groŸbami) jeszcze bardziej potwierdzi³y nasze
podejrzenia, ¿e SPP nie ma nic wspólnego z patriotyzmem ani chrzeœcijañstwem. To zwyk³a – jak okreœla siê
w czêsto w Polsce – kibolska organizacja o radykalnej
retoryce.
Zaczê³o siê od gróŸb:
“Zobaczycie, przyjdziemy porzucaæ w was
kamieniami, bo jesteœcie sprzedanymi dziwkami, za kasê
to byœcie im nawet ³achy targali” (Mariusz Danek, 29
lat, Sztokholm - wpis tu¿ przed manifestacj¹ KODu).
PóŸniej nie by³o lepiej:
“Za³o¿yciel nowej gazety to by³y ubek i s¹ na to
papiery, które w nied³ugim czasie zostan¹ opublikowane. Dzisiaj te antypolskie szmaty potrafi³y podejœæ i pluæ
na polskie flagi, ot tak wygl¹da ich ¿ydowska demokracja!!! Pajacami jesteœcie!!! ale có¿ czerwone œwinie
lubi¹ manipulowaæ!!!” (Bartosz Ogorza³ek, 37 lat,
Skogas)
“PARADNE! Oto byli peerelowscy aparatczycy
re¿imu (tzw. “pomarcowcy” i nomenklaturowcy), byli
komunistyczni dziennikarze (np. G¹sowski czy Nowakowski), którzy zniewalali polski naród w czasach PRL
przy pomocy cenzurowanego przez siebie przekazu medialnego, dokonuj¹ rozpaczliwych prób porównywania
nas polskich patriotów i dzia³aczy niepodleg³oœciowych
do samych siebie w latach okupacji sowieckiej. To przys³owiowy odruch z³odzieja, który uciekaj¹c przed poœcigiem wrzeszczy: “£APAÆ Z£ODZIEJA!!!” (Tomasz
Strzy¿ewski - jego wpisy to osobny rozdzia³!)
“Jeszcze Szechtera sobie weŸcie na nastêpny
raz!!!! To przyjdzie nas wiêcej i wiêcej! Szmat³awiec!!!!!
A wy kim jesteœcie, ubekami?” (Marysia Jarek Stanek)
“Gdyby Nordisk Ungdom domaga³o siê usuniêcia wszystkich IMIGRANTOW ze Szwecji, to nie przyjmowaliby ¿adnego Polaka do swojego stowarzyszenia.
Chodzi o ratowanie kultury europejskiej, naszych tradycji, która jest zagro¿ona i napastowana przez tzw.
uchodŸców. Nordisk Ungdom smarta Polacker är med
er!” (Tobiasz £ukaszewski, 19 lat, Täby).
“Neonaziœci? Tak zawsze pisali, mówili o polskich
patriotach sowieccy pacho³kowie. Wstyd! Chcecie wojny
domowej g³¹by? To poczekamy... Zamiast liœci... wisieæ
bêd¹ komuniœci ze SmroDU!” (Radek Be)
Gdy przegl¹da siê profile Facebookowe hejterów widaæ pewne wspólne cechy: pe³no na nich
odnoœników do stron propaguj¹cych rasizm i nienawiœæ do uchodŸców, symbole narodowe i patriotyczne (¯o³nierze Wyklêci) mieszaj¹ siê ze zdjêciami pojemników z u¿ywkami dla kulturystów, a najlepsze zdjêcie profilowe to z go³ym torsem i napiêtymi musku³ami... Tu niestety wstydu nie ma.

WSTYD 3.
Przewodnicz¹cym Stowarzyszenia Patriotów
Polskich w Szwecji jest Patryk Szachewicz, pochodz¹cy z M³awy, zaledwie 18-letni m³odzian mieszkaj¹cy
w Johanneshov. Na jego proflu facebookowym znajdziemy pe³no odnoœników do stron Nordisk Ungdom,
na których propagowane s¹ treœci rasistowskie, wymierzone przeciwko uchodŸcom i osobom o odmiennej
orientacji seksualnej.
Skandaliczne jest to, ¿e organizacja znalaz³a swojego opiekuna w Kongresie Polaków w Szwecji, który
finansuje m.in. pisemko wydawane przez SPP. Kongres
goœci³ tak¿e uczestników kontrmanifestacji w lokalu
OPON w Sztokholmie.
Warto uœwiadomiæ to wszystkim organizacjom cz³onkowskim w Kongresie Polaków w Szwecji
– z b³ogos³awieñstwem Prezydium, wspierane jest
œrodowisko powi¹zane ze szwedzkimi rasistami i
faszystami, co nie pozostanie bez wp³ywu na opiniê
o Kongresie.

WSTYD 4.
œci:

Ten wpis na Facebooku warto zacytowaæ w ca³o-

“Mam parê s³ów do redakcji tego szmat³awca
zwanego “Polsk¹” gazet¹. Po przeczytaniu tego komunikatu (chodzi o informacjê, ¿e uczestnikami kontrmanifestacji byli przedstawiciele Nordisk Ungdom –
dop. red) mogê stwierdziæ tylko tyle, ¿e osoba pisz¹ca o
tym nie ma elementarnej wiedzy na temat historii i
ideologii politycznych. Gdyby by³o inaczej to nie okreœlonoby owej organizacji mianem neonazistowskiej.
Czy wy tam w redakcji umiecie odró¿niæ idee narodowego socjalizmu zwanego potocznie nazizmem od faszyzmu? Od razu stwierdzê dla jasnoœci, ¿e to nie jest to
samo. U¿ywacie hase³, których sami nie rozumiecie i
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robicie ludziom tylko wodê z mózgu. Mam ju¿ doœæ dyskredytacji nurtów prawicowych. Nied³ugo bêdziecie stawiaæ znak równoœci miêdzy s³owem prawica a nazizm.
Tak dla waszej wiadomoœci ideologia prawicowa jest
zwi¹zana równie¿ po czêœci z koœcio³em bo stara sie
broniæ podobnych wartoœci. Skoro jest taka z³a i tak j¹
atakujecie to po co wyk³adacie tego waszego szmat³awca
pod koœcio³em? A¿ siê dziwiê, ¿e ksiê¿a tego nie wyzwalaj¹ od razu do œmieci. Jeden z nich ju¿ raz mi powiedzia³
do czego nadaje siê ta wasza gazeta. W sezonie zimowym
do pod³o¿enia sobie pod buty, ¿eby siê z nich nie nala³o
w mieszkaniu. Piszecie ludziom jakieœ g³upoty. Co ma
na celu ten artyku³? A no nic innego jak tylko nastraszyæ
ludzi, ¿e jak u w³adzy bêdzie prawica, to bêdzie to równoznaczne z tym, ¿e zapanuje terror jak za rz¹dów Hitlera.
Nie piszecie rzetelnie o tym co siê dzia³o, tylko o rzekomej
ideologii tej “z³ej i niedobrej” szwedzkiej organizacji
oraz staracie siê zdyskredytowaæ œrodowisko niepodleg³oœciowe zwi¹zane z Kongresem Polaków w Szwecji,
który tak na marginesie ju¿ od d³u¿szego czasu stara
siê walczyæ z waszym stronniczym stylem uprawiania
dziennikarstwa. Co do kwestii stosunku owej organizacji do imigrantów, to rzetelnoœæ dziennikarska zobowi¹zywa³aby do tego, aby wyjaœniæ jakoœ t¹ kwestiê, dlaczego
przy³¹czaj¹ siê do nich równie¿ Polacy bêd¹cy imigrantami. Pod tym okreœleniem nale¿y bowiem rozumieæ jedynie ow¹ rzeszê najeŸdŸców z Afryki i Bliskiego
Wschodu, którzy rzekomo uciekaj¹ przed wojn¹ a tak
naprawdê to, pragnê zaznaczyæ, ¿e nie wszyscy, ale w
wiêkszoœci, przyje¿d¿aj¹ tutaj tylko po to, aby ¿yæ na
socjalu i zasiedlaæ Europê zgodnie z nakazami
Mahometa. To tych imigrantów, którzy ¿yj¹ na nasz
koszt z naszych podatków chc¹ usun¹æ ze Szwecji Ci
rzekomi neonaziœci. Mam nadziejê, ¿e teraz dla co niektórych sprawa bêdzie nieco jaœniejsza. Apelujê wiêc
zmieñcie tytu³ tej gazety bo wsyd mi, ¿e jest tam s³owo
“Polska”. Dla mnie to jest nowa gazeta PO, albo gazeta
nowoczesnej, albo nowa niemiecka gazeta g³osz¹ca idee
zgodne z propagand¹ tworzon¹ przez œrodowisko
polityczne Angeli Merkel. Przestañcie og³upiaæ ludzi! I
zabierzcie to coœ spod koœcio³a! (pisownia oryginalna NGP)
Autorem tego wpisu jest Pawe³ Kania, 27-latek, który na swojej stronie facebookowej umieszcza
symbole Nordisk Ungdom i propaguje treœci rasistowskie. Pan Kania jest tak¿e nauczycielem historii w
Szkole Polskiej przy Ambasadzie Polskiej w Sztokholmie! Jak to jest mo¿liwe, by osoba wykazuj¹ca
taki brak tolerancji, wychwalaj¹ca œrodowiska radykalne, mog³a pracowaæ z polsk¹ m³odzie¿¹???!!!
To pytanie do Ambasady Polskiej w Sztokholmie.
Wstyd!
I jeszcze wyjaœnijmy: Narodowy socjalizm (nazizm) g³osi³ wy¿szoœæ narodu niemieckiego, nale¿¹cego
do “rasy aryjskiej” (wywodzonej od Ariów – staro¿ytnego ludu indoeuropejskiego) w stosunku do innych
ras i narodów, a w szczególnoœci nad ¯ydami i Cyganami. Ideê tê po³¹czono ze zwulgaryzowan¹ nietzscheañsk¹ koncepcj¹ “nadcz³owieka” (Übermensch), wy¿szego moralnie, intelektualnie i duchowo w stosunku
do “podludzi” i wywodzono z niej prawo narodu niemieckiego do panowania nad innymi narodami (Herrenvolk). Naziœci wyznawali pogl¹d, ¿e mieszanie siê ras
(Rassenschande) powoduje ich degeneracjê, dlatego
wprowadzili ustawodawstwo zakazuj¹ce ma³¿eñstw i
stosunków seksualnych Niemców z osobami innej rasy
(ustawy norymberskie). “Poprawianiu” rasy mia³ tak¿e
s³u¿yæ program eutanazji i sterylizacji osób “niepe³nowartoœciowych” biologicznie. Realizowano te¿ dalsze
projekty w duchu eugeniki, w tym kradzie¿ dzieci,
wspieranie rozrodczoœci wed³ug kryteriów rasowych
(oœrodki Lebensborn), rozwa¿ano wprowadzenie wielo¿eñstwa. Pogl¹dy rasowe determinowa³y w du¿ym stopniu politykê okupacyjn¹ i doprowadzi³y do holocaustu.

Je¿eli zaœ chodzi o definicjê faszyzmu. Jedna z nich mówi, ¿e
faszyzm jest form¹ dyktatury nacjonalistycznej, która opiera siê na
kilku zasadach. Najwa¿niejszym dobrem w pañstwie faszystowskim
jest wspólnota, to znaczy naród (rozumiany jako ogó³ obywateli
pañstwa) lub grupa etniczna rozumiana jako to¿sama z narodem.
Prawa jednostki s¹ podporz¹dkowane prawom narodu, który zyskuje
tym samym realn¹ osobowoœæ, nie tylko jako pojêcie abstrakcyjne.
Ka¿de dzia³anie dla jej dobra i na jej korzyœæ jest dzia³aniem moralnie
usprawiedliwionym. W faszyzmie w³oskim kwestie dotycz¹ce rasy
s¹ pomijane, natomiast w nazizmie stanowi¹ wa¿n¹ sk³adow¹ ideologii,
zw³aszcza w postaci obsesyjnego antysemityzmu. Nazizm tak¿e próbowa³ siê osadziæ w tradycji ludowej, co siê nie udawa³o faszyzmowi.
Ró¿ne tak¿e by³o podejœcie do przemocy i terroru – we W³oszech nie
wprowadzono obozów zag³ady, a sama liczba aresztowañ na tle politycznym by³a o wiele mniejsza. Nazizm by³ antyreligijny, natomiast
faszyzm szuka³ oparcia w Koœciele. Faszyœci podbijali kraje w imieniu
agresywnego imperializmu, natomiast naziœci pod has³ami obsesyjnego
rasizmu.
Pytanie wiêc pozostaje: do której z ideologii bli¿ej m³odemu nauczycielowi, panu Paw³owi Kanii?

WSTYD 5.

BRATNIA

POMOC
Ludomir
Garczyñski-G¹ssowski

Pikieta KOD
w Sztokholmie
23 STYCZNIA 2016
Omamiony pieniêdzmi od Sorosa, wyp³acanymi hojnie przez ludzi Petru i Schetyny, wzi¹³em
udzia³ w pikiecie KOD przed ambasad¹ polsk¹ w
Sztokholmie. Co gorsza, by³em tam z ¿on¹, córk¹ i
wnuczk¹.
Wiedz¹c, ¿e wystêpujê w roli pacho³ka rewan¿ystów zachodnioniemieckich, id¹c, a w³aœciwie, stoj¹c na pasku dywersyjnych si³ usi³uj¹cych os³abiæ
Polskê na arenie miêdzynarodowej, wykrzykiwa³em
haniebne has³a wymierzone w reformatorów PiS,
pragn¹cych stworzyæ, i to od zaraz, Prawdziw¹ Polskê dla Prawdziwych Polaków.
W ca³ej swej bezczelnoœci, nie znaj¹c za grosz
wstydu, przypi¹³em sobie Krzy¿ Oficerski Orderu
Zas³ugi RP, przyznany mi za zas³ugi dla wspierania
demokracji w Polsce, bêd¹cy zapewne u obecnie rz¹dz¹cych odznaczeniem z nadszarpniêt¹ reputacj¹, bo
przyznany mi przez poprzedniego prezydenta.
Za judaszowe srebrniki (a tak naprawdê za
pachn¹ce œwie¿ym drukiem dulary) krzycza³em wraz
z innymi: „Wolne media”, „Nie dla Inwigilacji”. Najbardziej zapalczywi dodawali: „Precz z PiSlamizmem”, „Precz z Kaczorem Dyktatorem”.

Wszelkie próby bronienia “polskich patriotów” ze Sztokholmu
budz¹ zdumienie, zw³aszcza w kontekœcie informacji, które poda³y
wszystkie szwedzkie media zaledwie tydzieñ po manifestacji KODu. Okaza³ siê bowiem, ¿e policja szwedzka zatrzyma³a trzech Polaków,
którzy zachowywali siê agresywnie podczas demonstracji, jak¹ zorganizowa³y œrodowiska rasistowskie (w tym Nordisk Ungdom), a
która by³a wymierzona przeciwko imigrantom i uchodŸcom. Wœród
zatrzymanych by³ co najmniej jeden zidentyfikowany osobnik, który
“broni³ patriotyzmu” pod ambasad¹ RP w kontrmanifestacji przeciwko KOD-owi (patrz zdjêcie wy¿ej). Jak wynika z ró¿nych relacji
w tzw Ludowej Demonstracji (przeciwko imigrantom) uczestniczy³o
oko³o 10 Polaków sympatyzuj¹cych z Nordisk Ungdom. Tego samego
dnia (w sobotê 30 stycznia 2016) dosz³o równie¿ do ataków zorganizowanych grup rasistowskich na osoby o wygl¹dzie cudzoziemskim.
Je¿eli ktokolwiek uwa¿a, ¿e kibolskie zachowania mo¿na
t³umaczyæ jak¹kolwiek ideologi¹ o walce “ze lewactwem”, a chuligañskie wybryki ubiera w “patriotyczn¹ postawê”, ten œwiadomie wspiera najbardziej skrajne postawy, które w tym przypadku przynosz¹ wstyd wszystkim Polakom w Szwecji.

WSTYD 6.
Szalikowcy i kibole, którzy próbuj¹ swój brak tolerancji i nienawiœæ wyra¿aæ w hejcie na Internecie, nie mog¹ liczyæ na ¿adn¹ dyskusjê. Bêdziemy blokowaæ ka¿dego, kto zamiast sensownych argumentów i ocen u¿ywa wulgarnoœci lub pos³uguje siê jakimiœ
bezsensownymi has³ami o “czerwonych œwiniach”, “szmat³awcu”,
“zomowcach” i “ubekach”. To œwiadczy o poziomie dyskutantów.
Jeœli ktoœ w ten sposób rozumie wolnoœæ wypowiedzi, ten nie
rozumie w ogóle, na czym polega wolnoœæ, któr¹ Polska odzyska³a
po 1989 roku. “Wolne media” to nie œmietnik dla hejtu i ludzkich
frustracji! Wymachiwanie polsk¹ flag¹ nie czyni z nikogo wiêkszego patrioty – bo patriotyzm to coœ znacznie wiêkszego. Kazimierz Przerwa-Tetmajer napisa³: Patriotyzm powinien polegaæ na
mi³oœci swoich, zbyt czêsto zaœ polega na nienawiœci obcych. I warto
to mieæ na uwadze, by oszczêdziæ sobie wstydu.
(NGP)

Od samego pocz¹tku, w pobli¿u naszej pikiety demonstrowa³a grupa Prawdziwych Polaków
krzycz¹c: na przemian „Ca³a Polska siê z was œmieje,
komuniœci i z³odzieje”, „Oto kwik œwiñskich ryjów
odrywanych od koryta”. Potem œpiewali (okropnie
przy tym fa³szuj¹c – po tym poznaæ Polaków wszêdzie na œwiecie) na przemian pieœni patriotyczne i
religijne i dorzucali kolejne has³a: „Polska zostanie
katolicka”, „Precz z Uni¹”. Mieli tuby i petardy, choæ
nie mieli pozwolenia na demonstracjê. Szwedzka policja, pilnuj¹ca bezpieczeñstwa naszej pikiety, przez
d³u¿szy czas nie orientowa³a siê, ¿e oni s¹ przeciw
nam. A myœmy pozwolili im krzyczeæ.
Sta³em pod oknami Ambasadora i pomyœla³em
sobie, przecie¿ to mi³y cz³owiek, nasz cz³owiek, dawa³ mi order w imieniu Prezydenta RP (zapewne
wkrótce go odwo³aj¹) i jak tu rzucaæ w jego okno pomidorem zgni³ym. Z boku dochodzi³y kolejne œpiewy
Kiboli, sorry, Prawdziwych Polaków, rozpoznawa³em piosenki, które sam œpiewa³em w internowaniu.
Nie wyj¹³em pomidorów, ni jajek, ostatecznie
kwota od Sorosa nie by³a a¿ tak s¹¿nista. Wysoko
nad g³ow¹ trzyma³em za to, zwrócony ku fasadzie
Ambasady, w³asnorêcznie sporz¹dzony plakat z napisem “PiS= PZPR”, a pod nim “ale PiSdzi!”. Kontrdemonstranci krzyczeli w nasza stronê: „Precz z komun¹”. Przypomnia³em sobie, ¿e ja te¿ wykrzykiwa³em te s³owa. 31 lat temu, pod tymi samymi
oknami, stoj¹c w tym samym co dzisiaj miejscu.
Kiedy policja w koñcu kaza³a Kibolom, przepraszam, Prawdziwym Polakom, odejœæ, bo nie mieli
zezwolenia, zwróciliœmy siê do, spowitych we flagi
bia³o-czerwone, ale ju¿ oddalaj¹cych siê pos³usznie
Rodaków, z okrzykiem: „ChodŸcie z nami!”.
No to siê porobi³o.
Zygmunt Barczyk
Œl¹ski Zanzibarczyk ze Sztokholmu
czyli, gorszy sort Polaka

Ju¿ mia³em wys³aæ zamówiony
tekst do Redakcji, gdy otrzyma³em
dwujêzyczn¹ ulotkê na temat, o którym pisa³em. Ulotka wyjaœnia „Jak to
(naprawdê) by³o pod ambasad¹”.
No có¿, mam ju¿ swoje lata: niedowidzê i niedos³yszê. Wiêc pomyœla³em: „A mo¿e autorzy ulotki maj¹ racjê, mo¿e ja by³em na innej demonstracji, pod inn¹ ambasad¹?”. Ale nie.
„Starsze Panie” z klubu bryd¿owego w
OPONIE, uczestniczki wydarzeñ pod
Ambasad¹, nie mia³y w¹tpliwoœci –
ulotka k³amie!!! Panie nawet chcia³y
pisaæ zbiorowy protest w tej sprawie.
Nie warto. ¯ycia by nam nie starczy³o
na prostowanie ka¿dej bzdury.
Antoni S³onimski mia³ racjê, gdy
pisa³, ¿e nie warto polemizowaæ z byle
kim i byle gdzie. Pan Antoni pisa³
mniej wiêcej tak: „Jakiœ idiota pisze
za³ganych dziesiêæ s³ów by mnie sprowokowaæ. Ja, ¿eby to sprostowaæ, muszê napisaæ sto s³ów. A on tylko na to
czeka i pisze tysi¹c. ¯eby to sprostowaæ musia³bym napisaæ dziesiêæ tysiêcy s³ów. A ja nie mam na to czasu.
Mam wa¿niejsze tematy do napisania”.
A w czym rzecz? Ulotka zaczyna siê tak: JAK TO BY£O POD AMBASAD¥. Kilkanaœcie minut przed po³udniem, w sobotê 23 stycznia, na
skwerku przed polsk¹ ambasad¹ w
Sztokholmie zebra³a siê 50 osobowa
grupka starszych pañ i panów – emerytów. To tzw. KOD, czyli ci którzy s¹
zdania, ¿e usuniêcie z TVP Lisa i Kraœki lub program 500 z³ na dziecko
kompromituje Polskê w oczach tzw.
Europy. (...) W samo po³udnie pod ambasadê przybywa dwudziestoparoosobowa grupa kontrmanifestantów (...)
Przybyli, wœród, których dominuj¹ ludzie w wieku 20-30 lat skanduj¹ “Ca³a
Polska z was siê œmieje, komuniœci i
z³odzieje ”.
Wystarczy. Te „Starsze Panie” i
ci „Emeryci” – to weterani walki z komun¹. Organizatorzy i uczestnicy
wa¿nych protestów i demonstracji w
okresie stanu wojennego i przedtem.
Wœród demonstrantów zauwa¿yliœmy
Katarzynê S³awsk¹ z dawnego Biura
Informacyjnego Solidarnoœci i znanego
publicystê Andrzeja Olkiewicza, tego
samego, który na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych ub.
wieku organizowa³ na Norrmalmstorg
codzienne demonstracje w intencji usamodzielnienia siê Krajów Ba³tyckich.
Zacznijmy od tego, ¿e przed
Ambasad¹ RP nie ma ¿adnego skwerku, ale to drobiazg. Ambasada stoi
przy Alei Karola (Karlavägen). Aleja ta
przypomina krakowskie planty. Pomiêdzy jezdniami jest trawnik i alejka.
Na tej alejce zebrali siê ludzie zatroskani o rozwój sytuacji w Polsce.
* * *
Wrócê do tekstu, który napisa³em zanim dotar³a do mnie w/w ulotka.
W sobotê 23 stycznia br. w ca³ej
Polsce odby³y siê kolejne protestacyjne marsze, demonstracje i pikiety. 200
tysiêcy Polaków protestowa³o, tym
razem, przeciw planom wprowadzenia
cenzury w Internecie i w dalszej perspektywie w innych œrodkach przekazu. W polskich skupiskach za granic¹
zorganizowano te¿ demonstracje i pikiety solidarnoœciowe.
dok. na str. 14
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W dziedzinie prawa rodzinnego oferuję
klientom pomoc i doradztwo między
innymi w sprawach dotyczących opieki nad
dziećmi, miejsca zamieszkania dzieci i
kontaktów z dziećmi, prawa do
zatrzymania mieszkania, alimentów,
ustalenia ojcostwa i wykonalności orzeczeń
sądowych. Klientom mojej Firmy
Adwokackiej pomagam w składaniu
wniosków o ochronę prawną lub pomoc
prawną. W sprawach karnych podejmuję
się zleceń jako obrońca z urzędu,
pełnomocnik strony poszkodowanej i
specjalny przedstawiciel dzieci.
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Zapiski krytyczne

Spiskowa teoria
plagiatów Romana
Polañskiego

Pokaz zorganizowany by³ specjalnie dla Romana Polañskiego, który
kilka lat wczeœniej zrealizowa³ g³oœny
film “Dwaj ludzie z szaf¹” (1958), nagrodzony na Expo w Brukseli. Rzecz
polega na tym, ¿e g³ównym rekwizytem
obu filmów jest szafa, mo¿e tylko u Polañskiego dwudrzwiowa, ale za ka¿dym
razem z lustrem, towarzysz¹ca przygodzie cz³owieka poczciwego lub peregrynacjom dwóch ludzi wychodz¹cych z
szaf¹ z morza. Obserwowa³em niek³amane zdziwienie Polañskiego po projekcji, który filmu Themersonów jakoby nie
zna³. Fakt ten mo¿e budziæ zdziwienie,
bo film pokazywany w CAF istnia³ w
archiwum szko³y filmowej w £odzi
(PWSF), w której Polañski studiowa³
przez szereg lat i ogl¹da³ masê klasycznych i wspó³czesnych filmów.
W ostatnich miesi¹cach 1964 roku, w czasie mego pierwszego, trzymiesiêcznego pobytu w Londynie, pozna³em, a nawet odwiedzi³em pp. Themersonów. Nie zna³em jeszcze wtedy ich
twórczoœci plastycznej i literackiej, choæ
“Wyk³ad profesora Mmaa” wydano w

© Wikipedia

Chyba we wczesnych latach
1960. mia³em okazjê
w Filmotece Narodowej
(która wówczas zwa³a siê
Centralnym Archiwum
Filmowym) na Pu³awskiej
w Warszawie byæ obecny
na projekcji krótkometra¿owego filmu Franciszki i
Stefana Themersonów
“Przygoda cz³owieka
poczciwego” (1937-38).

Polsce, koncentrowa³em siê wiêc na relacji z owego pokazu w CAF. Nie pamiêtam reakcji T., poza ¿yczliwym zainteresowaniem. Tyle o szafach.
Kilka lat póŸniej, pracuj¹c ju¿ w
Centrali Wynajmu Filmów na Mazowieckiej, obejrza³em w du¿ej sali projekcyjnej na parterze, gdzie dzia³a³a Rada
Repertuarowa, francuski film René Clementa “Plein soleil” (W pe³nym s³oñcu),
oparty na powieœci Patricii Highsmith
“The talented Mr. Ripley”, sfilmowanej
póŸniej jeszcze parokrotnie. Film mia³
premierê we Francji w roku 1960 (w Polsce dopiero w 1969), ale projekcja, o której mowa mia³a miejsce napewno kilka
lat póŸniej, ok. 1963, ju¿ po premierze
pe³nometra¿owego debiutu Polañskiego
“Nó¿ w wodzie” (1962). Tê pewnoœæ
wywo³uje skojarzenie z jedn¹ scen¹ filmu: graj¹cy g³ówn¹ rolê Alain Delon sie-

dzi samotnie przy stoliku kawiarnianym
we w³oskim miasteczku (chyba na Sycylii), ju¿ po zabójstwie starszego o kilka
lat, zamo¿nego przyjaciela, w³aœciciela
jachtu (gra go Maurice Ronet). Siedzi
przy stoliku i zabawia siê no¿em, stukajóc rytmicznie ostrzem o blat stolika miêdzy rozchylonymi palcami drugiej rêki.
Dok³adnie jak to robi³ Zygmunt Malanowicz w “No¿u w wodzie”. Zastanowi³o mnie to i pomyœla³em, ¿e Polañski
móg³ film Clementa ogl¹daæ we Francji,
gdzie czêsto wówczas przebywa³ i nawet nakrêci³ tam jedn¹ czy dwie krótkometra¿owki.
Z up³ywem lat zagadka siê skomplikowa³a. Obejrza³em “Plein soleil”
jeszcze dwukrotnie i nie mog³em siê dopatrzeæ sceny z no¿em przy stoliku. Dostrzeg³em jednak, ¿e nawet bez niej fabu³a
filmu przypomina w wielu punktach sytuacjê z “No¿a w wodzie”: dwóch mê¿czyzn, nieco starszy – zamo¿niejszy,
m³odszy – outsider. I dziewczyna, narzeczona starszego (Marie Laforet). I jacht,
który po œmierci starszego przypada na
pewien czas m³odszemu, wraz z to¿samoœci¹ ex-w³aœciciela. Karty by³y w
“No¿u w wodzie” rozdane w podobny
sposób, choæ do zabójstwa Niemczyka
przez Malanowicza nie dochodzi.
Pozostaje pytanie: czy scena w
kawiarni z no¿em zosta³a póŸniej z kopii
usuniêta na proœbê Polañskiego? Czy nawet bez proœby, ze zwyk³ej wobec niego
uprzejmoœci? A mo¿e jednak ja coœ Ÿle
pamiêtam? Trudno powiedzieæ kto z polskich filmoznawców jest w stanie osi¹gn¹æ jak¹œ jasnoœæ w tych sprawach. Pok³adam nadzieje w profesorze Tadeuszu
Lubelskim z UJ w Krakowie, autorze
ksi¹¿ki o francuskiej Nowej Fali.
Aleksander Kwiatkowski

OG£OSZENIA
DROBNE
POSZUKUJÊ
fachowca, który umie naprawiæ
zmywarkê do naczyñ oraz
stolarza.
T: 0739 780 530
SZUKAM PRACY
sprz¹tanie, mam wieloletni¹
praktykê
T: 0762 178 711

W obronie
wolnoœci
wyboru
drogi
Mieliœmy kiedyœ pieska,
mini sznaucera imieniem
James. W³aœciwie nie
godzi siê mówiæ “mieliœmy”. Równie dobrze on
mia³ nas. Pretensjonalne
imiê James otrzyma³ w
miejscu urodzenia, gdy¿
hodowczyni by³a zafascynowana pisarstwem
Jamesa Jonesa. Dzieci
przechrzci³y go szybko
na D¿emsik.
Otó¿ D¿emsik by³ patentowanym leniem i nie znosi³ spacerów, co
miêdzy innymi oznacza³o, ¿e szuka³
zawsze najkrótszej drogi do domu. To
bardzo odpowiada³o mnie, cz³owiekowi
absolutnie pozbawionemu orientacji w
terenie. Z³oœliwi twierdz¹, ¿e potrafiê
zab³¹dziæ w wiêkszym mieszkaniu. Oœwiadczam, ¿e to nieprawda i pod³e
k³amstwo! Ale w willi zdarza³o siê.
Jakby nie by³o ów brak powoduje,
i¿ przemieszczam siê, nawet po mieœcie,
w którym od czterdziestu z ok³adem lat
mieszkam, Sztokholmie, d³u¿ej ni¿ wiêkszoœæ mieszkañców, a gdyby nie moja
¿ona Krystyna, do celu letnich samochodowych wypraw nie dotarlibyœmy nigdy! Nie potrafiê wyobraziæ sobie trasy.
Zamiast obrazu drogi, któr¹ jecha³em
wielokrotnie, powinienem znaæ na pamiêæ i znam, mam przed oczami bia³y
ekran.
Krótko mówi¹c, gdybym to ja, a
nie Moj¿esz, wyprowadzi³ ¯ydów na
pustynn¹ przechadzkê, bylibyœmy w
podró¿y do dzisiejszego dnia, a nie te
drobne czterdzieœci lat! £atwo znaleŸæ
wiêcej przyk³adów wskazuj¹cych, ¿e nie
jestem w moim nieszczêœciu osamotniony. Choæby antyczni podró¿nicy. Nikt
nie powie, ¿e ¿egluj¹cy na „Argo” argonauci Jasona wybrali najkrótsz¹ drogê
do domu. A Odyseusz? Zesz³o mu dziesiêæ lat, zanim trafi³ spod Troji do Itaki,
i w objêcia Penelopy. Z drugiej strony, i
trochê na w³asn¹ obronê, przypomnê,
co powiedzia³ Eneasz: wszystkie drogi
prowadz¹ do Rzymu! To, o czym tu
mowa?
Dziœ ratuje mnie GPS. Ale nie
zawsze i nie wszêdzie. W umi³owanej
ojczyŸnie GPS wyraŸnie nie nad¹¿a za
dynamicznym rozwojem, którego wzmo¿enie zagwarantowa³a w ubieg³ym
roku „dobra zmiana” partii Prawo i Sprawiedliwoœæ. O tym oczywiœcie wiedz¹
wszyscy Polacy. A ci, co jeszcze nie wiedz¹, to siê dowiedz¹.
Problem polega tym, ¿e partia
Platforma Obywatelska, buduj¹c autostrady, zapomnia³a poinformowaæ o tym
tego faceta, co robi w GPSie za g³os. W
rezultacie goœcio powtarza w kó³ko: Po
trzystu metrach skrêæ w prawo! Po trzystu metrach skrêæ w prawo! Po trzystu
metrach skrêæ w prawo! A gdzie tu skrêcaæ, kiedy drogi nie ma!
Czy to siê szybko skoñczy? Ale
gdzie tam! To siê dopiero zaczyna, a to
oznacza, ¿e w któr¹ stronê skrêcisz, musisz zdecydowaæ sam.
Andrzej Szmilichowski
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Wspó³czesna wojna
propagandowa:
Macierewicz, czyli
czubek na choinkê
czêœæ 2.
Satyra s³u¿y temu by czasami
po³apaæ siê w rzeczywistoœci
– a “rzeczywistoœæ” ka¿dy
widzi inaczej. Mo¿e w³aœnie
dlatego jednych œmiesz¹
dowcipy obna¿aj¹ce
Kaczyñskiego, innych Tuska.
Ale wbrew powszechnemu
przekonaniu dzisiaj
œmiechem nie odmienia siê
ju¿ niczyich pogl¹dów, a
raczej utrwala poczucie
jednoœci “wyznawców”.
Przyk³ady mo¿na mno¿yæ: oto
mem, na którym na krzeœle siedzi aktorka
Katarzyna £aniewska (znana z “Plebanii” i swojego poparcia dla PiSu) i dziarga
na drutach we³niany sznur wisielczy.
Podpis pod memem: “Szalik dla zdrajców Polski”. Mem pojawi³ siê na stronach internetowych Klubu Gazety Polskiej w Chicago.
Przyk³adem obrazuj¹cym poczucie humoru drugiej strony mo¿e byæ rysunek satyryczny, który ukaza³ siê na
internecie przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Ko³o choinki stoi m¹¿ i ¿ona, a
m¹¿ mówi: “Chcia³aœ choinkê z du¿ym
czubkiem, to masz!”. Na szczycie choinki, zamiast gwiazdki, portret Macierewicza.
Satyra ch³oszcze, ale te¿ zbli¿a –
mówi³ kiedyœ Jacek Fedorowicz. –
K³adzie makija¿ na z³¹ twarz osoby wyœmiewanej, ucz³owiecza j¹ i przez to usypia spo³eczn¹ czujnoœæ. Satyra pomaga
w tym by po³apaæ siê w rzeczywistoœci
ale nie nale¿y jej roli wyolbrzymiaæ. Kilka
rysunków czy zdjêæ internetowych zamieszczonych w internecie ze œmiesznymi
podpisami, kilka kawa³ków wszystkiego
nie odmieni. Kropla dr¹¿y ska³ê, ale to
tylko kropla, a ska³a jest ska³¹ – mówi³
w wywiadzie przeprowadzonym przez
Paw³a Smoleñskiego.
Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
przez Fedorowicza przemawia dzisiaj
gorycz. Zreszt¹ ju¿ tytu³ wywiadu z nim
(“Przepraszam za ma³o ¿artobliwy ton
tej rozmowy”) œwiadczy o tym, ¿e nasta³y czasy, w których nie wszystkim
jest dzisiaj do œmiechu, mimo, ¿e tematów dla satyryków nie brakuje. Powaga i rozdra¿enienie, z jak¹ niektóre œrodowiska przyjmuj¹ kierowane pod swoim adresem ¿arty, sk³ania do postawienia
pytania, czy Polacy w ogóle maj¹ poczucie humoru? – Czasami nam siê zarzuca,
¿e jesteœmy ponurzy, ale myœlê, ¿e to nieprawda — mówi prof. Wojciech Polak,
historyk z UMK w Toruniu, autor ksi¹¿ki „Œmiech na trudne czasy. Humor i satyra niezale¿na w stanie wojennym w
latach wojennych i w latach nastêpnych
6
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(13 XII 1981-31 XII 1989)”. – Jesteœmy
weseli, lubimy siê œmiaæ. Mamy poczucie humoru, które umiemy wykorzystywaæ w trudnych momentach naszych
dziejów. Ciekawe jest to, ¿e ró¿ne dowcipy czy zabawne formy literackie pojawiaj¹ siê nawet w czasach bardzo dramatycznych dla Polski. Tak by³o podczas
II wojny œwiatowej czy w stanie wojennym, w stalinowskich wiêzieniach czy na
zes³aniu. By³ to sposób na podtrzymywania siê na duchu.
Ale to dobre mniemanie o sobienie
do koñca oddaje prawdê. Sprawuj¹cy
w³adzê – czy to z powodu swojego nadêtego ego, czy te¿ na skutek nadgorliwoœci swoich popleczników – nie potrafi¹ zachowaæ dystansu do samych siebie i przez to staj¹ siê jeszcze ³atwiejszym ³upem dla przeœmiewców. Chocia¿
nie zawsze jest do œmiechu, gdy satyrykom lub osobom rozpowszechniaj¹cym
treœci satyryczne grozi siê konsekwencjami prawnymi. To, ¿e w historii systemów totalitarnych znane s¹ przypadki
przeœladowañ za rozpowszechnianie
dowcipów nie dziwi – w PRL-u, po interwencji ambasady sowieckiej, telewizyjny kabaret Olgi Lipiñskiej zdjêto z
anteny na kilkanaœcie miesiêcy za opowiedziany przez Jana Kobuszewskiego
dowcip: „Kto zamawia³ ruskie? Nikt,
same przyszli”. Bohdan Smoleñ z grupy Tey trafi³ do kolegium ds. wykroczeñ za to, ¿e sprzeniewierzy³ siê ustalonemu z cenzorem wariantowi tekstu
w programie “Ostry dy¿ur” i odst¹pi³
od niego w trakcie wystêpu. Tak by³o.
Ale... ¿e podobne konsekwencje mo¿na
wyci¹gaæ w dzisiejszych czasach, to budzi ju¿ zdumienie. Warto przypomnieæ
w tym miejscu historiê twórcy serwisu
Antykomor.pl.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w dobie
wolnego s³owa nadawcom satyry politycznej nie gro¿¹ ju¿ sankcje instytucjonalno-prawne, tymczasem twórca serwisu Antykomor.pl, Robert Frycz, we
wrzeœniu 2012 r. zosta³ uznany winnym
zniewa¿enia prezydenta RP – pisze Magdalena Mateja w artykule “Satyra polityczna w mediach. Wolnoœæ s³owa a tabu
œmierci”. – S¹d uzna³, ¿e czêœæ zdjêæ zamieszczonych w serwisie Frycza, g³ównie
fotomonta¿e zawieraj¹ce wizerunek prezydenta, nie zniewa¿aj¹ go. Natomiast
za zniewa¿aj¹ce g³owê pañstwa uznano
zdjêcia „o wyraŸnym kontekœcie erotycznym, seksualnym”; zdaniem s¹du te
„zniewa¿aj¹ce, obra¿aj¹ce, uw³aczaj¹ce” obrazy nie mia³y nic wspólnego z aktualnym komentarzem politycznym czy
dyskusj¹. Ponadto sêdziowie napiêtnowali umieszczone na stronie gry, w których mo¿na strzelaæ z broni ostrej do wizerunków prezydenta: „W ocenie s¹du
jest to propagowanie agresji w cyberprzestrzeni”. St¹d kara ograniczenia
wolnoœci dla tego, który – zdaniem s¹du
– j¹ z³ama³”.
Sprawa Frycza wywo³a³a falê
krytyki nie tylko zwolenników Prawa i
Sprawiedliwoœci (czyli politycznych
przeciwników prezydenta Komorow-

skiego), ale tak¿e i drugiej strony, która
uzna³a, ¿e œciganie twórców stron satyrycznych (nawet jeœli s¹ one grubiañskie
i w z³y guœcie) ociera siê o próbê cenzurowania.
Okazuje siê jednak, ¿e nikt nie
wyci¹gn¹³ z tej historii ¿adnych nauk –
w³aœnie niedawno prokuratura w Nowym S¹czu wyda³a postanowienie o
przeszukaniu i ¿¹danie wydania przedmiotów przez autora nagrania opublikowanego na fan page “Sekcja Memów” o
tytule: “Pijany prezydent Andrzej Duda
kradnie kwiaty spod pomnika Romana
Dmowskiego”. M³odego 17-latka oskar¿ono o zniewa¿enie prezydenta.
Mimo takich przypadków Polska
stosunkowo rzadko pojawia siê w raportach miêdzynarodowych organizacji pozarz¹dowych, w kontekœcie cenzury Internetu. Nie oznacza to jednak, ¿e wolnoœæ s³owa nie ma granic. Pañstwo polskie w ramach istniej¹cego prawa œciga
i karze za przestêpstwa pope³niane w sieci, tj. za rozpowszechnianie pornografii
dzieciêcej, treœci rasistowskich, nadu¿ycia o charakterze gospodarczym, wreszcie za znies³awienie. “Niepokoi fakt, ¿e
ponawiane s¹ próby wprowadzenia regulacji zmierzaj¹cych do œciœlejszej kontroli sieci, a czyni siê to pod pretekstem
wzmocnienia bezpieczeñstwa narodowego oraz koniecznoœci¹ eliminacji agresji jêzykowej, pornografii dzieciêcej itp.
– pisa³a ju¿ w roku 2012 Magdalena Mateja. Dzisiaj jest to ju¿ faktem – nowe
regulacje przyjête przez Sejm i Senat mog¹ byæ wykorzystywane do politycznej
kontroli nad Internetem.
Specyfika polskiego ¿ycia politycznego, olbrzymia polaryzacja, spowodowa³y, ¿e satyra polityczna podzielona
jest w taki sam sposób jak podzielona
jest ca³a Polska. ¯adna ze stron nie oszczêdza drugiej, a dowcipy staj¹ siê coraz
grubsze i ostrzejsze. W³aœnie na ten temat pisze wspomniana ju¿ Magdalena
Mateja:
Kilka tygodni po katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem w programie Poranny WF Wojewódzki i Figurski w radiu

Eska Rock wyemitowano utwór pt. Do
celu. W utworze pojawi³ siê refren o nastêpuj¹cym brzmieniu: „Jarek po trupach do celu, ka¿dy chce le¿eæ na Wawelu”, co stanowi oczywiste nawi¹zanie do
okolicznoœci pochówku Lecha i Marii
Kaczyñskich oraz do strategii prezesa
PiS, Jaros³awa Kaczyñskiego. Bezpoœrednim celem dziennikarskiej satyry by³
nie zmar³y polityk, a jego brat - bliŸniak,
ów niuans prawdopodobnie przes¹dzi³
o wyemitowaniu materia³u w medium tradycyjnym. Utwór spotka³ siê z krytycznym stanowiskiem przewodnicz¹cej Rady Etyki Mediów oraz szefowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, warto
jednak odnotowaæ, i¿ Krystyna Mokrosiñska (SDP) nie podjê³a jednoznacznie
w¹tku ³amania zasad etyki w tekœcie Do
cel, operuj¹c mniej wyrazistymi kategoriami dobrego smaku i kultury dziennikarskiej. Jak zauwa¿a Piotr JóŸwiak,
Kodeks karny, nie zna przestêpstwa, które polega³oby na znies³awieniu osoby
zmar³ej albo pamiêci po niej. Czyn taki
zgodnie z polskim prawem karnym nie
jest przestêpstwem, zatem jego sprawca
nie podlega karze. „W odniesieniu do
osób zmar³ych mo¿na mówiæ ju¿ nie o
ochronie ich czci, ale o ochronie ich pamiêci, która to ochrona jest mo¿liwa na
gruncie prawa cywilnego, w drodze powództwa o ochronê dóbr osobistych osób
bliskich dla zmar³ego”. Trudno jednak
ustaliæ granicê, do której winna siêgaæ
ta ochrona, a w¹tpliwoœci pog³êbi³ jeszcze
proces, który dziennikarzowi Arturowi
Domos³awskiemu, autorowi biografii
Kapuœciñski non-fiction, wytoczy³a wdowa po wybitnym reporta¿yœcie. Ustanie
osobowoœci fizycznej przerywa wprawdzie ochronê prawn¹ tego, kto zakoñczy³
¿ycie, jednak¿e nawet wtedy trudno odmówiæ zmar³emu poszanowania pamiêci, któr¹ po sobie pozostawi³. St¹d za
przestêpstwo uznano dzia³ania polegaj¹ce na zniewa¿eniu lub ograbieniu
zw³ok, prochów ludzkich, grobu lub innego miejsca pochówku zmar³ego. W tym
przypadku przedmiotem ochrony jest
czeœæ, szacunek i spokój nale¿ny zmar³ym
i miejscu ich pochówku. W myœl tej zasady próbê „ocenzurowania” przestrzeni
publicznej podj¹³ latem 2010 r. dziennik
„Rzeczpospolita”, a w œlad za jego doniesieniami politycy Prawa i Sprawiedliwoœci oraz niektórzy obywatele. Zainicjowano akcjê przeciwko reklamie
piwa umieszczonej w pobli¿u Wawelu,
tj. miejscu pochówku prezydenta Kaczyñskiego, motywuj¹c dzia³ania niestosownoœci¹ sloganu: Spragniony wra¿eñ? Zimny Lech. Na podstawie doniesienia obywatelskiego Komisja Etyki Reklamy zobowi¹zana by³a okreœliæ, czy billboard s¹siaduj¹cy z Wawelem narusza
dobre obyczaje. Kompania Piwowarska
t³umaczy³a, ¿e wyboru lokalizacji noœnika
reklamowego dokonano ze wzglêdu na
œwietn¹ ekspozycjê, a has³o Zimny Lech
by³o wykorzystywane w komunikacji
marki piwa od lutego 2009 roku. Komisja
Etyki Reklamy przyjê³a argumentacjê
przedsiêbiorcy, uznaj¹c równie¿, ¿e bill-

board Lecha usytuowany niedaleko Wawelu mieœci siê w ramach przyjêtych norm
etycznych i nie narusza dobrych obyczajów. Producenta piwa wprawdzie nie
ukarano, niemniej medialne i spo³eczne
wrzenie wokó³ przekazu reklamowego
sk³oni³o Kompaniê Piwowarsk¹ do zaniechania dalszej ekspozycji billboardu w
kontrowersyjnym miejscu”.
Historia z “Zimnym Lechem” ma
charakter symboliczny, a baner reklamowy sta³ siê mimowolnie przedmiotem
kpin i ¿artów. By³ czêsto wykorzystywany przez zwolenników PiS jako przyk³ad obrazoburczej i brutalnej kampanii
wymierzonej w partiê przez przeciwników politycznych.
Historia satyry politycznej umieszczonej na dwóch przeciwstawnych
biegunach, doczeka³a siê ju¿ opracowañ
publicystycznych pokazuj¹cych “mechanizmy” jej tworzenia oraz ich “rodowody”. Przyk³adem mo¿e byæ praca
Piotra Lisiewicza “Od Miecugowa do
Miecugowa” (Nowe Pañstwo, luty
2009), w której czytamy m.in.:
„Tok-szo³y” telewizyjne, emitowane przez ich w³aœcicieli rodem z posowieckich firm polonijnych, zbieraj¹ masow¹ publicznoœæ w³aœnie dziêki zapraszaniu gwiazdeczek rodem z prasy kolorowej i dowcipkowaniu na najmniej ambitne tematy. Rolê dawnych satyrycznych
okienek-wstêpniaków w gazetach, które
dziœ licz¹ siê mniej, graj¹ krótkie, ³opatologiczne do bólu dowcipy o braciach
Kaczyñskich w radiach TOK FM, Zet
czy Esce. W Internecie, rzecz jasna nie
na g³ównych portalach, znalaz³em niedawno pewien komiks. Oto jeden z mê¿czyzn opowiada reszcie kawa³, którego
treœci nie znamy. Nagle wszyscy wybuchaj¹ œmiechem: „Cha, cha, ten Kaczyñski jest taki niski”. Po czym któryœ zauwa¿a nieopatrznie: „Zna³em to samo w
wersji o Eltonie Johnie”. Zapada k³opotliwa cisza. „Pieprzony homofob” – odpowiada ktoœ w koñcu, a reszta mu przytakuje. Dlaczego choæ Kwaœniewski, Miller, Wa³êsa czy Borusewicz s¹ zbli¿onego
wzrostu do Kaczyñskich, medialni satyrycy nie œmiej¹ siê z tego faktu, a operatorzy telewizyjni wychodz¹ ze skóry,
by zrobiæ z tamtych Goliatów? Ca³a operacja socjotechniczna wywodzi siê
wprost z satyry socrealistycznej, tylko
uzupe³niono j¹ telewizyjn¹ technik¹. Satyra socrealistyczna jako skierowana do
mas mia³a pos³ugiwaæ siê obrazkiem. Ale
z pewnoœci¹ nie finezyjnym ¿artem w stylu
przedwojennego skamandryckiego rysownika Zdzis³awa Czermañskiego. Mia³
byæ to przekaz zwulgaryzowany, odwo³uj¹cy siê do najprostszych skojarzeñ. I
nie chodzi³o tu tylko o rysunki, ale i o obrazki rymowane czy opisywane w krótkich opowiadaniach z mora³em.
Stalinowska satyryczna socjotechnika, której najs³ynniejszym przyk³adem
by³ plakat „Olbrzym i zapluty karze³ reakcji”, doczeka³a siê naukowych opracowañ, zarówno za Zachodzie, jak i w
Polsce. Jak pisze Karol Alichnowicz w
pracy „Miejsce dla kpiarza”: „Jeœli w
wizerunku Nowego Cz³owieka nacisk

po³o¿ony zostaje na »górê«, to wróg i
»szkodnik« przedstawiani s¹ w perspektywie »do³u«”. Wed³ug analizy Alichnowicza. tak¿e w wierszykach „negatywne
postacie – tak jak na propagandowych
plakatach – ukazywane s¹ w pomniejszeniu jako skarla³e ludzkie figurki. Satyra skupia siê w pierwszej kolejnoœci na
opisie cech somatycznych [fizycznych,
cielesnych – przyp. PL], anga¿uj¹c jednostki leksykalne, frazeologiczne i metaforyczne, które maj¹ sens przestrzenny”.
Przyk³ady? Janusz Minkiewicz
charakteryzuje amerykañskiego prezydenta Trumana w wierszu „Szelki”:
„Niewielkim by³ cz³eczyn¹”. Z kolei w
opowiadaniu Tadeusza Borowskiego,
„K³opoty pani Doroty”, pan Stasinek,
negatywny bohater utworu, podczas procesu w „wymiêtej cajgowej marynarczynie, przestraszony i zmieszany, wygl¹da³
na tuzinkowego urzêdniczyka”.
Po co ten niski wzrost i zdrobnienia? „Formacje deminutywne [zdrabniaj¹ce lub zmniejszaj¹ce – przyp. PL]
akcentuj¹ w tym kontekœcie ironiczny
stosunek do postaci Trumana i Stasinka.
Prezydent USA ma nie tylko niski wzrost,
ale jest kimœ drobnym, w¹t³ym, mizernym. Bohater »K³opotów...« to dr¿¹cy o
swoje ¿ycie, pospolity, niczym siê nie wyró¿niaj¹cy »urzêdniczyk«” – pisze Alichnowicz.
Lisiewicz, w zgodzie z politycznym przes³aniem swojej formacji, nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e satyra w wykonaniu
zwolenników Platformy Obywatleskiej,
ma swoje korzenie w sowieckich wzorcach. St¹d te¿ w jego opracowaniu czytamy dalej:
Tak siê sk³ada, ¿e Bruno Miecugow to ojciec Grzegorza Miecugowa,
szefa „Szk³a kontaktowego”. To nie zarzut – te s¹czê tu wœciekle przez zaciœniête
nienawistnie zêby ca³y czas – tylko zabawna konstatacja. Mo¿e by tak napisaæ
dzie³o „W¹tek walki z agresj¹ w satyrze
rodziny Miecugowów”?
Tê w „Szkle kontaktowym” szczególnie intensywnie prowadzono, gdy prezydent Kaczyñski przemawia³ na placu
w Tbilisi. Ju¿ nie pamiêtam, czy widzom
tego programu chodzi³o o to, ¿e prezydent
jest niski, czy ¿e w czasie przemówienia
zaj¹kn¹³ siê. Wtedy wyobrazi³em sobie
czo³gi Putina masakruj¹ce to miasto jak
czeczeñski Grozny i poczu³em... Domyœl¹
siê Pañstwo co, w ka¿dym razie obdziera³bym ze skóry, jak amerykañski imperialista miecugowowskiego lwa. Powstrzymam siê od bluzgów, bo sam wyjdê
na socrealistê. Gdyby „Nowe Pañstwo”
mia³o pasek, to poprosi³bym Czytelników
o sms-y w tej sprawie i umieœci³ je na

pasku. W ka¿dym razie po³¹czenie wyœmiewania groteskowego patriotycznoreligijnego zadêcia z militaryzmem i agresj¹ by³o typowe dla stalinowskiej satyry.
Autor porównuj¹c dawn¹ propagandê komunistyczn¹, pos³uguje siê tak¿e przyk³adem fraszek, które pisa³
mieszkaj¹cy póŸniej w Szwecji, Tadeusz
Polanowski – swego czasu jeden z g³ównych autorów “Szpilek” w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych, póŸniej
na emigracji fraszkopisarz walcz¹cy z
komunizmem. Teza Lisiewicza jest jasna
– ci. którzy atakuj¹ PiS, nie tworz¹ satyry, a jedynie uprawiaj¹ propagdanê:
(...) Jednym z ulubionych s³ów w
antypisowskiej satyrze jest wymyœlone
przez Joannê Senyszyn z SLD s³owo „kaczyzm”, podobne do faszyzmu. Nazywanie faszystami ¿o³nierzy NSZ i AK, oskar¿anie polskich emigrantów i pañstw
zachodnich o wspieranie odradzaj¹cego
siê hitleryzmu to kanon socrealistycznej
satyry.
Ktoœ napisa³, ¿e jednym z kluczowych orê¿y na fanfaronadê polityków i
niedorzecznoœæ k³amstw jest œmiech.
Wspomniany Jacek Fedorowicz sytuacjê
opisa³ s³owami, ¿e Polacy podzielili siê
na dwa wrogie obozy i co prawda humor
mo¿e s³u¿yæ podtrzymaniu dobrego nastroju u przeciwników PiSu, ale “¿adnym
œmiechem nie przekona siê tych, którzy
wierz¹ w Kaczyñskiego”. Przyk³adów
potwierdzaj¹cych tê regu³ê nie brakuje.
Widaæ to zw³aszcza podczas demonstracji Komitetu Obrony Demokracji,
gdzie czasami przeœmiewcze i z³oœliwe
plakaty okreœlane s¹ przez zwolenników
PiS jako haniebne, bo rzekomo podwa¿aj¹ demokratyczny wybór, z drugiej
strony w pe³ni uzasadnione s¹ plakaty
antyKODowców wypisuj¹cych na swoich plakatach has³a o “œwiniach” broni¹cych dostêpu do koryta.
Ta propagandowa walka (z satyr¹
w tle) ma dzisiaj swoj¹ kulminacjê, ale
nie jest niczym nowym. Kilka lat temu
zacz¹³ siê ukazywaæ miesiêcznik “Pinezki” bêdäcy “satyrycznym ramieniem
Gazety Polskiej”. Pisemko pocz¹tkowo
ukazywa³o siê w nak³adzie 100 tysiêcy
nak³adu i by³a to ostra prawicowa satyra
skierowana g³ównie przeciwko Donaldowi Tuskowi i jego rz¹dom, w prezydenta Komorowskiego oraz osoby i media negatywnie nastawione do Jaros³awa
Kaczyñskiego i PiSu.
“Czasy mamy takie, ¿e w przestrzeni politycznej coraz rzadziej u¿ywa
siê s³ów jako narzêdzia komunikacji.
Coraz czêœciej odgrywaj¹ rolê maczugi
na wroga – pisa³ o “Pinezkach” S³a-

womir Mizerski w “Polityce”: – Dlatego
najbardziej porêczne s¹ s³owa najciê¿sze, pozostawiaj¹ce na ofiarach trwa³e
guzy. Cham, prostak, mato³, alkoholik,
moher, ho³ota, ¿ulia, faszyœci, popaprañcy, ZOMO, gestapo, komuchy, zdrajcy, agenci, anty-Polacy, bolszewickie
pacho³ki, sodomici, ¿ydowski pomiot.
S³ownymi cepami wymachuje dzisiaj nie
tylko t³um na Krakowskim Przedmieœciu
czy zastêpy partyjnych funkcjonariuszy,
ale tak¿e polityczni liderzy, ksiê¿a, intelektualiœci i dziennikarze. Nagrod¹ jest
aplauz czêœci rozochoconej widowni. (...)
Polska zaprezentowana w „Pinezkach”
to kraj przygnêbiaj¹cy i zupe³nie nieœmieszny. To struktura opresyjna, t³umi¹ca wolnoœæ s³owa. Pañstwo, w którym
krytyka mo¿e skoñczyæ siê powa¿nymi
konsekwencjami – kar¹ finansow¹, nieoczekiwan¹ wizyt¹ Izby Skarbowej, pozwem s¹dowym lub publiczn¹ ekskomunik¹. W tej sytuacji trudno siê dziwiæ, ¿e
autorzy nie ujawniaj¹ nazwisk i ukrywaj¹
siê pod pseudonimami takimi jak Pajasz,
Marjot, Utuhengal, Mor czy doc. Uszczyp. Sprytnie wywiód³ w pole w³adzê redaktor naczelny Jerzy Targalski (by³y wiceprezes Polskiego Radia z nominacji
PiS), który prawdopodobnie ukrywa siê
pod pseudonimem Targamol, ale nie jest
to pewne. W³asnymi nazwiskami podpisuj¹ teksty tylko najodwa¿niejsi, dawne
gwiazdy telewizyjnych kabaretów: Jan
Pietrzak, Janusz Rewiñski, Marcin Wolski, Tadeusz Buraczewski – ludzie, którzy
niczego i nikogo siê nie boj¹.
W ich tekstach nasz kraj to „Ubekistan”, „Tuskoland” lub po prostu
„Kraj Nadwiœlañski” – pañstwo, w którym „ekskrement triumfuje”, a „historia
ka³em siê toczy”. Mrocznym tym królestwem rz¹dz¹ durnie wiadomej opcji i ich
pomagierzy. Krzywe zwierciad³o satyry
„Pinezek” ukazuje ich jako osobników
d³ubi¹cych w nosach, chlaj¹cych na potêgê, u¿ywaj¹cych plugawego jêzyka, gardz¹cych wartoœciami i niemaj¹cych litoœci dla demokratycznej opozycji. Ich
rz¹dzenie polega na przekrêtach, sikaniu
na znicze i starannym unikaniu s³ów
„Polska” oraz „naród”. Wiêkszoœæ z
nich to byli lub aktualni wspó³pracownicy
SB, WSI i TVN24.
Te z³owrogie instytucje niekiedy
siê zreszt¹ przenikaj¹ i wspó³dzia³aj¹ ze
sob¹, na co wskazuje wiersz pt. „WSI
24”: „Mamy wsparcie i fundusze i
kamery/Bo my jesteœmy WSI 24/Bo
z nami Michnik, Urban, Solorz i Waltery/
Bo my jesteœmy WSI 24”. Utwór nie pozostawia w¹tpliwoœci, o co tytu³owej instytucji naprawdê chodzi. Sprawa jest
prosta: „Og³upimy ludzi/Og³upimy wszystko/Nikt nas nie ostudzi/Do Rosji jest
blisko”.
Z lektury „Pinezek” wynika, ¿e ta
Rosja ju¿ opanowa³a Kraj Nadwiœlañski.
W tekœcie „Na³apaæ leszcza”, bêd¹cym
przyk³adem publicystycznej satyry na powa¿nie, taktykê tego panowania, zainicjowan¹ na pocz¹tku transformacji, wyjaœnia niejaki genera³ Szuszkin, który
rozkazuje swojemu podw³adnemu:
„ZnajdŸcie kilku wariatów. Mamy czasy
prze³omu, wielu ludzi marzy o tym, by
zaistnieæ. Szukajcie tylko takich, którzy
s¹ ju¿ trochê znani i zdobyli pewn¹ wiarygodnoœæ. Sporz¹dŸcie ich portrety psychologiczne. Maj¹ byæ pe³ni dobrych chêci, ale gotowi na wszystko i nieobliczalni.
Oni bêd¹ stanowiæ trzon nowego nadwiœlañskiego ruchu politycznego. Dajcie
im pieni¹dze, które oni uznaj¹ za ogromne”.
cd na str. 14
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Wspó³czesna wojna
propagandowa:
Macierewicz, czyli
czubek na choinkê
dok. ze str. 7

Z kolei Szczepan Sadurski (“Pinezki” czyli ciê¿ka satyra”: www.wiadomoœci24.pl) tak recenzowa³ pierwszy
numer pisma, które ukaza³o siê w 2011
roku:
Od¿a³owa³em 2 z³ote, kupuj¹c
“Pinezki” i nie ¿a³ujê tego zakupu. Bo
dotychczas wydawa³o mi siê, ¿e nie mo¿na
zrobiæ nic gorszego ni¿ satyryczne, antysemickie pisemka Bubla. A teraz wiem,
¿e to mo¿liwe. Wydawca i autorzy podobno szykowali coœ a’la “Szpilki”, a wyszed³ “Krokodyl”, tylko ¿e jest to znacznie gorszy i skromniejszy produkt od tego
radzieckiego pisma satyrycznego. Jeœli
“Pinezki” mia³y byæ przeciwwag¹ do urbanowego pisma NIE, to wysz³o wyj¹tkowo kiepsko. “Pinezki”, z podtytu³em:
Satyra polityczna, uprawiaj¹ satyrê walcz¹c¹. Ciê¿k¹ jak diabli i chyba zrozumia³¹ tylko dla tych, którzy kochaj¹ PiS i
prezesa Kaczyñskiego. Mog¹ siê spodobaæ czytelnikom “Gazety Polskiej”, s³uchaczom “Radia Maryja” i widzom “TV
Trwam”. Jeœli mia³a to byæ próba oœmieszenia obecnej w³adzy, to jest ona bardzo
nieudolna. Przekonania polityczne autorów nie wystarcz¹, aby robiæ satyrê polityczn¹. Z kim walcz¹ autorzy? W zasadzie, jak wiêkszoœæ pism satyrycznych, z
w³adz¹: rz¹dem, Tuskiem, prezydentem
Komorowskim. Tak¿e z mediami i ludŸmi
mediów - tych, którzy nie przepadaj¹ za
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PiS-em i Kaczyñskim. Dostaje siê tym
g³ównie TVN-owi (zwanemu TV BUC) i
jego prezesowi Mariuszowi Walterowi.
Jest te¿ Szymon Majewski (Szymo Majeran, Celebrytan), Grzegorz Miecugow
(Niecugow), Justyna Pochanke (Pochamke), obie Kwaœniewskie, Monika Olejnik
(Olejniak), Siekielski i Morozowski (Siekielskow i Morozow), Kamil Durczok
(Durniok), Kuba Wojewódzki (Kupa
Woj). Aktorka Anna Mucha przedstawiona zosta³a jako mucha i zosta³a nazwana
Substytutk¹ (œmieszne?), jest te¿ Maciej
Maleñczuk jako Prostytut. Skrót partii
uciekinierów z PiS-u czyli PJN, rozszyfrowany zosta³ jako: Plujmy Jak Najwiêcej,
Patrzcie Jak Nasraliœmy albo Pakt Jednoœci Nikczemników. Prezydent Komorowski, to kamrat Putina. Jest i o Adamie
Michniku i “Gazecie Wyborczej” oraz
tekst, w którym zdaje siê zabawnym mia³o
byæ u¿ycie niezliczonej liczby wyrazów
na: k, d, ch - wiêc obawiam siê, ¿e
wspomnianym wy¿ej s³uchaczom Radia
Maryja “Pinezki” mog¹ siê jednak nie
spodobaæ.
“Pinezki” nie utrzyma³y siê na
rynku d³ugo. Po kilku numerach przesta³y siê ukazywaæ.
Tadeusz Nowakowski
W kolejnym odcinku: Historia memów

Dobra zmiana
Od 1 lutego wprowadzono w
Szwecji bezp³atny wstêp
do 18 muzeów pañstwowych.
Reforma ma przyci¹gn¹æ do
placówek kulturalnych
nowych goœci, ale skorzystaj¹
na niej tak¿e zagraniczni
turyœci.
– W tej reformie chodzi o wyrównywanie szans edukacyjnych – twierdzi
szwedzka minister kultury Alice Bah
Kuhnke.
Z badañ, na które powo³uje siê
szwedzki rz¹d, wynika, ¿e muzea w
Szwecji odwiedzaj¹ przede wszystkim
mieszkañcy du¿ych miast, ludzie wykszta³ceni i kobiety. Wœród zwiedzaj¹cych w mniejszym stopniu reprezentowani s¹ mê¿czyŸni, osoby urodzone za
granic¹ oraz mieszkaj¹ce na mniej atrakcyjnych przedmieœciach.
Darmowy wstêp obowi¹zuje w
18 muzeach, z czego 13 znajduje siê w
Sztokholmie. Wœród nich s¹ m.in. Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Muzeum Historyczne.
Op³aty nie s¹ pobierane tak¿e od
zagranicznych turystów. Bezp³atnie mo¿na zwiedzaæ Zbrojowniê Zamku Królewskiego, Muzeum Armii oraz zamek
Skokloster pod Sztokholmem, w których
przechowywane s¹ ³upy wywiezione z
Polski podczas potopu szwedzkiego.
Reforma nie obejmie jednak popularnych
sztokholmskich atrakcji – Muzeum
Okrêtu Waza oraz Skansenu.
Poza stolic¹ Szwecji biletów nie
trzeba ju¿ kupowaæ m.in. w Muzeum
Marynarki Wojennej w Karlskronie –

mieœcie, do którego przyp³ywaj¹ promy
z Gdyni.
Koszt rezygnacji z p³atnych biletów wstêpu oszacowano na 80 mln koron. Reforma mia³a pocz¹tkowo wejœæ
w ¿ycie od 2015 roku, ale z powodu
k³opotów z uchwaleniem bud¿etu ostatecznie projekt przesuniêto o rok. W
Szwecji w latach 2005-2007 wstêp do
niektórych muzeów pañstwowych by³
ju¿ bezp³atny. W pierwszym roku liczba
zwiedzaj¹cych znacznie wzros³a, potem
siê ustabilizowa³a.

Te muzea s¹ bezp³atne
od 1 lutego:

·
w Sztokholmie:
Armémuseum
Etnografiska museet
Hallwylska museet
Historiska museet
Kungliga myntkabinettet
Livrustkammaren
Medelhavsmuseet
Moderna museet
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Sjöhistoriska museet
Statens centrum för arkitektur
och design
Östasiatiska museet
·
Poza Sztokholmem:
Flygvapenmuseum i Linköping
Marinmuseum i Karlskrona
Moderna museet i Malmö
Skoklosters slott
Världskulturmuseet i Göteborg
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Nie by³eœ na wystêpie?
90. urodziny
Zobacz na YouTube
Maryli
co straci³eœ...
Tatarczuch
1965. Maryla w domu na Piekarskiej. Foto: Andrzeju Holc

NGP rozmawia z Waldemarem Porad¹ z agencji artystycznej
Technical Emotion, znanym tak¿e jako DJ Valder, który tworzy
nowy portal audiowizualny PoloniaKultura.se
Czym ma zajmowaæ siê Polonia Kultura?
Waldemar Porada: — Wa¿ne na pocz¹tku, bym
zaznaczy³, ¿e nie chodzi o tworzenie jakiekolwiek
konkurencji dla istniej¹cych ju¿ portali internetowych. Chodzi mi bardziej o uzpe³nienie pewnej luki,
czyli stworzenie portalu audiowizualnego, nazwijmy
to takiej Telewizji-Wideo. Chcielibyœmy rejestrowaæ
kamer¹ wideo ró¿ne wydarzenia kulturalne, które
póŸniej mo¿na by ogl¹daæ na naszym kanale na
YouTube. Popularyzacji tego kana³u s³u¿y³aby nasza
witryna internetowa poloniakultura.se – coœ w formie
katalogu wszystkich zapisów filmowych, które póŸniej mo¿na ogl¹daæ na YouTube.
Jakiego typu imprezy zamierzasz filmowaæ?
—Wszystko co obejmuje polskie ¿ycie kulturalne w
Szwecji. Na razie przede wszystkim w Sztokholmie.
A wiêc koncerty, wystêpy, ale chcia³bym tak¿e promowaæ nowych twórców, czêsto zupe³nie nieznanych. I to zarówno muzyków jak i artystów plastyków. Kilka pomys³ów ju¿ mam - jest tutaj na przyk³ad m³ody cz³owiek, który tworzy muzykê elektroniczn¹, wystêpuje na kameralnych koncertach. Pozna³em te¿ osobê, która œwietnie œpiewa, zupe³nie
nieznan¹ nikomu. Wiêc zamierzeniem jest stworzenie
te¿ takiego dzia³u na naszym kanale Polonia Kultura,
na którym bêdziemy “³owili” nowe talenty. Taki cykliczny program mo¿e nazywaæ siê “Wagon” - bêdziemy nagrywaæ rozmowy na przyk³ad w tunnelbanie.
To dobry pomys³, bo takich nowych talentów jest
wiele, natomiast ciê¿ko do nich dotrzeæ.
— Mia³em te¿ pomys³, by rozszerzyæ tê nasz¹ dzia³alnoœæ równie¿ na kluby szwedzkie, gdzie mo¿e by³aby szansa nagrywaæ koncerty DJ-ów – do tej pory
nikt tego w Szwecji nie robi³. Ale to ju¿ mo¿e wykracza poza nasze mo¿liwoœci. A polskich DJ-ów te¿
nie brakuje.
10
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Sk¹d w ogóle pomys³ na stworzenie takiego
kana³u?
— Ja by³em m.in. organizatorem koncertu Peji w
Sztokholmie w 2012 roku. Wtedy zetknêliœmy siê z
problemem reklamy. To czêsto jest g³ówny problem
wszystkich organizatorów imprez kulturalnych.
Niby s¹ portale informacyjne – jak np. PoloniaInfo –
jest wasza gazeta, mo¿na wydrukowaæ tysi¹ce ulotek, a i tak nie dotrze siê z informacj¹ do wszystkich.
Wiêc z w³asnego doœwiadczenia wiem, ¿e im wiêcej
miejsc, gdzie mo¿na promowaæ wydarzenia kulturalne, tym wiêksza szansa, ¿e dotrze siê do wiêkszej
iloœci odbiorców.
Wasza strona internetowa nie jest jeszcze
aktywna, ale na YouTube mo¿na ogl¹daæ
pierwsze rejestracje wideo...
— Tak, miêdzy innymi ostatni¹ imprezê zorganizowan¹ przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w
Szwecji - styczniowe kolêdowanie, gdzie m.in. wystêpowa³a Teresa Tutinas. Tak¿e rejestracjê z tradycyjnej choinki dla dzieci, zesz³oroczny, grudniowy
koncert Polskiego Zespo³u Folklorystycznego ze
Sztokholmu “Piastowie” czy nasz dawny koncert
Peji. Interesuj¹ nas ró¿ne imprezy. Na razie poszukujemy do wspó³pracy fotografów, operatorów kamer video, grafików i redaktorów naszego portalu. I
zapraszamy wszystkich do wspó³pracy!

31 stycznia 2016 roku 90-te urodziny
obchodzi³a nestorka polskiej emigracji
w Szwecji, Maria Tatarczuch.
Maryla, Marylka – tak o niej mówi¹ ci, którzy
s¹ z ni¹ zaprzyjaŸnieni. Znany poeta krakowski Józef
Baran wspomina j¹ w swoich dziennikach, pisz¹c ¿e
“by³a heroin¹ lat 60-tych”. Sztokholmski pisarz, Micha³
Moszkowicz, w swojej ostatniej ksi¹¿ce “Rachunki
sumienia” napisa³ o niej ciep³y tekst, który – chocia¿
przyjê³a ciep³o – to jednak wys³a³a do wydawnictwa
d³ugi list pisany rêcznie wielkimi literami na wielu stronach, w którym prostowa³a fakty. Zreszt¹ bez specjalnego znaczenia, bo chodzi³o o tekst literacki. Moszkowicz pisa³ miêdzy innymi: W³aœciw¹ pasj¹ Maryli by³a
w³aœciwie nie sztuka, tylko ludzie sztuki. By³a dumna,
¿e w Kawiarni Zwi¹zku Literatów zna wszystkich i ze
wszystkimi jest na ty. Jej entuzjazm by³ zaraŸliwy, nawet
najznamienitsi pisarze chcieli grzaæ siê w jej cieple. Doprawdy, by³a upostaciowieniem Muzy jak nikt inny. I
by³a w tym bezinteresowna. Za swoje zaanga¿owanie w
artystów i filozofów niczego nie ¿¹da³a.
Maria Tatarczuch, rocznik 1926. Urodzi³a siê
w Koszycach, powiat Piñczów. Polska rzeŸbiarka, malarka i poetka. Lata dzieciêce spêdzi³a w domu nauczycielskim rodziców Aleksandra i Stefanii Janiny z d.
Rowiñskiej poœród 5 rodzeñstwa, otoczona mi³oœci¹
do sztuki i muzyki. Jej dziadek, W³adys³aw Rowiñski
by³ samorodnym rzeŸbiarzem i poz³otnikiem w Tarnopolu i we Lwowie, jak zreszt¹ dwaj pozostali bracia
Julian i Franciszek, malarze. Lata szkolne w Krakowie
musia³a przerwaæ ze wzglêdu na wybuch II Wojny Œwiatowej. Jako nastolatka uczestniczy³a w partyzantce w
rejonie piñczowskim (pseudonim “Sama”). Po wojnie
wraz z matk¹ i rodzeñstwem przenios³a siê do Krakowa,
gdzie ukoñczy³a maturê i rozpoczê³a studia na Akademii
Sztuk Piêknych w Krakowie. Kontynuowa³a studia na
ASP w Warszawie. Z tego okresu istnieje jej praca pod
kierunkiem Marii Zachwatowicz przy rekonstrukcji Pa³acu Sapie¿añskiego w Warszawie “Popiersie Marysieñki Sobieskiej”. Jej rzeŸby “Macierzyñstwo” oraz
“G³owa Córki” znajduj¹ siê w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach. Od lat siedemdziesi¹tych mieszka
w Szwecji, by³a cz³onkie, Szwedzkiej Akademi Sztuk
Piêknych. Kilka lat temu przekaza³a Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie zbiór korespondencji, która prowadzi³a z wybitnymi osobistoœciami œwiata kultury. Mieszka od niedawna, straciwszy prawie ca³kowicie wzrok,
w domu opieki w Sollentunie.

S³ynni Szwedzi

Nils Dalén B¹dŸ optymist¹!

Acetylen przechowywano i transportowano wówczas (od prze³omu XIX i XX
w.) w butlach ciœnieniowych, w postaci
roztworu w acetonie, „acetylen dissous”,
co mia³o na celu ograniczenie niebezpieczeñstwa wybuchów. Technologia zosta³a opracowana w roku 1896 przez
francuskich naukowców, G. Claude’a i
Alberta Hessa. Poniewa¿ fala detonacyjna nie mo¿e rozprzestrzeniaæ siê w przewodach o œrednicy mniejszej od 1 mm,
wynalazcy polecali wype³nianie butli z
„acetylen dissous” materia³ami porowatymi z kapilarami. Stosowane ówczeœnie

Grudzieñ 1912 roku. Podczas
ceremonii wrêczenia Nagród
Nobla brak jednego z laureatów.
Kilka miesiêcy przed
uroczystoœci¹ Nils Gustaf Dalén
uleg³ wypadkowi: kiedy
demonstrowa³ swój wynalazek
bezpiecznego akumulowania
acetylenu, zawiód³ zawór i
zbiornik z acetylenem wybuch³.
Dalén dozna³ powa¿nych
obra¿eñ i straci³ wzrok.
Niektórzy s¹dzili, ¿e to w³aœnie
wspó³czucie dla tragedii tego
uczonego by³o powodem
przyznania mu Nagrody Nobla.
Nazwiska wybitnych uczonych
rzadziej zapadaj¹ w pamiêci ni¿ wybitnych artystów czy pisarzy. Tak jest zapewne i z Nilsem Dalén, którego wynalazek by³ rewolucyjny na pocz¹tku XX
wieku, ale dzisiaj – gdy technikê i naukê
wype³ni³y nowe odkrycia i rozwi¹zania
– ma³o kto o tym pamiêta.
Dalén urodzi³ siê 30 listopada
1869 roku w Stenstorp niedaleko Falköping na farmie rodziców Johanssonów
jako czwarte z piêciorga dzieci (wed³ug
innych Ÿróde³ – najm³odsze z czworga
rodzeñstwa). To matka, Lovisa Johansson, zachêca³a dzieci do nauki i – przypuszczanie dlatego – z tego powodu syn
przyj¹³ jej panieñskie nazwisko – Dalén.
W szkole nie by³ dobrym uczniem. Zapamiêtano przede wszystkim, ¿e chêtnie
konstruowa³ pomys³owe gad¿ety. Du¿e
zainteresowanie otoczenia wzbudzi³o
m.in. urz¹dzenie pomagaj¹ce 13-letniemu
ch³opcu w porannym wstawaniu z ³ó¿ka.
By³ to stary zegar œcienny, przerobiony
na budzik z gongiem i dodatkowym
urz¹dzeniem, które 15 minut przed pobudk¹ zapala³o lampê naftow¹, oœwietlaj¹c¹ pokój i ogrzewaj¹c¹ dzbanek z
kaw¹ na œniadanie.
Gustaf Dalén skoñczy³ miejscow¹
szko³ê rolnicz¹. Mia³ zamiar pozostaæ
w gospodarstwie rodziców. Tam zorganizowa³ sklep ogrodniczy oraz skup nasion i mleka. W roku 1892 skonstruowa³
urz¹dzenie do oceny jakoœci dostarczanego mleka – tester zawartoœci t³uszczu. Nie by³o to jednak ¿adne prze³omowe odkrycie, o czym poinformowa³ go
póŸniej Gustaf de Laval – znany wynalazca, któremu Dalén zaprezentowa³ to
urz¹dzenie w Sztokholmie. Podobne rozwi¹zanie by³o ju¿ opatentowane. Ale de
Laval doceni³ zdolnoœci m³odego wynalazcy-samouka i zachêci³ go do podjêcia
studiów technicznych.
Fascynacja technik¹ zwyciê¿y³a
i Nils, maj¹c 23 lata, sprzeda³ farmê, i
wyjecha³ do Göteborga, gdzie podj¹³ studia na s³ynnej politechnice Chalmers.
Uczelniê tê ukoñczy³ w roku 1896, po
czym spêdzi³ rok w Szwajcarii, kontynuuj¹c studia na Polytechnische Hochschule w Zurichu (ETH). Jego opiekunem by³ Aurel Stodola, prawdopodobnie
wspó³pracownik de Lavala oraz Adolfa
Hurwitza, zajmuj¹cy siê problemami turbin parowych, a zw³aszcza regulatorami
ich prêdkoœci.
Po powrocie do Szwecji Dalén
pracowa³ najpierw w fabryce turbin parowych w Sztokholmie, potem wraz z

Nils Gustaf Dalén, 1926. Foto: Wikipedia

przyjacielem Henrikiem Celsingiem za³o¿y³ Dalén & Celsing – w³asne przedsiêbiorstwo, w którym chcia³ produkowaæ
urz¹dzenia oparte na wynalazkach technicznych w³asnego autorstwa. Prowadzi³
te¿ badania i zajmowa³ siê doradztwem
in¿ynierskim w Göteborgu. W 1901 roku
zosta³ dyrektorem technicznym firmy
Svenska Karbid- och Acetylen AB przekszta³conej w nastêpnych latach w Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator – s³ynna i dzia³aj¹ca do dzisiaj firma AGA. W
roku 1906 obj¹³ stanowisko naczelnego
in¿yniera tej firmy. To w³aœnie tam dokona³ najwiêkszych odkryæ technicznych.
Wczeœniej w ró¿nego rodzaju lampach stosowano acetylen. Mimo, ¿e by³
bardzo niebezpieczny i ³atwo wybucha³.

materia³y nie by³y jednak wystarczaj¹co
bezpieczne i trwa³e. Dopiero Dalén wymyœli³ bezpieczny akumulator acetylenu,
rozpuszczaj¹c ten gaz w acetonie i wt³aczaj¹c roztwór pod ciœnieniem 10 atm
do stalowego walca wype³nionego porowat¹ ziemi¹ okrzemkow¹ - materia³em,
który nazwa³ “aga”. S³u¿y³o to do akumulacji acetylenu o ³¹cznej objêtoœci sto
razy przekraczaj¹cej objêtoœæ zbiornika.
By³o to bezpieczne Ÿród³o gazu do zasilania lamp w bojach i latarniach morskich.
Wynalazek by³ tak rewolucyjny, ¿e firma
AGA znana by³a na ca³ym œwiecie.
Ponadto, zmierzaj¹c do ograniczenia zu¿ycia acetylenu w lampach gazowych, stosowanych m.in. w latarniach
morskich, Dalén wprowadzi³ istotn¹ mo-

dyfikacjê konstrukcji palników (m.in.
œwiat³o migaj¹ce) oraz zaprojektowa³ i
rozpocz¹³ produkcjê (1907) „zaworów
s³onecznych” automatycznie gasz¹cych
œwiat³o latarni po wschodzie s³oñca i zapalaj¹cych je po zmierzchu. Pierwszy z
takich zaworów zainstalowano w latarni
Furuholmen, miêdzy Sztokholmem i Vaxholm. Zawory nie wymaga³y innego zasilania poza energi¹ promieniowania s³onecznego; by³y poza tym uwa¿ane za
niezawodne i nie wymagaj¹ce konserwacji. Projektem bardzo zainteresowa³
siê Thomas Alva Edison (wyra¿aj¹c
swoje zaskoczenie skutecznoœci¹ prostej
konstrukcji), a Urz¹d Patentowy w Berlinie za¿¹da³ pokazu przed zatwierdzeniem patentu.
Solventil otwiera³ siê i zamyka³
dziêki ró¿nej absorpcji termicznej i ró¿nej rozszerzalnoœci cieplnej dwóch materia³ów. Roboczymi elementami by³y
cztery prêty: trzy b³yszcz¹ce – odbijaj¹ce œwiat³o – prêty metalowe otacza³y
jeden czarny i matowy. Po œwicie prêt
wewnêtrzny rozszerza³ siê bardziej od
zewnêtrznych, co powodowa³o zamkniêcie wylotu gazu (pozostawa³ zapalony ma³y p³omyk „pilota”). Gdy s³oñce
zachodzi³o, d³ugoœæ czarnego prêta
zmniejsza³a siê, a wyp³ywaj¹cy gaz zapala³ siê od p³omienia pilota. Wprowadzenie wynalazków pozwoli³o zmniejszyæ zu¿ycie gazu o 94%.
O uznaniu dla latarni morskich firmy AGA, projektowanych przez Gustafa Daléna, œwiadczy m.in. zlecenie tej
firmie w roku 1911 budowy systemu oœwietlenia ca³ego Kana³u Panamskiego za
osza³amiaj¹c¹ wówczas kwotê 150 tysiêcy dolarów.
To w³aœnie ten wynalazek przyczyni³ siê, ¿e w roku 1912 wyró¿niony
zosta³ nagrod¹ Nobla w dziedzinie fizyki.
Wybór laureata i uzasadnienie by³o ca³kowicie w zgodzie z intencjami fundatora
Alfreda Nobla: nagrody mia³y byæ przyznawane za osi¹gniêcia przynosz¹ce korzyœæ ludzkoœci. Wynalazek Daléna niew¹tpliwie spe³nia³ ten warunek.
Kr¹¿y³a plotka, ¿e w 1912 roku
Komitet Nagród Nobla rozwa¿a³ mo¿liwoœæ, by nagrodê z fizyki otrzymali
³¹cznie dwaj wynalazcy amerykañscy,
Thomas Alva Edison i Nicola Tesla. Gdy
wiadomoœæ o tym dotar³a do Tesli, gor¹co zaprotestowa³, oœwiadczaj¹c, ¿e nie
zgodzi siê na uhonorowanie wspólnie z
Edisonem, z którym mia³ ostry zatarg.
Samemu Edisonowi nie chciano przyznaæ nagrody, wiêc kolejny wybór pad³
w³aœnie na Daléna. Jego kandydaturê wysun¹³ emerytowany profesor fizyki Erik
Johan Ljungberg, postaæ praktycznie nikomu nieznana. Dodajmy, ¿e ani Edison,
ani Tesla nie otrzymali ju¿ wiêcej Nagrody Nobla.
Og³oszenie werdyktu Komitetu
Nobla, przyznaj¹cego nagrodê Dalénowi,
wywo³a³o konsternacjê w œrodowisku fizyków, poniewa¿ by³ on wtedy, podobnie jak dziœ, cz³owiekiem w³aœciwie nieznanym. Tymczasem “w kolejce” do Nagrody Nobla czekali tak wybitni uczeni,
jak Max Planck, Albert Einstein, Jean
Perrin, Heike Kamerlingh-Onnes, Roland
Eötvös, Walther Nernst, Paul Langevin,
Oliver Heaviside, William Crookes, Henri
Poincaré, których proponowa³o wielu
uczonych. Planck, który, pocz¹wszy od
1907 roku, by³ wysuwany do Nagrody
Nobla co roku i w 1912 roku nazbiera³
ju¿ ³¹cznie 35 nominacji, otrzyma³ j¹ w
koñcu dopiero w 1918 roku. KamerlinghOnnes zosta³ laureatem z fizyki w 1913
roku, Einsteinowi przypad³a nagroda za
1921, Perrinowi za 1926 rok, a Nernst
otrzyma³ nagrodê z chemii w 1920 roku.
Pozostali wymienieni nigdy nie zyskali
uznania w oczach cz³onków Komitetu
Nagród Nobla.
Na uroczystoœci wrêczania nagród, wyró¿nienie w imieniu laureata odbiera³ jego brat.
dok. na str. 14
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Nils
Dalén
dok. ze str. 3

Wypadek i utrata wzroku na pewien czas unieruchomi³y Nilsa Daléna.
Ale po krótkim za³amaniu psychicznym
wróci³ jednak do pracy badawczej i w
póŸniejszym czasie, mimo œlepoty, dokona³ jeszcze kilku udanych wynalazków.
Nadal kierowa³ firm¹ AGA oraz
uczestniczy³ w dzia³alnoœci spo³ecznej,
co by³o mo¿liwe dziêki sile jego optymizmu (do którego wszystkich zachêca³)
oraz dziêki pomocy wspó³pracowników
i rodziny. Uzyska³ te¿ wsparcie ze strony Arvida Lindmana. Dok³ada³ wszelkich starañ, aby zapewniæ bezpieczeñstwo pracownikom firmy, z którymi podzieli³ siê Nagrod¹ Nobla.
Interesowa³ siê wieloma ró¿nymi
zagadnieniami technicznymi (ma na swoim koncie dok³adnie 99 patentów): technik¹ radiow¹ (np. nawigacj¹ radiow¹) –
w AGA wykonano pierwsze doœwiadczenia w tym zakresie w latach 1915 i
1916, technik¹ ciepln¹ – w latach 19241929 Dalén opracowa³ wyj¹tkowo efektywn¹ kuchenkê wêglow¹, w której zachodzi³o oszczêdne i bezdymne spalanie
i która nie wymaga³a dogl¹dania przez
24 godziny; budow¹ g³oœników, budow¹
aparatury medycznej (np. pierwsze w
Europie p³ucoserce, aparatura anestezjologiczna), technik¹ lotnicz¹ – Dalén by³
w czasie I wojny œwiatowej partnerem
Enocha L. Thulina w fabryce samolotów
w Landskronie. W latach 20. AGA uruchomi³a produkcjê samochodów AGA
(fabryki w Berlinie i Landskronie) i
pierwszego w Szwecji sprzêtu dla filmu
dŸwiêkowego (1929).

Dalén o¿eni³ siê w 1901 roku z
Elm¹ Persson, przyjació³k¹ z dzieciñstwa. To ma³¿eñstwo przynios³o dwóch
synów i dwie córki. Gunnar Dalén zosta³
in¿ynierem i zast¹pi³ ojca na stanowisku
dyrektora AGA, z kolei m³odszy syn
Anders zosta³ lekarzem-okulist¹, profesorem w Instytucie Karolinska.
Nils Gustaf Dalén zmar³ na Lidingö
na chorobê nowotworow¹ 9 grudnia 1937
roku.
Dowodami trwa³ej pamiêci po
tym wielkim szwedzkim naukowcu s¹
ekspozycje w Gustaf Dalén Museum w
Stenstorp oraz nadanie nazwy Dalénum
obszarowi przemys³owemu w Lidingö.
Jednym z eksponatów jest tabliczka z
napisem Var Opitimist (B¹dŸ optymist¹), które ustawiane by³y z inicjatywy
Daléna na terenie zak³adu AGA w czasie
powa¿nych trudnoœci finansowych firmy spowodowanych wielkim kryzysem
(kopia tabliczki jest sprzedawana jako
pami¹tka z muzeum).
opr. NGP
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Bratnia
pomoc
dok. ze str. 3

W Sztokholmie naturalnie mieszkaj¹ te¿ Polacy, którym nie jest
wszystko jedno. W po³udnie 23 stycznia oko³o stu osób zebra³o siê na alejce
ko³o siedziby Ambasady Polskiej. Policja tradycyjnie nie dopuszcza bli¿ej
demonstrantów. Tak by³o za Peerelu,
tak jest i dzisiaj. Potem dosz³o jeszcze
kilkadziesi¹t osób w tym demonstranci, którzy przynieœli flagi narodowe.
Nim to nast¹pi³o, krokiem marszowym z flagami, wkroczy³o dwudziestu
paru kontrdemonstratorów. Brakowa³o
tylko pochodni i werbli. Werble zast¹pi³a elektrotuba, a zamiast pochodni
odpalono race. Robi¹c du¿o (dos³ownie) dymu i strasz¹c Bogu ducha winne
psy, które towarzyszy³y demonstrantom. Tak przy okazji to byli w³aœnie ci
w futrach. Psy ju¿ tak maja, ¿e chodz¹
w futrach.
Poniewa¿ demonstracja (pikieta) by³a w obronie wolnoœci s³owa, przeciw cenzurze, to kontrdemonstracja (zgodnie z logik¹) by³a
za cenzur¹. Ale zaczê³o siê ³agodnie.
Kontrdemonstranci zaczêli od przyœpiewki „IdŸciee doo doomu. Niee powiemy nikoomuu”. Zaœpiewali to parê
razy. Wznieœli okrzyki: „Bóg, honor,
ojczyzna”, „Precz z Komun¹” i „By³eœ
w ZOMO, by³eœ w ORMO, dzisiaj
jesteœ za Platform¹”. A¿ siê prosi³o odkrzykn¹æ: „By³eœ w Partii i Cenzurze,
dziœ siê schowaj w mysiej dziurze”.
Ale co ta Mysz zawini³a by j¹ skazywaæ na takiego pezetpeerowsko-kape-

enowskiego sublokatora? Nawet wtedy, gdy kolejny raz zmieni³ skórê.
Kontrdemonstranci odœpiewali
te¿ Rotê. Dziwnie w ustach dobrowolnych emigrantów brzmia³y s³owa: „Nie
rzucim ziemi, sk¹d nasz ród”. Ale okaza³o siê, ¿e wszystko w porz¹dku.
Prawdziwych Polaków wspierali
Prawdziwi Szwedzi ze skrajnie nacjonalistycznej organizacji m³odzie¿owej,
okreœlanej przez szwedzkie media,
jako faszystowskiej czy te¿ nazistowskiej. Oni naturalnie absolutnie nie chc¹
rzuciæ ziemi sk¹d ich ród, oni tylko
chc¹ z tej ziemi wyrzuciæ wszystkich
obcych, z Polakami w³¹cznie.
Policja pilnowa³a by grupy nie
zbli¿y³y siê za blisko do siebie. Gdy
siê to jej znudzi³o wyprosi³a grupê nie
maj¹c¹ zezwolenia (tj. kontrdemonstrantów). Do rêkoczynów wiêc nie
dosz³o. Dosz³o do nich tydzieñ póŸniej na Norrmalmstorg, gdy polscy
m³odzi nacjonaliœci zaatakowali drzewcem od polskich flag szwedzkich demonstrantów. Rzecz odbi³a siê szerokim echem w szwedzkich œrodkach
przekazu (prasie, radio i telewizji).
Np. EXPRESSEN 31.01.2016: „Polska
nationalister gick till angrepp med
stänger”. Na portalu Expressen mo¿na
obejrzeæ zdjêcie polskiej flagi w b³ocie.
Przykre.
Ktoœ mi powiedzia³, ¿e tego
jeszcze w Szwecji nie by³o. By³o, bo
wszystko ju¿ by³o. Nihil novi sub
sole. W latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ub. wieku dzia³a³a w
Szwecji faszystowska organizacja Demokratisk Allians (DA). Dzisiaj niedobitki z tej (zdelegalizowanej w 1974
roku) organizacji znajduj¹ siê w Sverigedemokraterna (SD). Z DA sympatyzowali niektórzy Polacy np. Tadeusz G³owacki. Œlad tego mo¿na znaleŸæ
w jednym z 20 tomów œledztwa po
zabójstwie Olafa Palmego. Prezes G³owacki mia³ kiedyœ powiedzieæ do in-

nego polskiego sympatyka DA, ¿e
Szwecjê mo¿e tylko uratowaæ usuniêcie premiera Palmego. Inny Polak doniós³ o tym gdzie trzeba.
Tak przy okazji: Andrzej Nils
Uggla dotar³ kiedyœ do dokumentów
szwedzkiego kontrwywiadu, z których
wynika³o, ¿e Polski Oœrodek Emigracyjny by³ pod lup¹ Szwedów, którzy
mieli tam swoich agentów. Ale rzeczywiœcie takiego wydarzenia, jak wsparcie Polaków szwedzkich radykalnych
awanturników, i vice versa, a¿ do dzisiaj nie by³o.
* * *
A wracaj¹c do cytowanej na
wstêpie ulotki. Mi³e jest jej zakoñczenie: „Zaniepokojeni niekorzystnym dla
siebie obrotem sprawy (??? - dopisek
LGG), kodowcy skar¿¹ siê policjantom, którzy zaczynaj¹ wypytywaæ
kontrmanifestantów o organizatorów
zbiegowiska. Pojawia siê furgonetka
pe³na policji oraz szeœæ konnych policjantek. Jeden z kontrmanifestantów
Tomasz Strzy¿ewski, wyg³asza krótkie
przemówienie. ¯¹da zwrotu polskich
mediów polskiemu narodowi. Antykodowcy, po odœpiewaniu „Roty” zaczêli
siê rozchodziæ, eskortowani do najbli¿szego przystanku metra przez konn¹ policjê. Kontrmanifestacja trwa³a
ok. 30 minut, co zaœ dzia³o siê z kodowcami póŸniej, o tym na pewno poinformuje sztokholmska mutacja gazety
Michnika”.
Ulotkê podpisa³o Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów – mo¿na
dodaæ Prasy i Demonstracji. Kontrdemonstranci, jak wiemy, nie skorzystali
z Metra. Razem z bratni¹, brunatn¹
pomoc¹, udali siê do pobliskiego polskiego lokalu.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski

Scandlines:
do Skandynawii za 39 euro
Dobre wiadomoœci dla wszystkich fanów
podró¿owania po Skandynawii: do koñca
maja 2016 r. z biletem ekonomicznym
Scandlines rejsy na trasach RostockGedser i Puttgarden-Rodby dostæpne sà
od 39 euro. Z oddalonego od Œwinoujœcia o 180 km Rostock wiedzie
najkrótsza trasa z Polski do Danii - rejs
trwa 2 godziny. Taki bilet mo¿e bardzo
przydaæ siê podczas wiosennego urlopu z portu w Gedser w krótkim czasie mo¿na
dotrzeæ do wielu ciekawych i malowniczych miejsc w Szwecji i Danii.
Cena 39 euro obowi¹zuje do 31.05.2016 dla rezerwacji z 14-dniowym wyprzedzeniem (w ofercie Scandlines dostêpnych bêdzie 250000 biletów ekonomicznych w tej cenie). Oferta jest niezwykle atrakcyjna, bo
w sezonie taki bilet na trasach Rostock-Gedser i Puttgarden-Rodby kosztuje œrednio 67 euro.
SMILE
preferencyjny program
dla klientów Scandlines
Powy¿sza oferta dostêpna jest dla osób, które
przyst¹pi¹ do programu SMILE, w ramach którego klienci Scandlines mog¹ korzystaæ z licznych promocji
zwi¹zanych z przejazdem promem, ofert¹ gastronomiczn¹ na pok³adzie i zakupami na morzu. Jego uczestnicy zbieraj¹ punkty (otrzymuj¹ je np. przy zakupie
biletu lub podczas zakupów na pok³adzie), które mog¹
zostaæ wykorzystane w dowolnym momencie na zakup

promocyjnych biletów, jedzenia, napojów oraz podczas zakupów
na pok³adzie, czy w sklepach Scandlines BorderShops w Rostocku
i Puttgarden. Do programu SMILE mo¿na przyst¹piæ podczas
dokonywania rezerwacji biletu online.
Dwie trasy, jedna cena
Scandlines przygotowa³ tak¿e specjaln¹ ofertê dla biletów
typu „kombi” – umo¿liwia ona skorzystanie z najkrótszej i najszybszej trasy do Szwecji. Niezale¿nie od tego, czy podró¿ rozpocznie
siê w Niemczech w Puttgarden, czy w Rostocku, z biletem „Öresund” podró¿ni zostan¹ dowiezieni promem do Danii, a nastêpnie
mostem nad Sundem pojad¹ dalej do Szwecji za jedyne 78 euro. W
tej samej cenie, równie¿ do koñca maja, mo¿na nabyæ “bilet do
Szwecji”, który umo¿liwia kombinacjê tras Puttgarden-Rodby lub
Rostock-Gedser z po³¹czeniem Helsingör-Helsingborg.
Oferta specjalna Scandlines dotyczy przewozu pojazdów o
d³ugoœci do 6 m, z maksymalnie 9-cioma pasa¿erami. Dodatkowe
informacje dostêpne s¹ na stronie www.scandlines.pl.
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Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Katarzyny Jagiellonki
przy Ambasadzie RP
w Sztokholmie og³asza konkurs na stanowisko:

Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Wymiar czasu pracy: niepe³ny etat (4/26).
Wymagania niezbêdne:
Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela
(Dz.U. 2014 r., poz. 191 z póŸn. zm.)
Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela mo¿e zajmowaæ osoba, która:
1) posiada wy¿sze wykszta³cenie z odpowiednim przygotowaniem
pedagogicznym lub ukoñczy³a zak³ad kszta³cenia nauczycieli i podejmuje pracê
na stanowisku, do którego s¹ to wystarczaj¹ce kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spe³nia warunki zdrowotne niezbêdne do wykonywania zawodu.
Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest
zgodny z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegó³owych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli oraz okreœlenia szkó³ i wypadków, w których mo¿na zatrudniæ
nauczycieli niemaj¹cych wy¿szego wykszta³cenia lub ukoñczonego zak³adu
kszta³cenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1207 z póŸn. zm.):
§ 4a.
1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w klasach I – III szkó³ podstawowych
w szkole za granic¹ posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania edukacji wczesnoszkolnej
okreœlone w § 2 ust. 1, § 3 lub
§ 4 ust. 1, a ponadto ukoñczy³a kurs kwalifikacyjny przygotowuj¹cy do
nauczania edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania
uzupe³niaj¹cego, w wymiarze nie mniejszym ni¿ 20 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania jêzyka polskiego, okreœlone
w § 2 ust.1, § 3 lub § 4 ust.1, a ponadto ukoñczy³a kurs kwalifikacyjny
przygotowuj¹cy do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie
z planem nauczania uzupe³niaj¹cego, w wymiarze nie mniejszym
ni¿ 160 godzin.
Wymagania dodatkowe:
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny i CV
kopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadane kwalifikacje
i ukoñczone formy doskonalenia zawodowego
kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeœli dotyczy)
zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela
Oœwiadczenie kandydata o:
- posiadaniu pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i korzystaniu z pe³ni
praw publicznych - niekaralnoœci za przestêpstwo pope³nione umyœlnie niekaralnoœci kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z póŸn. zm.)
- wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustaw¹
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póŸn. zm.)
w celach przeprowadzenia postêpowania.
Dokumenty przedk³adane w formie kopii powinny byæ potwierdzone
przez kandydata klauzul¹ „za zgodnoœæ z orygina³em”.
Osoba, która wygra konkurs bêdzie zobowi¹zana przed podpisaniem umowy
do dostarczenia zaœwiadczenia o niekaralnoœci z Krajowego Rejestru Karnego
i wykonania badañ lekarskich.
Wszystkie dokumenty w formacie PDF nale¿y przes³aæ poczt¹ elektroniczn¹
do dnia 15 lutego 2016 roku do godziny 16.00 na adres: sztokholm@orpeg.pl
W temacie wiadomoœci nale¿y wpisaæ:
konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
Kandydaci zakwalifikowani do postêpowania konkursowego
zostan¹ powiadomieni drog¹ mailow¹
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostan¹ komisyjnie zniszczone.
Sztokholm, dnia 22 stycznia 2016 r.

Wyj¹tkowy szubrawiec...
Wychodz¹ca w Szwecji Nowa Gazeta Polska od pewnego czasu sta³¹ siê rzecznikiem tzw. obroñców demokracji spod sztandarów KOD. Demonstracje organizowane w Sztokholmie, s³u¿¹ce niby to obronie demokracji w Polsce, s¹ niczym
innym jak szczególnie perfidn¹ antypolsk¹ dzia³alnoœci¹ dostarczaj¹c¹ tematów
lewicuj¹cym szwedzkim mediom. Tak siê sk³ada, ¿e osoba odpowiedzialnego wydawcy tego tytu³u, jest mi osobiœcie dobrze znana. Poznaliœmy siê w okresie
tworzenia Kongresu Polaków w Szwecji. Uwa¿a³em wtedy Tadeusza za oddanego
sprawie polskiej, dzia³acza któremu mo¿na ufaæ. Okazuje siê jednak, ¿e odda³ siê
bez reszty inspiracjom grup emigracji nie maj¹cym ¿adnych zwi¹zków z ruchami
niepodleg³oœciowymi. Przeciwnie, s¹ to œrodowiska emigracji – tak jak kiedyœ
zwi¹zanych z komunistycznymi placówkami dyplomatycznymi prowadz¹cymi
wtedy na szerok¹ skalê inwigilacjê polskich organizacji niepodleg³oœciowych, tak
dziœ powi¹zanych z pokonanymi w DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH –
paso¿ytuj¹cych na polskim organiŸmie, elementami.
Przys³owie mówi, ¿e tylko krowa nie zmienia pogl¹dów, trzeba byæ jednak wyj¹tkowym szubrawcem, by najpierw ubieraæ siê w szaty dzia³acza niepodleg³oœciowego, a obecnie byæ tub¹ perfidne antypolskiej j propagandy w obcy Kraju.
Tê moja opinie dedykujê Ci Tadeuszu.
Andrzej Kamiñski (Oxelösund)
OD REDAKCJI:
Powtórzê za Jackiem Fedorowiczem: Dla mnie sposób myœlenia zwolenników
PiS-u jest, i na d³ugo pozostanie, wielk¹ tajemnic¹. Nie rozumiem jak mo¿na nie
dostrzegaæ pewnych spraw, nie widzieæ nadêtych purchawek, nie rozpoznawaæ
ich celów. Nie mam ¿adnych predyspozycji do bycia pedagogiem w szkole dla
trudnych dzieci.
Pan Andrzej Kamiñski to by³y dzia³acz “Solidarnoœci”, który jako internowany
przyjecha³ do Szwecji w 1982 roku, zreszt¹ jako jeden z pierwszych. By³
wspó³za³o¿ycielem Zwi¹zku By³ych Internowanych Sierpieñ ’80. Wkrótce po
przyjeŸdzie dosz³o miêdzy by³ymi internowanymi do nieporozumieñ, a on
zosta³ oskar¿ony, ¿e by³ na us³ugach SB. Taka by³a wówczas atmosfera podejrzliwoœci. Jak widaæ nic to Kamiñskiego nie nauczy³o. Dzisiaj innych nazywa
szubrawcami, elemantami paso¿ytuj¹cymi na polskim organiŸmie. Bo kto nie z
nami, ten przeciwko nam – tylko Kamiñski ma monopol na prawdê i tytu³
Prawdziwego Polaka.
A¿ trudno polemizowaæ, bo to ju¿ strefa dla psychologa.
Tadeusz Nowakowski NGP

Zamach na Bibliotekê
Walne zebranie Towarzystwa Przyjació³ Biblioteki Polskiej w Sztokholmie, które
mia³o odbyæ siê 30 stycznia, zapowiada³o siê rutynowo - zapraszaj¹cy mail zawiera³ porz¹dek dnia ze sprawozdaniem zarz¹du. W za³¹czniku propozycje zmian
statutu. Postanowi³em uczestniczyæ w zebraniu, chocia¿ jestem sporadycznym u¿ytkownikiem biblioteki, kupujê ksi¹¿ki na kiermaszach – rozdaj¹c je póŸniej szko³om z jêzykiem ojczystym.
Po przybyciu na zebranie dowiedzia³em, ¿e do TPBP tu¿ przed Walnym Zebraniem, zapisa³a siê grupa nowych ludzi. I twierdzi³a, ¿e ma prawo do g³osowania,
dodatkowo zakwestionowa³a wa¿noœæ mailowych upowa¿nieñ starych cz³onków,
którzy nie mogli uczestniczyæ w zebraniu. Wygl¹da³o to na próbê przejêcia i zdeorganizowania zebrania. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ prowadz¹cy zebranie uzna³, ¿e nale¿y je zakoñczyæ.
Szwedzi nazywaj¹ takie zachowanie “Polsk Riksdag”. To co obserwowa³em, przypomnia³o mi scenê zajazdu z Pana Tadeusza. Z jakiegoœ nakazu - towarzyskiego,
politycznego, obyczajowego... czort jeden wie! - nowoprzybyli wymachiwali jakimœ
papierkiem z tytu³ami publikacji prelegentów sztokholmskiego Klubu Gazety Polskiej, których rzekomo nie ma w bibliotece. PóŸniej okaza³o siê, ¿e ksi¹¿ki by³y
zarejestrowane. Atmosfera gêstnia³a. Pad³a np. propozycja usuniêcia z Biblioteki
ksi¹¿ek Baumana i Ko³akowskiego, by – jak t³umaczono – zrobiæ miejsce dla nowych pozycji – jak rozumiem wydawnictw promowanych przez Kluby Gazety Polskiej.
Obserwuj¹c to z koñca sali, szepn¹³em s¹siadom oklaskuj¹cym propozycjê czystek
w katalogu: Ci co zg³aszaj¹ takie propozycje, pewnie nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e
Emerytowany Papie¿ Ratzinger, w swojej ksi¹¿ce, jako jedynego z naszego regionu, zacytowa³ pogl¹dy na podstawy systemu moralnego, w³aœnie Leszka Ko³akowskiego”.
Pocieszaj¹ce w tym ³abêdzim œpiewie w dyskusji nad dzia³alnoœci¹ TPBP jest to, ¿e
by³ te¿ konsensus - pad³ pomys³ powo³ania grupy doradczej w sprawie zawartoœci
katalogu, czy kodów kreskowych dla u³atwienia rejestracji. Pod koniec ludzie rozstali siê, jak mi siê zdaje, jako potencjalni Przyjaciele Biblioteki Polskiej...
Na koniec apel w obliczu ponownej próby Walnego Zebrania TPBP: nie przenoœmy wiecowej atmosfery spotkañ z goœæmi Klubu Gazety Polskiej, na walne zebranie Towarzystwa Przyjació³ Biblioteki Polskiej. Biblioteki nie trzeba broniæ przed
wrogami (których nie ma) – potrzeba jej natomiast Prawdziwych Przyjació³.
Z powa¿aniem
Andrzej Duracz - Sztokholm
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