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Boska
Greta œpi
w spokoju

Zapiski
z ¿ycia

Nie odwracaæ
ogona do góry

kotem
Nie wszyscy, którzy wspieraj¹ i sympatyzuj¹ ze skrajnymi organizacjami

nacjonalistycznymi, s¹ ich cz³onkami. Ale ¿yj¹ czêsto w œwiecie
wirtualnym, gdzie z ³atwoœci¹ rozprzestrzenia siê nienawiœæ, rasizm i ³atwo
ulec niesprawdzonym informacjom i plotkom. Tam rodz¹ siê pomys³y na
tworzenie “gwardii narodowych” – tym dziwniejsze, ¿e chc¹ je tworzyæ
jedni imigranci przeciwko drugim. To musi budziæ sprzeciw, tym bardziej,

¿e przemoc rodzi przemoc i ta spirala nie bêdzie mia³a koñca. 2

Jesieni¹ 1999 roku media ca³ego
œwiata obieg³a wiadomoœæ o zbez-
czeszczeniu grobu s³ynnej szwedz-
kiej aktorki Grety Garbo. Na Cmen-
tarzu Leœnym w Sztokholmie pod
os³on¹ nocy ktoœ przewróci³ nagro-
bek tej najwiêkszej chyba gwiazdy w
dziejach œwiatowego kina. Zewsz¹d
posypa³y siê g³osy oburzenia. 3

Gdzie skrywa siê w mojej
wyobraŸni Matka? Matka jest jak
powietrze, które siê wdycha – nie
widaæ go, a jest potrzebne do ¿ycia.
Jak zatem opisywaæ powietrze,
które nie jest Orkanem?

Fragment nowej powieœci
Micha³a Moszkowicza. 7
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Solidarnoœæ
jest potrzebna
Czy z bredniami, z k³amliwymi oskar¿eniami
trzeba nieustannie polemizowaæ? Czy nie
polemizuj¹c z nimi, infekcja z³a nie czyni siê
bardziej prawdopodobn¹? Ale jak mo¿na z nimi
polemizowaæ, skoro wytaczaj¹ siê jak nigdy nie
tê¿ej¹ca lawa? Powo³aæ rzecznika zdrowego
rozs¹dku? Dawaæ odpór ka¿dej bzdurze? Czy
by³oby to dzia³anie w imiê dobra? A mo¿e by³aby
to wy³¹cznie nobilitacja szaleñstwa?
Technika jest zawsze ta sama. Oponentów
w³adzy trzeba Polakom obrzydziæ. Os¹dziæ ich
od czci i wiary. Zmieniæ im ¿yciorysy, przypisaæ
im najni¿sze pobudki, zohydziæ na wszelkie
sposoby. Tak robi³a komunistyczna propaganda i
nie ma powodu, by przypuszczaæ, ¿e tym razem
bêdzie inaczej. Poniewieranych i opluwanych
bêdzie wielu. Nikt z nich nie powinien zostaæ
sam. Nie poradzimy sobie z nawa³nic¹ bez
autentycznej solidarnoœci. Bez niej w³adza bêdzie
wybiera³a sobie kolejnych wrogów, wskazywa³a
ich i eliminowa³a, zastraszaj¹c i u¿ywaj¹c
oczerniaj¹cej ludzi propagandy. Jeœli w³adza
stwierdzi, ¿e mo¿e to robiæ bez przeszkód,
rozpêdzi siê jeszcze bardziej. A gdy ludzie
zobacz¹, ¿e zniszczyæ mo¿na ka¿dego, wielu
ucichnie. Solidarnoœæ jest potrzebna nie tylko
ofiarom. Jest potrzebna nam wszystkim.
(z: Tomasz Lis ”A nie mówi³em?”) Je¿eli Kowalski zdemolowa³ nam

samochód, to nie skrzykujemy siê na
FB, ¿eby iœæ i zdemolowaæ w
odwecie samochód Kowalskiego, przy
okazji daæ po mordzie jego s¹siadom.
Albo, ¿eby byæ bardziej drastycznym,
jeœli Michalski napastowa³ nasz¹
dziewczynê, to nie skrzykujemy siê na
FB by pójœæ i zgwa³ciæ ¿onê
Michalskiego, samego Michalskiego
pobiæ pa³¹, a jego s¹siadów spaliæ.
Chyba... ¿e siê mylê??!!

POLSKI TYGIEL

Nie odwracaæ
ogona do góry
kotem

A mo¿e omin¹³ nas rozwój cywilizacyjny, a pra-
wo Hammburabiego to jedyny s³uszny program dla
rozwi¹zywania nieporozumieñ? Gdy wiêc czytam na
FB s³owa uznania dla prawdziwych polskich bohate-
rów, którzy szarmancko chcieli stan¹æ w obronie czci
polskich kobiet, to mam wra¿enie, ¿e jednak normalne
procesy rozwoju spo³eczeñstw, niektórych ominê³y
szerokim ³ukiem.

Bojówki, które same chc¹ wymierzaæ sprawiedli-
woœæ, to pomys³ nie do zaakceptowania, nawet jeœli
czêœæ Polaków w Szwecji ¿yje w przykonaniu, ¿e rz¹-
dzi tutaj chaos, a policja nie daje sobie rady z proble-
mami. Pomys³y na tworzenie “gwardii narodowych”
s¹ tym dziwniejsze, ¿e chc¹ je tworzyæ jedni imigranci
przeciwko drugim. To musi budziæ sprzeciw, tym bar-
dziej, ¿e przemoc rodzi kolejn¹ przemoc i ta spirala nie
bêdzie mia³a koñca.

Warto jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e ruchy ra-
dykalne, nacjonalistyczne, maj¹ charakter ponadnaro-
dowy, dlatego s¹ w nich tak¿e Polacy mieszkaj¹cy w
Szwecji. To typowe zjawisko w ca³ej Europie - ¿yjemy
bowiem w czasach polaryzacji. Tym bardziej w Polsce,
gdzie du¿¹ winê za tolerowanie takich postaw ponosz¹
politycy, którzy dla swoich partykularnych interesów
patrz¹ przez palce na skrajne œrodowiska.

Trzeba te¿ podkreœliæ jeszcze jedn¹ rzecz: nie
wszyscy, którzy wspieraj¹ i sympatyzuj¹ ze skrajnymi
organizacjami nacjonalistycznymi, s¹ ich cz³onkami. Ale
¿yj¹ czêsto w œwiecie wirtualnym, gdzie z ³atwoœci¹
rozprzestrzenia siê nienawiœæ, rasizm i ³atwo ulec nie-
sprawdzonym informacjom i plotkom. Bo jeœli nawet
policja ma kontrolê nad organizacjami radykalnymi, to
ciê¿ko jest kontrolowaæ to, co dzieje siê w internecie –
tu ³atwo paœæ ofiar¹ tych, którzy chc¹ nas podburzyæ
przeciwko innym. Mo¿na wiêc racjê mia³ re¿yser Kazi-
mierz Kutz, który powiedzia³, ¿e na naszych oczach
toczy siê walka starego, ponurego i smutnego nacjona-
lizmu jagielloñskiego z t¹ ma³¹ grup¹ oœwieconych
libera³ów, inteligentów polskich? (ngp)

Gdy przypomnia³em, w poprzednim numerze
NGP, kontakty polskich prawicowców ze szwedzk¹
skrajn¹ prawic¹, to dodatkowo przypomnia³a mi siê
podobna sytuacja w Anglii. To prawda, ¿e nic nowe-
go pod s³oñcem.

Zaraz po wojnie Polacy w Londynie mieli te¿
taki problem. Ale du¿o rozs¹dniejsi ni¿ Niepodleg³oœ-
ciowcy w Sztokholmie sobie z tym poradzili. Marian
Hemar napisa³ wtedy odê „Do Przyjació³ Mosleyow-
ców”. Otó¿ lord Oskar Mosley przywódca angiel-
skich faszystów, przyjaciel Mussoliniego i Hitlera,
internowany wraz z rodzin¹ (co zrozumia³e) podczas
wojny, po wojnie wznowi³ dzia³alnoœæ i szuka³ poro-
zumienia z antykomunistycznie nastawionymi ucho-
dŸcami z Europy wschodniej i œrodkowej. Emigranci
z krajów, które wspó³pracowa³y w czasie wojny z
Niemcami nie mieli oporów, zaœ Czesi i Polacy od-
wrotnie. Ale oddajmy g³os Hemarowi:

„Do Przyjació³ Mosleyowców”

Zastanawiam siê – po co
I dla jakiej korzyœci
Wci¹¿ ko³o nas, ostatnio,
Mosleyowi faszyœci?
..................................
Jeœli to nie podstêp,
Czy próba prowokacji –
Czego chc¹ mosleyowscy
Od biednej emigracji.
..................................
Zanim ta przyjaŸñ z nimi
Publicznie nas utytla,
Odpowiedzmy im jasno.
W krótkich s³owach: „Hajhitla”

„Nie macie kogo szkoliæ,
To swoje dzieci szkolcie,
A od nas, przyjaciele,
Kindly siê odfrywolcie”.

Asystuj¹ nam skrycie,
Kokietuj¹ po ciemku,
Proteguj¹ w broszurce,
Basuj¹ nam w pisemku.

Katyñ nam w sercach j¹trz¹,
Katyniem do nas siê czul¹,
Katyniem z nami siê dziel¹,
Jak ostatni¹ koszul¹.
.......................................
Z kogo nawet Oœwiêcim
Nie zrobi³ komunisty,
Z tego nawet i Katyñ
Nie uczyni Faszysty.
...............................
A kto by chcia³ z nas diab³a
Wypêdzaæ Belzen-bubem –
Odpowiemy mu krótko,
S³owem szorstkim i grubym.

Czego Lord siê tu krêci?
Po co i w jakiej roli?
Jesteœmy bardzo zajêci
Niech Lord siê odfrywoli.

Marian Hemar uwa¿any by³ za sumienie Pol-
skiego Londynu. I co tu dodaæ? (LGG)

Nihil novi
sub sole

S¹d w Södertörn pod Sztokholmem zdecy-
dowa³ o aresztowaniu na dwa tygodnie 10 Pola-
ków i jednego Ukraiñca podejrzanych o przygoto-
wywanie ataku na oœrodek dla uchodŸców w Ny-
näshamn. Jeden z 14 zatrzymanych, 17-letni Polak
zosta³ zwolniony z aresztu ze wzglêdu na niepe³-
noletnoœæ. Ma on jednak nadal status podejrzane-
go. Obroñcy w s¹dzie twierdzili, ¿e ich klienci za-
przeczaj¹, jakoby planowali zaatakowanie imigran-
tów. Jeden z podejrzanych powiedzia³, ¿e przeby-
wa w Szwecji jako turysta.

Mê¿czyzn w wieku od 17 do 40 lat zatrzy-
ma³a na pocz¹tku lutego szwedzka policja w po-
bli¿u kempingu w Nynäshamn, gdzie przebywaj¹
staraj¹cy siê o azyl w Szwecji uchodŸcy. W samo-
chodach podejrzanych znaleziono niebezpieczne
narzêdzia: kije, prêty, no¿e i siekiery. Prokuratura
oskar¿y³a wszystkich zatrzymanych mê¿czyzn o
zamiar “ciê¿kiego pobicia”. Wiêkszoœæ z nich ma
polskie obywatelstwo. Czêœæ mieszka i pracuje w
Szwecji, inni przebywaj¹ w Szwecji tymczasowo.

Jak informowa³y szwedzkie gazety, Polacy
mieli zebraæ siê w Nynäshamn po apelu nawo³u-
j¹cym do odwetu, który zosta³ opublikowany po
polsku na jednej z polonijnych grup na Facebooku.
Wynika³o z niego, ¿e w poci¹gu jad¹cym z Nynäs-
hamn do Sztokholmu m³oda Polka zosta³a zaatako-
wana na tle seksualnym przez grupê imigrantów.
Przestêpstwo nie zosta³o jednak zg³oszone policji,
a ca³a historia mog³a zostaæ zmyœlona. Wpis z
apelem jest ju¿ niedostêpny, a m³oda kobieta nie
chcia³a potwierdziæ co siê wydarzy³o..

Trzech spoœród 14 zatrzymanych to Pola-
cy, którzy pod koniec stycznia trafili na komisar-
iat podejrzani o napaœæ na uczestników kontrde-
monstracji w Sztokholmie (pisaliœmy o tym w
poprzednim numerze NGP). Zostali jednak wy-
puszczeni na wolnoœæ. Mê¿czyŸni z polskimi
flagami brali udzia³ w manifestacji o nazwie “de-
monstracja ludu”, której uczestnicy wyra¿ali
sprzeciw wobec przyjmowania przez Szwecjê
uchodŸców. Domagali siê referendum w sprawie
imigracji oraz rozpisania nowych wyborów. Po
zdarzeniu w pobli¿u oœrodka dla uchodŸców w
Nynäshamn szwedzkie w³adze podjê³y decyzjê o
zaostrzeniu œrodków bezpieczeñstwa wokó³ po-
dobnych obiektów w regionie sztokholmskim.

Areszt dla
10 Polaków
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Boska
Greta œpi
w spokoju
Jesieni¹ 1999 roku media ca³ego œwiata
obieg³a wiadomoœæ o zbezczeszczeniu
grobu s³ynnej szwedzkiej aktorki Grety
Garbo. Na Cmentarzu Leœnym w Sztok-
holmie pod os³on¹ nocy ktoœ przewróci³
nagrobek tej najwiêkszej chyba gwiazdy
w dziejach œwiatowego kina. Zewsz¹d
posypa³y siê g³osy oburzenia.

Piotr Cegielski

Problem jednak w tym, ¿e dotkniêty tym aktem
wandalizmu grób nie kryje w sobie wcale prochów
szwedzkiej artystki! Spadkobiercy aktorki jakby prze-
czuwaj¹c takie niebezpieczeñstwo, pos³u¿yli siê wczeœ-
niej fortelem, a dok³adniej mówi¹c dwoma fortelami.

Ca³a ta historia ma swój pocz¹tek ponad æwieræ
wieku temu, 15 kwietnia roku 1990, kiedy to Garbo

zmar³a w Stanach Zjednoczonych. Ku zdumieniu mi-
³oœników boskiej Grety, jej g³ówna spadkobierczyni,
bratanica Gray Reisfield, nie urz¹dzi³a wówczas po-
grzebu. Skremowane zw³oki oddano jedynie na przecho-
wanie w pewnym nowojorskim przedsiêbiorstwie po-
grzebowym, plotki mówi³y nawet, ¿e urna – wbrew
prawu – znajduje siê w ukryciu u rodziny.

Mimo nacisków ze strony wielbicieli aktorki,
dyskretnych dzia³añ w³adz Sztokholmu, a nawet szwe-
dzkiego ministerstwa spraw zagranicznych, pani Reis-
field nie spieszy³a siê z decyzj¹ o wyborze miejsca po-
chówku. Z³oœliwi twierdzili, ¿e przebiera w atrakcyj-
nych finansowo propozycjach sk³adanych przez zarz¹-
dy ró¿nych amerykañskich cmentarzy, które chcia³yby
mieæ u siebie grób artystki.

Gray Reisfield utrzymywa³a jednak, ¿e obawia
siê, i¿ z³o¿ona w publicznym miejscu urna z prochami
Grety mo¿e paœæ ³upem maniaków lub z³odziei- szan-
ta¿ystów. Tak jak sta³o siê to w roku 1978 w Szwajcarii
ze szcz¹tkami Charlie Chaplina, które wykrad³ gang
hien cmentarnych kierowany przez pewnego Polaka.

Bli¿sza prawdy okaza³a siê jednak wersja mó-
wi¹ca, i¿ to nie amerykañskie, ale szwedzkie cmentarze
– i to w liczbie piêciu – rywalizowa³y o splendor posia-
dania grobu s³ynnej artystki. W grê wchodzi³y trzy ne-
kropolie w Sztokholmie: najwa¿niejszy sto³eczny
Cmentarz Pó³nocny, na którym pochowani s¹ m.in.
Alfred Nobel, August Strindberg i Ingrid Bergman,
Cmentarz Leœny, na którym pochowani s¹ rodzice i
siostra Grety, albo krypta koœcio³a œw. Katarzyny w
dzielnicy Söder, gdzie Greta Gustafsson (tak brzmia³o
jej prawdziwe nazwisko) przysz³a na œwiat i gdzie
znajdowa³ siê jej dom rodzinny oraz dwie na prowincji,
m.in. w Högby, gdzie urodzi³a siê jej matka. Aczkolwiek
Garbo niechêtnie przyje¿d¿a³a do Szwecji – ostatni raz
by³a w ojczystym kraju w 1975 roku – to nigdy nie
wyra¿a³a pragnienia by zostaæ pochowan¹ w USA.

A zatem pani Reisfield zwleka³a z decyzj¹, a
¿urnaliœci mogli nieprzerwanie, jak zawsze szukaj¹c u-
krytych afer i podtekstów, pisaæ o boskiej Grecie. Nie
oszczêdzali jej ju¿ od 1941 roku, kiedy to 35 letnia ak-
torka, bêd¹ca w³aœnie u szczytu kariery nagle zdecy-
dowa³a siê wycofaæ z filmu i hollywoodzkiego ¿ycia
towarzyskiego. Przez prawie 50 lat dziennikarze szukali
skandalu, który „powinien” by³ kryæ siê za tak bulwer-
suj¹cym posuniêciem.

Paradoksalnie wiêc, po œmierci Grety nic siê w
tej mierze nie zmieni³o, a nawet mo¿na by³o mówiæ o
jeszcze wiêkszej brutalnoœci mediów. Wyci¹gnê³y na
œwiat³o dzienne ukrywany dot¹d doœæ skrzêtnie fakt,
i¿ aktorka mia³a sk³onnoœci biseksualne i cierpia³a na
depresje, ale w dzisiejszych czasach to wszystko by³o
i tak za ma³o jak na prawdziw¹ aferê.

Tymczasem autentycznym skandalem, choæ tru-
dnym do sfotografowania przez paparazzich, by³ fakt,
i¿ Greta Garbo w nieskoñczonoœæ czeka³a na swój po-
grzeb.

W koñcu zniecierpliwione w³adze szwedzkie
zdecydowa³y siê upubliczniæ ca³y problem. Dok³adnie
w  przeddzieñ Œwiêta Zmar³ych 1996 roku szef Rady
Miejskiej stolicy Mats Hulth wyda³ oœwiadczenie, w
którym stwierdza³, i¿ najwy¿sza ju¿ pora pochowaæ
najs³ynniejsz¹ na œwiecie sztokholmiankê. „Co roku
wielu turystów dopytuje siê o jej grób. To chyba oczy-

wiste, ¿e musimy znaleŸæ dla niej miejsce ostatniego
spoczynku” – podkreœli³.

W koñcu, po dziewiêciu latach, spadkobierczyni
Grety uleg³a namowom (albo naciskom) i zgodzi³a siê
na wybór malowniczo po³o¿onego Cmentarza Leœnego.
Czyli tego samego, na którym pochowani s¹ najbli¿si
Grety. Pogrzeb zaplanowano na jeden z dni czerwca
1999 r., mia³a go transmitowaæ na ¿ywo publiczna tele-
wizja, a do mieszkañców stolicy, a przede wszystkim
do mediów i paparazzich zaapelowano, by uszanowali
prywatny charakter planowanej uroczystoœci.

Tu jednak bratanica aktorki uciek³a siê do pierw-
szego ze wspomnianych forteli. Ku zaskoczeniu wszy-
stkich pogrzeb odby³ siê dzieñ wczeœniej ni¿ og³oszono,
rzeczywiœcie w pe³nej ciszy i spokoju. Ca³¹ uroczy-
stoœæ udokumentowano na taœmie i pokazano w wie-
czornym dzienniku telewizyjnym.

Ale, jak siê okaza³o, by³a to tylko pierwsza czêœæ
przebieg³ego planu. Oto kiedy nastêpnego dnia – ju¿
zgodnie z wczeœniejszym harmonogramem  – ustawiono
nagrobek Grety, bystry obserwator móg³ dostrzec, i¿
kamieñ nagrobny u³o¿ono w zupe³nie innym miejscu
ni¿ dzieñ wczeœniej zakopano urnê. Oficjalny grób ak-
torki usytuowany jest na du¿ej polanie tu¿ pod okalaj¹c¹
j¹ œcian¹ lasu.

Urna spoczê³a natomiast gdzieœ na œrodku, z dala
od drzew, w miejscu, którego nikt dok³adnie nie umie
ju¿ chyba wskazaæ. Chyba, ¿e przytomnie zapisa³ o-
braz video z telewizora. Pamiêtajmy, ¿e by³o to jeszcze
w czasach, kiedy nieznane by³y rejestratory dvd czy
technologia play-on-demand.

Dziêki takiemu w³aœnie pomys³owi, mimo ¿e
rzeczywiœcie dokonano kiedyœ na Cmentarzu Leœnym
aktu wandalizmu, to spokoju bogini kina nie uda³o siê
naruszyæ.

Tekst pochodzi z przygotowywanej przez autora
ksi¹¿ki „Spokojnie, to tylko sztuka! 2”

©
  W

ik
im

ed
ia

Szukasz ksi¹¿ki? Potrzebujemy pilnie j¹
wypo¿yczyæ w bibliotece? Ale gdzie j¹
znaleŸæ? Dzisiaj ju¿ takie pytanie nie
pozostan¹ bez odpowiedzi. W Polsce
zacz¹³ dzia³aæ interaktywny katalog
NUKAT. Co to takiego?

NUKAT to interaktywny katalog centralny, w
którym znajduj¹ siê dokumenty ze zbiorów wielu
bibliotek z ca³ej Polski. Ale nie tylko – dostêpne s¹
równie¿ informacje z Rzymu czy Pary¿a. Bibliote-
karze kataloguj¹ gotowe opisy ksi¹¿ek (tzw. rekordy
bibliograficzne) i kopiuj¹ je do lokalnych katalogów
swoich bibliotek. Z kolei dziêki przynale¿noœci po-
szczególnej placówki do NUKAT, u¿ytkownicy
platformy zyskuj¹ dostêp do informacji o ich zaso-
bach w jednym miejscu. W efekcie nie trac¹ czasu na
wizyty w punktach, które nie posiadaj¹ interesuj¹-
cych ich publikacji.

NUKAT nie jest niczym nowym. Dzia³a ju¿
od 2002 roku i powsta³ z inicjatywy grupy bibliotek
akademickich i Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Dziœ cz³onkami serwisu jest ponad 130 bibliotek. W
b³yskawicznym tempie przybywa równie¿ w nim
danych. W 2008 roku zawiera³ 1 mln opisów. Z kolei
w 2011 roku przekroczono 2 mln, a w styczniu ubie-
g³ego roku uda³o siê osi¹gn¹æ poziom 3 mln rekordów
bibliograficznych.

W Szwecji podobny system dzia³a ju¿ od
dawna. Na stronie szwedzkiej Biblioteki Narodowej
(Kungliga Biblioteket - www.kb.se) znajdziemy mo¿-
liwoœæ szukania interesuj¹cych nas pozycji a¿ w
trzech katalogach: LIBRIS (wyszukiwarka informacji
z Biblioteki Narodowej, ze szwedzkich bibliotek uni-
wersyteckich i naukowych i oko³o dwudziestu biblio-
tek publicznych), REGINA (katalog dla materia³ów
drukowanych i elektronicznych publikacji. Obejmuje
te¿ manuskrypty, mapy, zdjêcia i muzykê i druki
ulotne); a tak¿e SMDB (katalog materia³ów audio-
wizualnych).

Dziêki tym wszystkim wyszukiwarkom, do-
stêp do ksi¹¿ek jest ³atwiejszy ni¿ kiedykolwiek
wczeœniej. (ngp)

NUKAT,
LIBRIS i inne
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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. 

PRAWO KARNE PRAWO RODZINNE

Adwokat
Monika Zytomierska Nisell

Telefon: 08 21 44 40
Telefon komórkowy: 0707 812 126

Mail: info@advokatnisell.se
www.advokatnisell.se
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Trudno
bez tego
¿ y æ

W mi³ym towarzystwie mogê
rozmawiaæ bez zahamowania
o wszystkim. O przemijaniu, o
koœciele, o polityce, jedzeniu,
Polsce…

Ludzie w starszym wieku – pod
warunkiem utrzymania sprawnoœci
umys³owej – uwolnieni od ró¿nych
zale¿noœci, mog¹ sobie pozwoliæ na
g³oszenie pogl¹dów i formu³owanie
koncepcji, które czêstokroæ wahaliby
siê zaprezentowaæ parênaœcie lat
wczeœniej. Ten mechanizm doskonale
zna³y spo³ecznoœci plemienne, dlatego
zasiêga³y stale i chêtnie opinii swoich
starców. Dziœ nic z tych rzeczy – dziœ
liczy siê moment teraŸniejszoœci, i
punkt.

Takie pytanie sobie postawi³em
– Kim i jacy s¹ Polacy? (Nawet mi siê
zrymowa³o), Naturalnie Europejczy-
kami s¹, jak¿eby inaczej! To oczywi-
ste, ale za ma³o powiedziane, wymaga
rozwiniêcia.

Otó¿ jesteœmy Europejczykami
Wschodnimi. A to miêdzy innymi o-
znacza: historyczne nieustabilizowa-
nie, gor¹czkowoœæ umys³ow¹, brak
umiejêtnoœci dyskutowania, histerycz-
ny patriotyzm, niestabilnoœæ, nieustan-
ne wêszenie spisków, k³opoty z samo-
okreœleniem, kompleks niedoszacowa-
nia. Oraz inne, u¿ywane powszechnie i
ku chwale bo¿ej, kompleksy.

Zachowujemy siê czêsto, jak
niedorostki z wyj¹tkowo s³abo rozwi-
niêtym organem kompromisu, ale do-
s³ownie na zawo³anie potrafimy wy-
wo³aæ w sobie dwa odruchy – eufo-
rycznego uwielbienie oraz g³êbokiej
niechêci. Rz¹dz¹ nami przyp³ywy i
odp³ywy o nieznanej ustabilizowanym
spo³eczeñstwom sile, a specjalnie ukie-
runkowani jesteœmy na dwie, bieguno-
wo ró¿ne ekstremy: bezwarunkow¹
mi³oœæ i niepohamowan¹ nienawiœæ.

Poza tym ¿yjemy w przekona-
niu, ¿e dysponujemy pe³n¹ wolnoœci¹ i
mo¿liwoœci¹ wyboru. Ale to pozór,
naturalnie mo¿emy sobie wybraæ do
¿ycia czêœæ œwiata, wykszta³cenie,
przyjació³, ¿yciowego partnera, za-
wód, sofê, markê wina, ale najwa¿niej-
szego, szczêœcia, ju¿ nie.

Tu, i jakby trochê zamiast,
wkracza wspó³czesnoœæ, a wraz z ni¹
nieomal nieograniczone mo¿liwoœci,
które, wydawa³oby siê paradoksalnie,
d³awi¹ cz³owieka. Wystarczy nacisn¹æ
komputerowy klawisz, wype³niæ pro-
sty webb-test, i ju¿ wiesz jak d³ugo
bêdziesz ¿y³. No koszmar!

Parê dni temu przeczyta³em
wywiad ze znanym – g³ównie za gra-
nic¹, ale mieszkaj¹cym w Polsce mala-
rzem Wilhelmem Sasnalem. I on
miêdzy innymi powiedzia³, relacjonu-
j¹c jak widzi i ocenia, co siê aktualnie
dzieje w Polsce (cytujê z pamiêci):
Coraz bardziej nie znoszê swojej pol-
skoœci, ale trudno mi bez tego ¿yæ.

A¿ siê ¿achn¹³em! Ale siê zasta-
nowi³em. A cytujê, bo mam propozy-
cjê, ¿ebyœcie siê te¿ zastanowili.

Andrzej Szmilichowski

Nowy rz¹d Rzeczpospolitej g³osi,
¿e dobra zmiana i dadz¹ radê, a poza
tym przywracaj¹ wolnoœæ, zabezpiecza-
j¹ demokracjê, ratuj¹ naród, odzyskaj¹
Polskê, która pod rz¹dami PO oczywiœ-
cie by³a w ruinie.

To czytamy i s³yszymy. A co wi-
daæ? Widaæ ¿¹dze w³adzy, degradacjê
praworz¹dnoœci, manipulacje stanowis-
kami, najazd na publiczne media, ubez-
w³asnowolnienie Trybuna³u Konstytu-
cyjnego… you name it.

¯ycie to dziwna przygoda. Piêkne
jest, ale gdzie niesie, gdzie wiod¹ drogi?
Niezmiernie ³atwo poczuæ siê zagubiony.
Wyra¿anie myœli w takiej formie mo¿e
prowadziæ do egalitaryzmu, egzaltacji,
pozerstwa, ale nie w przypadku mojego
pokolenia. Nale¿ê do generacji, dla której
ci¹gle ¿ywa jest pamiêci zbrodni ludo-
bójstwa Drugiej Wojny Œwiatowej oraz
okupacja Czerwonej Zarazy.

Wiêc gdy wreszcie, z b³êdami i
k³opotami, nieod³¹cznymi przy tak za-
sadniczej transformacji pañstwa, Polska

poczê³a wp³ywaæ w g³ówny nurt pañstw
europejskich i liczyæ siê, jako pe³no-
prawny partner, a nie ma³owa¿ny kraj z
rubie¿y, obudzi³y siê nadzieje na lepsze.

Niestety, nast¹pi³ krach. Jestem
zmêczony tym, co dzieje siê w mojej oj-
czyŸnie. Zmêczony niepokoj¹cymi idea-
mi, które staj¹ siê metod¹, potem pogl¹-
dami, w koñcu celebrowanym w maje-
stacie prawa „prawem”, które jest bez-
prawiem.

W Kraju powa¿ne k³opoty. Widaæ
go³ym okiem: od s³u¿by zdrowia poczy-
naj¹c, przez problemy z górnictwem, na
MON-ie oraz Ministerstwie Sprawiedli-
woœci, czyli Macierewiczu i Ziobrze,
koñcz¹c. Coraz g³upsze personalne szar-
¿e, agresje bez sensu, obmowy, prymi-
tywne intrygi i pomówienia. Niestety,
któraœ z rzêdu powtórka polskiego pie-
kie³ka.

Niewiele, prócz energicznych
protestów, mo¿na zrobiæ. PiS przej¹³
wszystkie g³ówne agendy pañstwa. Ale
jedno powinniœmy pamiêtaæ, i nie po-
zwoliæ by siê nam w pamiêci zamaza³o,
gdy to wszystko minie, a minie, bo musi.
Za to, z czym boryka siê dziœ Polska,
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ ponosi jeden
cz³owiek, niepe³ni¹cego ¿adnej pañstwo-
wej funkcji i nieponosz¹cy za nic odpo-
wiedzialnoœci, prezesa partii Prawo i
Sprawiedliwoœæ Jaros³aw Kaczyñski.
I naród, Polacy (ulubione s³owa propa-
gandzistów rz¹dz¹cej partii), go za to
kiedyœ, miejmy nadziejê, rozliczy.

Dramatyzm dziejów polega miê-
dzy innymi na tym, ¿e ciê¿ar wybuja³ego
ego dyktatora, zawsze spada na barki
Bogu ducha winnych ludzi.  (asz)

Metoda czy
szaleñstwo
Gdyby ¿ycie nios³o prawdziwy
sens, jakiœ wy¿szy cel poza
samym sob¹, rzuca³oby cieñ, ów
nieod³¹czny towarzysz œwiat³a.
W samo po³udnie cieñ znika, bo
taka jest natura rzeczy. Ale nie
w Polsce, bowiem cieñ nie znika,
a sens trudno dostrzec.

SZTOKHOLMSKIE
WALENTYNKI

W wigiliê Œwiêta Zakochanych w
siedzibie Konsulatu RP w Sundbybergu
Towarzystwo Muzyczne im. Stanis³awa
Moniuszki zorganizowa³o Wieczór Poe-
zji i Muzyki. W wykonaniu wybitnych
artystów: Justyny Siwiec – mezzoso-
pran, Jakub Milewski – baryton i Mar-
cin Dominik G³uch – etiudy i akom-
paniament. Ca³oœæ zorganizowa³a i po-
prowadzi³a pani El¿bieta Swejkowska-
Olsson. Natomiast Konsulat zadba³ o
strawê konkretn¹. Doskona³e p¹czki. W
sumie by³o mi³o.

A w sam dzieñ Œwiêtego Walen-
tego odby³y siê tradycyjne polskie Wa-
lentynki w Klubie Seniora u pani Karo-
liny. Jak zwykle zabawa i kulinaria na
najwy¿szym poziomie. W czêœci arty-
stycznej profesjonaliœci z dawnej Ba-
gateli: Dominika Depczyk, Witold Ro-
botycki i Janusz S³otwiñski – nazwiska
te mówi¹ same za siebie. Ale nie ustê-
powali im „amatorzy” z Klubu: Danuta
Rodziewicz i Waldemar Ostrychar-
czyk – duet poetycko-mi³osny. No i uni-
wersalny „Ch³opiec z gitar¹” – Andrzej
Bicki. Od tanga poprzez rock-end-rolla
do kankana, brawurowo odtañczonego
przez Panie, których nikt nie œmie na-
zwaæ „starszymi”. W sumie doskona³a
impreza. Szkoda, ¿e tylko raz w roku.

(lgg)

BIBLIOTEKA
POLSKA

W SZTOKHOLMIE
informuje o nowych
godzinach otwarcia

Biblioteki:

poniedzia³ki 12-18
wtorki i czwartki 12-16
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czêœæ 3.

Historia memów.
Ka¿da w³adza ma
swoich b³aznów
Kr¹¿y³ po Polsce (w czasach
PRL) taki dowcip: Przychodzi
facet do kiosku i prosi o “¯ycie
Warszawy”. Rzuca okiem i
oddaje. Nastêpnego dnia to
samo. Trzeciego dnia kioskar-
ka pyta “Czemu pan nie kupi?”.
“Bo ja tylko sprawdzam ne-
krologi”. “Ale¿ proszê pana,
nekrologi s¹ w œrodku”. “Ten,
którego ja szukam, bêdzie na
pierwszej stronie”. Dzisiaj
pewnie podobny dowcip
opowiadano by o Facebooku,
na którym podobna informa-
cja rozprzestrzenia³aby siê
b³yskawicznie.

Ka¿dym wyborom w Polsce od
wielu ju¿ lat towarzyszy Internet, ale
dopiero wybory prezydenckie 2015 po-
kaza³y w pe³ni jego si³ê. PóŸniej jeszcze
silniej zaznaczy³ swoj¹ obecnoœæ pod-
czas wyborów parlamantarnych. Mamy
tu do czynienia przede wszystkim z ak-
tywnoœci¹ zwyk³ych obywateli w sieci
– wyborca przesta³ byæ anonimowy, co-
raz czêœciej chce pokazaæ co myœli o
politycy i politykach. Taka frustracja lub
pochwa³a skupia siê czêsto na formie
obrazkowej i to – w skali niespotykanej
w innych krajach – przyczyni³o siê do
olbrzymiej popularnoœci MEMÓW –
œmiesznych obrazków nawi¹zuj¹cych do
bie¿¹cej polityki.

Pocz¹tkowo mem nie mia³ nic
wspólnego z Internetem. Jest bowiem
znacznie starszy ni¿ sam Internet. Jak
pisze Jerzy Gozdek, po raz pierwszy
pojawi³ siê w 1976 roku w ksi¹¿ce Ri-
charda Dawkinsa “Samolubny gen”, do-
tycz¹cej ewolucji nie kulturowej, ale bio-
logicznej. W jednym z rozdzia³ów autor
opisuje przekazywanie ró¿nych idei
miêdzy ludŸmi, dziêki czemu rozpow-
szechniaj¹ siê one w ca³ym spo³eczeñ-
stwie. Takie informacje same siê kopiuj¹,
dopasowuj¹c do dynamicznej rzeczy-
wistoœci albo popadaj¹ w zapomnienie –
zupe³nie jak biologiczne geny. Przyjmu-
j¹c ideê, naœladujemy, a poniewa¿ na-
œladownictwo po grecku jest okreœlane
s³owem “mimesthai”, Dawkins nazwa³
takie kulturowe geny memami. Zanim po-
jêcie wesz³o do jêzyka sieciowej kultury,
musia³o min¹æ dwadzieœcia lat.

Od tych pocz¹tkowych lat inter-
netu przetrwa³ do dziœ jeden mem – zda-
nie z odcinka kreskówki “Simpsono-
wie”, nawi¹zuj¹ce zreszt¹ do filmu z
1977 roku: “I, for one, welcome our new
insect overlords” (“Przede wszystkim
witam naszych nowych, owadzich w³ad-
ców”). Mem polega na zast¹pieniu s³owa
“owadzich” innym przymiotnikiem, do-

tycz¹cym zwierz¹t b¹dŸ maszyn, które
(w kontekœcie towarzysz¹cego rysunku
b¹dŸ reszty wypowiedzi) mog³yby
przej¹æ w³adzê nad œwiatem. Kiedy w
2011 roku komputer Watson wygra³ z
dwoma ¿ywymi przeciwnikami w tele-
turnieju “Jeopardy”, jeden z pokonanych
ludzi, uznaj¹c wy¿szoœæ maszyny, napi-
sa³ na swojej karcie odpowiedzi “I, for
one, welcome our new computer over-
lords” (Przede wszystkim witam na-
szych nowych, komputerowych w³ad-
ców”).

Z biegiem lat memy ewoluowa³y
i zaczê³y s³u¿yæ nie tylko jako zabawna
ilustracja opisuj¹ca rzeczywistoœæ, ale
tak¿e jako sposób komunikowania siê
miêdzy poszczególnymi grupami ludzi,
których ³¹czy³y wspólne pogl¹dy. Zna-
czenie memów odkryli tak¿e hejterzy
polityczni, widz¹c w nich mo¿liwoœæ
wolnego od jakiekolwiek cenzury wyra-
¿ania opinii, a nawet wp³ywania na opi-
niê spo³eczn¹. Zdaniem niektórych pu-
blicystów dzisiaj to w³aœnie memy inspi-
ruj¹ debatê w internecie, a media trac¹
przez nie kontrolê “nad umys³ami”. Bo
to co wolno w sieci, ograniczone jest
czêsto przepisami prawa prasowego.

Typowe memy czêsto nawi¹zuj¹
do zabawnych, dziwacznych albo ¿a³os-
nych cytatów z filmów i seriali, ale nie-
rzadko inspiracjê stanowi samo ¿ycie –
opisuje historiê memów Jerzy Gozdek.
– W listopadzie 2012 roku policjant spry-
ska³ gazem ³zawi¹cym demonstrantów z
ruchu Occupy siedz¹cych spokojnie na
terenie uniwersytetu. Sieciowa spo³ecz-
noœæ zemœci³a siê we w³aœciwy sobie spo-
sób: pojawi³y siê fotomonta¿e przedsta-
wiaj¹ce policjanta pryskaj¹cego sprejem
na znane dzie³a sztuki, atakuj¹cego ma³e
foczki albo zbudowanego z klocków Le-
go.

Niezaznajomionym z kultur¹ in-
ternetu trudno zrozumieæ taki specyficzny

humor. To równie¿ jest cecha memu: kto
go rozumie, nale¿y do okreœlonej grupy
kulturowej – i odwrotnie: jedynie cz³onko-
wie tej grupy dostrzegaj¹ jego ukryty
przekaz. Przyk³adowo liczba 44 ma dla
nas g³êbsze znaczenie tylko wtedy, jeœli
czytaliœmy “Dziady”. Analogicznie zda-
nia “I, for one, welcome our new X over-
lords”, “How is babby formed” czy “All
your base are belong to us” s¹ zrozu-
mia³e tylko dla internetowych zapaleñ-
ców.

Inkubatorem memów s¹ fora in-
ternetowe – zw³aszcza takie, na których
mo¿na anonimowo publikowaæ wypo-
wiedzi, zdjêcia i klipy wideo. Memy sta-
³y siê wiêc najszybsz¹ form¹ reagowania

na wydarzenia o charakterze spo³ecz-
nym i politycznym. Bo chocia¿ pocz¹t-
kowo odnosi³y siê do spraw spo³ecz-
nych, kulturowych i relacji miêdzy-
ludzkich, z czasam sta³y siê wa¿nym
orê¿em w walce politycznej. Zw³aszcza
w Polsce. Ich si³ê oddzia³ywania dostrze-
gli zwolennicy zarówno jednej jak i dru-
giej strony podzia³u politycznego.

Memy, które s¹ wspó³czesn¹ for-
m¹ satyry politycznej, s¹ czêsto nieza-
st¹pione w konfrontacji z patosem i dog-
matyzmem. Oczywiœcie – ka¿da strona
konfliktu politycznego w Polsce widzi
ich si³ê ra¿enia we w³asny sposób. Wy-
dobywaj¹c zabawne konteksty – nie
zawsze po myœli elit – autorzy memów
doskonale radz¹ sobie z hipokryzj¹ stron
sporu politycznego.

Ostatnie wydarzenia w Niemczech
okaza³y si³ê internetu, który potrafi³ o-
bejœæ blokadê informacyjn¹ na³o¿on¹
przez w³aœcicieli domów medialnych –
pisze Marcin Stanowiec na portalu Wia-
domoœci24.pl. – Do opinii publicznej nie
mia³y dotrzeæ fakty z nocy sylwestrowej:
setki imigrantów osacza³y kobiety mole-
stuj¹c je i okradaj¹c. (...) W sieci prze-
³amano monopol publicystyki telewizyjnej
i drukowanej. Myœl¹cy na w³asny rachu-
nek ludzie masowo zaczêli zak³adaæ blo-
gi, na których kontruje siê narzucane z
zewn¹trz schematy myœlenia.

Memy uros³y do roli pe³nopraw-
nej satyry... tworzonej, bardzo czêsto,
przez amatorów. Prawdziw¹ sztuk¹ s¹
memy wykorzystuj¹ce fotoszoping, czyli
przeœmiewcze fotomonta¿e. Wrobieni w
zaaran¿owane graficznie sytuacje poli-
tycy spuentowani b³yskotliwym “przypi-
sem” lub w³o¿on¹ w ich usta kwesti¹ po-
trafi¹ wywo³aæ lawinê (nieraz dziesi¹tki
tysiêcy) ods³on. (Stanowiec).

Ekspansja memów wi¹¿e siê tak-
¿e z przebudow¹ struktury spo³ecznej,
w której coraz czêœciej dominuj¹ m³odzi
ludzie, którzy s¹ g³ównymi u¿ytkowni-
kami internetu. Takie zjawisko opisa³ pro-
fesor Jamusz Czapiñski, specjalizuj¹cy
siê w psychologii spo³ecznej. Jego zda-
niem wirtualny œwiat zdominowany jest
obecnie przez uodpornion¹ na kontakt z
telewizj¹ i pras¹ m³odzie¿ przyznaj¹c¹
siê do pogl¹dów prawicowych, co czêsto
nazywane jest postaw¹ antysystemow¹.

W jednym z wywiadów przed os-
tatnimi wyborami parlamentarnymi pro-
fesor Czapiñski mówi³: Wiele grup spo-
³ecznych jest wœciek³ych na polityków. I
panicznie poszukuj¹ apolitycznej alter-
natywy. Trochê przypomina to sytuacjê z
antyglobalistami. Nie mieliœmy co prawda
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kryzysu na miarê greckiego czy hiszpañ-
skiego, ale i tak bardzo wiele osób jest
niezadowolonych np. z systemu ochrony
zdrowia, wymiaru sprawiedliwoœci czy
ze swoich pracodawców. Radykalnie nie-
zadowolony chocia¿by z jednego aspektu
¿ycia spo³ecznego jest ka¿dy Polak. Jeœli
uzbiera siê wiêcej aspektów tego nieza-
dowolenia, to wtedy tworzy siê grupa po-
parcia dla takich antysystemowców.

Jak oceni³ Czapiñski sytuacja jest
taka, gdy¿ wizja œwiata m³odych ludzi
rozmija siê z oczekiwaniami establish-
mentu, który identyfikuje siê z filozofi¹
tzw. wolnego rynku i indywidualizmu.
Tê opiniê skwapliwie podchwyci³y pra-
wicowe œrodowiska pisz¹c doœæ obrazo-
wo, ¿e m³odzi Polacy s¹ du¿o bardziej
krytyczni wobec dysproporcji generowa-
nych przez wielki kapita³. Oburza ich nie-
sprawiedliwoœæ spo³eczna i zaw³aszcza-
nie przestrzeni publicznej przez spekula-
cyjne krêgi. Bunt ten manifestuj¹ w in-
ternecie, st¹d ³atwo odró¿niæ memy, ko-
mentarze czy blogi robione na zamó-
wienie, od tych, które s¹ spontanicznym,
przez nikogo nie kierowanym dzie³em
prawdziwych internautów kontestuj¹cych
system i jego akwizytorów.

Historia memów doczeka³a siê ju¿
swojej literatury. Miêdzy innymi zjawi-
sko to opisa³ Maciej Zaremba (“Memy
internetowe 2010-2011”, Media i Spo-
³eczeñstwo, nr 2/2012): Termin mem na
potrzeby Internetu zosta³ zaadaptowany
g³ównie na podstawie jednej cechy memu,
okreœlonej przez pionierów memetyki –
zaraŸliwoœci. Dlatego internetowym me-
mem jest po prostu coœ, co szybko zdoby-
wa popularnoœæ, podlega powielaniu
dziêki blogom i komunikatorom, a nie-
koniecznie jest noœnikiem informacji kul-
turowej. S³owo mem (…) jest zawieszone
miêdzy pierwotnym znaczeniem  terminu,
a tym sp³aszczonym znaczeniem interne-
towym. (...) Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e
nieznajomoœæ memów szkodzi. Ta forma
budowania, propagowania i klasyfiko-
wania komunikatu jest na tyle popularna
w sieci, ¿e – nie chc¹c pope³niæ gafy czy
doznaæ spo³ecznoœciowego wykluczenia
– trzeba nauczyæ siê identyfikowaæ memy,
szczególnie te najbardziej trwa³e, powra-
caj¹ce i… zaraŸliwe.

Rola, jak¹ w dzisiejszej debacie
politycznej odgrywaj¹ memy, jest bez-
dyskusjna. Ale w dalszym ci¹gu bez od-
powiedzi pozostaje pytanie, czy mo¿na
je traktowaæ wy³¹cznie jako now¹ formê
satyry, czy te¿ sta³y siê narzêdziem wal-
ki propagandowej? Trudno to oceniæ, bo
nie wiadomo dok³adnie, czy memy s¹
wytworem tylko amatorów czy te¿ par-
tyjnych trolli? Czy satyra polityczna
jest dzisiaj na s³u¿bie propagandowej,
czy te¿ w dalszym ci¹gu mo¿na j¹ trak-
towaæ jako swego rodzaju “zawór bez-
pieczeñstwa”?

Karykaturzysta i zarazem dzien-
nikarz, mieszkaj¹cy w Pary¿u Jacek
WoŸniak, twierdzi, ¿e prawdziwa satyra
jest buforem miêdzy w³adz¹ i spo³eczeñ-
stwem. Ona amortyzuje szok. Gdyby pa-
pie¿e w katolicyzmie, a ulemowie w isla-
mie mieli b³aznów, nie by³oby dziœ pro-
blemów, nie dosz³oby do tragedii.

Katarzyna Piasecka, która z WoŸ-
niakiem rozmawia³a, pisze: I choæ logicz-
nym wnioskom WoŸniaka trudno nie od-
daæ sprawiedliwoœci, nasuwa siê pytanie,
czy logika i trzeŸwe rozumowanie kiedy-
kolwiek mia³y udzia³ w mechanizmach
dzia³ania zaœlepionych zewem œwiêtej
wojny fanatyków. Zrozumienie i solidar-
noœæ koj¹ nasz strach przed tym, co mo¿e
jeszcze siê wydarzyæ, ale czy s¹ w stanie
temu zapobiec? W pamiêci nadal mamy
ka³asznikowy wymierzone w o³ówki i nie
ma chyba bardziej wymownego symbolu
nierównoœci w tej schizofrenicznej walce.
(CafeBabel, luty 2015).

opr NGP

Micha³ Moszkowicz

Dom bez klamek. Nie, w zasadzie to nie jest dom bez
klamek. S¹ klamki, ale pilnuj¹ ciebie gorzej ni¿ w wiêzieniu.
Jakaœ pani krzyczy, ¿eby j¹ ratowaæ, ale nikt nie wie od
czego. Krzyczy tak godzinami. Nikt do niej nie podchodzi,
bo wariatka. Chcê jej pomóc, ale odpycha mnie piêœciami.
Moje serce krwawi. Chcia³bym jej pomóc, ale nie wiem jak.

Wzywaj¹ mnie do pobrania leków. Nie chcê ich le-
ków. Wiêc pielêgniarz podchodzi groŸnie do mnie, wykrêca
mi rêce i muszê po³kn¹æ leki. Nie chcê tutaj byæ, ale muszê.
Mogê uciec, ale Oni twierdz¹, ¿e wtedy umrê. A ja nie chcê
umieraæ. I nie chcê te¿ ¿yæ. Taka sprzecznoœæ intelektualna
sama w sobie.

Nie chcê byæ niewolnikiem. Ale moje “chcê” czy “nie
chcê” nie odgrywa ¿adnego znaczenia.  Pamiêtam, ¿e dzie-
ciñstwie czyta³em o buncie Spartakusa. Te¿ chcia³bym byæ
Spartakusem, ale nie potrafiê zbuntowaæ moich wspó³wiêŸ-
niów.

Na noc daj¹ mi proszki nasenne i œpiê jak suse³. Bez
snów, bez krzyku przez sen. Jestem sam. Wiem, ¿e nikt i
nic mnie nie uleczy. Wywiesi³em bia³¹ flagê poddañstwa ut-
kan¹ z przeœcierad³a i czekam na dalszy rozwój wypadków.

Odwiedza mnie przyjaciel, który w³aœnie wyda³
ksi¹¿kê o œmierci i o mi³oœci staruszków. Tylko... czy mi³oœæ
jest znakiem staruszków? Patrzê na moich towarzyszy nie-
doli. Ka¿dy z nich czeka na œmieræ, tylko nie wie, kiedy
przyjdzie. Czy oni wiedz¹ jeszcze cokolwiek o mi³oœci?
Moj¹ wspó³towarzyszkê niedoli karmiê ³y¿eczk¹. Nie chce
jeœæ, a ja jej wpycham jedzenie do gard³a, ¿eby jeszcze tro-
chê po¿y³a.

Za oknem deszcze, a w pokoju ³zy. £zy, które maj¹
przed³u¿yæ nasze istnienie. Przypominam sobie ca³e moje
¿ycie, podczas którego ca³y czas zadawa³em sobie podsta-
wowe pytanie: kim jestem? Do dzisiaj nie znalaz³em odpo-
wiedz. I tak ju¿ zostanie.

Czekam na œmieræ i to jest to jedyne konkretne. Bia³a
chor¹giew z przeœcierad³a jest moim znakiem. Nikt mi nie
mo¿e pomóc. Mam wra¿enie, ¿e odchodzê w Niebyt. Ojciec
wychowa³ mnie w braku wiary. Jakiejkolwiek wiary. Wiêc
dzisiaj czekam, p³aczê i œpiewam stare piosenki o rewolucji.

Wczoraj byliœmy na wycieczce statkiem. By³em jedy-
nym pasa¿erem, który nie siedzia³ na wózku. Nie pasowa-
³em do tego towarzystwa, ale pielêgniarka, która nam daje
jeœæ, zdecydowa³a, ¿e muszê pojechaæ na wycieczkê z inny-
mi pensjonariuszami. Jak siê wy³amiê, to mnie obraza boska
spotka. Obraza mnie nie spotka³a, ale zastanowi³o, dlaczego
ka¿dy z pensjonariuszy siedzi na wózku, a trochê m³odszy
go pcha?

Cz³owiek sk³ada siê z wody. Jedzenie jest stê¿on¹
wod¹, wiêc Pañstwo zarabia na nas daj¹c nam wy³¹cznie
wodê. Buntujê siê, ale nie mogê tego zmieniæ. Wiêc konsu-
mujê tê wodê na talerzu.

£aduj¹ nas na statek. Ka¿dy ma z ty³u asystenta, któ-
ry go popych. Pogoda jest nie najlepsza – mrzy. Ale Kana³,
którym p³yniemy, pokazuje siê w ca³ej krasie. Na wodzie
ma³e i chuchrowate stateczki, ale i olbrzymie promy. To
wszystko zbudowali ludzie dla ludzi i ludzkich przyjemno-
œci.

Armada wózków na pok³adzie. Ich pasa¿erowie pó³-
¿ywi. Ledwie oddychaj¹. Od kilku miesiêcy nie byli na
œwie¿ym powietrzu. S¹ pó³senni, zapatrzeni nie wiadomo
na co. Nie wiadomo, czy oni jeszcze ¿yj¹? Jestem przera¿o-
ny iloœci¹ tych kalek. Na ka¿dego pacjenta przypada jeden
asystent, a nawet dwóch. Zastanawiam siê, czy oni mnie
s³ysz¹, kiedy do nich mówiê? Czy mnie widz¹? I czy to
przywi¹zanie do wózków, to jest ¿ycie?

Staroœæ ich mêczy, torturuje. Widaæ to po ich pokur-
czonych postaciach i zamglonych oczach. Trzeba ich karmiæ
³y¿kami. Ubieraæ i robiæ modne fryzury. Czy to jest jeszcze
¿ycie godne cz³owieka? Mo¿e warto pomyœleæ o autanazja,
¿eby zmniejszyæ ich cierpienie...

¯yjê w ci¹g³ym szanta¿u. Dostanê jedzenie jeœli pój-
dê na dializê. A tej dializy bojê siê jak ognia. To taka zabawa
w ciuciubabkê – przejdzie krew przez mózg, czy utonie
wraz z mózgiem? Naczyta³em siê wczeœniej o dializie, gdy
powiedzieli, ¿e to dla mnie jedyny ratunek. Wrêczyli mi
ma³y papierek, jedn¹ stroniczkê – jestem proszony na diali-
zê.

Rurka z jednej i drugiej strony lewego ramienia i ju¿
krew wartko pêdzi przez tchawicê i mózg. I tak piêædziesi¹t
razy. Muszê przele¿eæ nieruchomo cztery godziny. Pod le-
w¹ ³opatkê wszczepiono mi kawa³ek jakiegoœ œwiñstwa,
które powoduje rozszerzenie ¿y³. Maszyna pracuje, nie
mo¿na tego zatrzymaæ. Podobno nerki s¹ najwa¿niejsze.
Bez nerek podobno nie mo¿na ¿yæ. Wiêc ¿yjê dziêki diali-
zie.

Ojciec czêsto mi mówi³, a nawet prosi³, ¿ebym wre-
szcie przesta³ o nim pisaæ. Rzeczywiœcie – w ka¿de opowia-
danie, w ka¿d¹ powieœæ, któr¹ zaczyna³em pisaæ, wplata³em
swojego Ojca. I ¿eby by³ jakimœ tyranem, od którego chcia-
³em siê przy pomocy pisania uwolniæ, albo zemœciæ – ale
gdzie tam! By³ cz³owiek pe³nym optymizmu, wiêc nazywa-
liœmy go z siostrami Optymistienk¹. Zawsze stara³ siê we
wszystkim wyszukiwaæ coœ pozytywnego. Kiedy by³em
smutny, pyta³ mnie, czy broñ Bo¿e kogoœ nie zabi³em i
uœmiecha³ siê znacz¹co. To mnie rozbraja³o i zaczyna³em siê
równie¿ uœmiechaæ.

Nie by³ wiêc rodzinnym Dyktatorem. Nigdy mnie nie
uderzy³. Nigdy na mnie nie krzycza³. Ale kiedy by³ z³y, na-
tychmiast poznawa³em po jego twarzy, ¿e jest wœciek³y.
Czerwieni³ siê, pochyla³, sapa³ ciê¿ko i wychodzi³ z pokoju.
W rodzinie nie mia³ ¿adnej w³adzy. Rz¹dzi³a moja matka i
moje siostry. Ja by³em wci¹¿ uwa¿any za niedorostka, wiêc
zostawia³y mnie w spokoju.

Nie by³ to wiêc jakiœ groŸny Ojciec w czarnym kape-
luszu, ozdobiony w¹sami i z gruba lask¹ w rêku. Nie przy-
pomina³ w niczym ojca Franza Kafki. Raczej uosabia³ cz³o-
wieka, który wiele widzia³, wielu ludzi pozna³ i niczemu siê
nie dziwi³.

Sk¹d wiêc moja pasja, ¿eby go wci¹¿ na nowo opisy-
waæ w najró¿niejszy sposób i wci¹¿ trzymaæ przy sobie
jako postaæ literack¹? Wiem, psycholodzy mieli by na ten
temat wiele do powiedzenia, ale nie o to chodzi. Pierwsze
króciutkie opowiadanie, jakie w ¿yciu opublikowa³em, mia³o
tytu³ “Tato”. Opowiada³o o ch³opcu, który czeka na Ojca w
Przedszkolu i Ojciec nie przychodzi. To wszystko. By³em
wtedy pod wp³ywem opowiadañ Katherine Mansfield i po-
trzebny by³ mi nastrój szczególny. Ale dlaczego Ojciec?
Dlaczego nie Matka, albo Siostra? Mo¿e wini³em go za moje
¿ycie takie, a nie inne, i wyobra¿a³em sobie, ¿e jeœli bêdzie
stale przy mnie, to bêdê mu w koñcu móg³ zadaæ kilka za-
sadniczych pytañ.

Tylko... dlaczego tych pytañ mu nigdy nie zada³em?
Dlaczego musia³em na niego patrzeæ przez pryzmat, wy-
myœlonych w koñcu postaci? Mo¿e wini³em go za to, ¿e
kiedyœ by³ w Partii Komunistycznej? Mo¿e obwinia³em go
za to, ¿e jako dziecko strasznie chcia³em byæ rewolucjonist¹
sowieckim? Mo¿e obwinia³em go o zbrodnie Józefa Stalina?
Mo¿e po prostu nie mia³em o czym pisaæ, wiêc pisa³em o
nim...

Bo ojciec to dobry temat. Gdyby nie ojciec Franza
Kafki, to mo¿e nie by³o by “Procesu”, ani “Zamku”? Nie
wspominam ju¿ o s³ynnym na ca³y œwiat “Królu Edypie”.
Bez zabitego ojca nie by³o by kompleksu Edypa i ojcowie,
jako tacy, byliby bez najmniejszego znaczenia. Nie wspomi-
nam ju¿ o “Ulissesie” Jamesa Joyce´a, gdzie ojciec szuka
syna.

Nie wiem, wci¹¿ nie wiem, co kaza³o mi bez przerwy
chwytaæ siê Ojca, w³aœciwie trzymaæ go za rêkê. Mo¿e po
prostu jestem niedojrza³y uczuciowo i dlatego to kr¹¿enie
wokó³  Ojca? Bardzo mi przykro. Ale jedno jest pewne: Oj-
ciec to œwietny temat.

A gdzie skrywa siê w mojej wyobraŸni Matka? Mat-
ka jest jak powietrze, które siê wdycha – nie widaæ go, a jest
potrzebne do ¿ycia. Jak zatem opisywaæ powietrze, które
nie jest Orkanem? Ale to ju¿ jest zupe³nie inny temat.    
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Kampania „Podaruj
dziecku swój jêzyk
ojczysty” w Szwecji

By równie¿ œrodowisko polskiej emigracji prze-
konaæ o prawdziwej wartoœci dwujêzycznoœci, z ini-
cjatywy Stowarzyszenia Promocji Jêzyka Polskiego
za Granic¹ (APPLA) www.appla.org), przy wsparciu
akademii nauk i uniwersytetów w ca³ej Europie, or-
ganizacji polonijnych, polskich placówek dyploma-
tycznych i MSZ, zorganizowana zosta³a miêdzynaro-
dowa kampania „Podaruj dziecku swój jêzyk ojczy-
sty”. Prowadzona jest ona w 11 krajach Europy: Austrii,
Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech,
Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz we W³oszech.

Kampania skierowana jest do rodziców pol-
skiego pochodzenia i nauczycieli poza granicami Polski.
Jej zadaniem jest promocja dwujêzycznoœci i nauki jê-
zyka polskiego poprzez popularazycjê wiedzy na te-
mat korzyœci p³yn¹cych z faktu posiadania dwóch jêzy-
ków oraz udzielanie rzetelnych, wspartych badaniami
naukowymi informacji.

W ramach kampanii przygotowana zosta³a strona
internetowa www.podarujdzieckujezyk.org, na której

znaleŸæ mo¿na ciekawostki ze œwiata nauki, poradnik
„Dwujêzycznoœæ w pytaniach i odpowiedziach” i sek-
cjê poœwiêcon¹ nauce jêzyka polskiego za granic¹.
Kampania ma równie¿ swój profil na Facebooku:
www.facebook.com/podarujdzieckujezyk, a w przy-
gotowaniu s¹ materia³y wideo.

Drukowane wersje ulotek, plakatów i broszur
rozwiezione zosta³y do Ambasad i Konsulatów RP we
wszystkich krajach objêtych kampani¹. Bêd¹ tam prze-
kazywane organizacjom polonijnym i rozdawane wraz
z paszportami dla dzieci.

Kampaniê we wszystkich krajach wspieraj¹ pol-
skie placówki dyplomatyczne, Instytut Jêzyka Polskie-
go Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umie-
jêtnoœci, Towarzystwo Mi³oœników Jêzyka Polskiego
oraz liczne organizacje polonijne i centra badañ nad
dwujêzycznoœci¹ przy uniwersytetach w Cambridge,
Ulsterze, Amsterdamie, Utrechcie, Nantes, Barcelonie,
Wiedniu, Konstancji, Mediolanie, Trento i Tromso. £¹-
cznie w ca³ej Europie patronat nad kampani¹ objê³o
prawie 50 presti¿owych instytucji i organizacji. Na te-
renie Szwecji patronat nad kampani¹ objê³y Ambasada
RP w Sztokholmie, Zwi¹zek Nauczycieli Polskich w
Szwecji, Nordycka Unia Oœwiaty Polonijnej, Kongres
Polaków w Szwecji i Zrzeszenie Organizacji Polonij-
nych w Szwecji.

„Dwujêzycznoœæ niesie ze sob¹ wielorakie ko-
rzyœci” – mówi mieszkaj¹ca w Szkocji dr Anna Mar-
towicz, jêzykoznawca, nauczyciel, matka i pomys³o-
dawczyni kampanii

„Wiemy ju¿ dziœ o rozlicznych korzyœciach in-
telektualnych p³yn¹cych z pos³ugiwania siê od wczes-
nego dzieciñstwa dwoma jêzykami. Osoby dwujêzycz-
ne myœl¹ bardziej kreatywnie, lepiej radz¹ sobie z my-
œleniem abstrakcyjnym, szybciej opanowuj¹ kolejne jê-
zyki, s¹ w stanie ³atwiej siê skupiæ. Badacze odkryli
równie¿, ¿e mózg osób dwujêzycznych pracuje bardziej
elastycznie, a nawet, ¿e w porównaniu z osobami je-
dnojêzycznymi wzrasta u nich gêstoœæ masy szarej w
p³acie ciemieniowym. Dwujêzycznoœæ to tak¿e atut na
rynku pracy, zatem w wymiarze ekonomicznym.

W ostatnich latach sporo czytamy równie¿ o
zdrowotnych aspektach dwujêzycznoœci – wieloletnie
prze³¹czania siê pomiêdzy jêzykami opóŸnia proces
starzenia siê mózgu, demencji i zachorowañ na Alz-
heimera. Najwa¿niejszy zdaje siê jednak byæ aspekt
emocjonalny – rodzic nawi¹zuje z dzieckiem najg³êbszy
i najnaturalniejszy kontakt w jêzyku, którym sam po-
s³ugiwa³ siê przez ca³e ¿ycie. To w naszym jêzyku oj-
czystym najpe³niej mo¿emy wyraziæ siebie, swój œwiat
uczuæ i wartoœci. I nie chodzi tutaj jedynie o bieg³oœæ w
pos³ugiwaniu siê jêzykiem, a o widzenie œwiata, które
jest w jêzyku zakodowane. Dlatego, choæ nasza kam-
pania skierowana jest przede wszystkim do rodziców
polskiego pochodzenia, zachêcamy wszystkich rodzi-
ców – bez wzglêdu na to, sk¹d pochodz¹, by w kontak-
tach z dzieckiem u¿ywali swojego jêzyka ojczystego.
Jest to równie¿ niezwykle istotne dla budowania poczu-
cia w³asnej wartoœci u dziecka, które, wzrastaj¹c w po-
szanowaniu jêzyka i kultury kraju pochodzenia rodzi-
ców, jak i jêzyka i kultury kraju zamieszkania, akceptuje
siebie, swoje korzenie i w zdrowy sposób buduje swoj¹
to¿samoœæ.

Daj¹c dziecku swój jêzyk ojczysty, otwieramy
przed nim równie¿ mo¿liwoœæ pe³nego kontatu z dziad-
kami, rodzin¹ i znajomymi w Polsce. Dwujêzyczne
wychowanie to naprawdê bardzo dobry wybór, choæ –
jak ka¿da inwestycja w dobro dziecka i rodziny – wy-
maga niejednokrotnie poœwiêceñ.

Zainteresowanych rodziców i nauczycieli za-
chêcamy do zapoznania siê z ciekawostkami zamiesz-
czanymi na stronie kampanii i do przejrzenia naszego
poradnika, gdzie, w przystêpnej formie i w oparciu o
wiedzê naukow¹, staraliœmy siê odpowiedzieæ na naj-
czêstsze pytania.”

Jeszcze 30  lat temu panowa³o ogólne
przekonanie, ¿e dwujêzycznoœæ hamuje
rozwój jêzykowy i intelektualny dziecka.
Dziœ, po latach badañ prowadzonych na
ca³ym œwiecie, œrodowisko naukowe jest
przekonane, ¿e zdecydowanie tak nie jest i
próbuje z tym przekazem dotrzeæ do
rodziców, nauczycieli oraz pracowników
s³u¿by zdrowia.

KAMPANIA RÓWNIE¯ POD PATRONATEM NOWEJ GAZETY POLSKIEJ
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Egipt odwiedziliœmy po raz pierwszy w 1984 roku
bêd¹c na Cyprze, sk¹d zrobiliœmy trzydniow¹
wycieczkê do Kairu. Obejrzeliœmy piramidy w
Giza, podziwialiœmy z³oto z grobu Tutanchamona
i zwiedziliœmy Kair, chyba najbrzydsze miasto
œwiata. Ju¿ wtedy nie by³o w Egipcie spokojnie.
Po powrocie dosz³y nas wieœci, ¿e hotel Holiday
Inn, w którym zatrzymaliœmy siê pod Kairem,
zosta³ spalony. Rzekomo spalili go policjanci
jako protest przeciwko niskim uposa¿eniom.
Egipt kusi³ nas jednak ³agodnym zimowym kli-
matem, ciep³ym morzem, nie mówi¹c ju¿ o egzo-
tyce i skarbach staroegipskiej kultury.
Nieco póŸniej zamówiliœmy wiêc wycieczkê do
Hurghady, ale szybko wycofaliœmy siê z projektu
poniewa¿ w miêdzyczasie dosz³o tam do strze-
laniny ze œmiertelnymi ofiarami wsród turystów.
Po okresie wzglêdnego spokoju wybraliœmy siê
w koñcu na wycieczkê do Hurghady po³¹czon¹ z
rejsem po Nilu.
Wra¿enia by³y mieszane: i dobre i z³e. Dla przy-
k³adu podam tylko fakt, ¿e byliœmy niemal je-
dynymi pasa¿erami na Nilu, którzy nie padli
ofiar¹ zatrucia pokarmowego. Wkrótce po
naszym powrocie w Luksorze, przy œwi¹tyni
królowej Hatszepsut terroryœci dokonali  krwa-
wej jatki wœród niemieckich turystów zabijaj¹c
kilkadziesi¹t osób.
Po kilku spokojnych latach odwiedziliœmy zad-
bany, wrêcz elegancki Sharm El Sheikh na
Synaju, tak odmienny od brudnej Hurghady.
Potem na nowo zaczê³y dochodziæ wieœci o
krwawych incydentach, ale najwieksz¹ zmian¹
sta³a siê arabska wiosna. W kilku krajach oba-
lono dyktatorów, trzymaj¹cych naród ¿elazn¹
rêk¹. Naiwni optymiœci oczekiwali wprowadzenia
demokracji. Sta³o siê inaczej. Wypuszczono
uwiêzionego w butelce z³ego ducha okrutnej
islamizacji podsycanej przez eskaluj¹ce pañstwo
IS, którego czarno bia³e symbole budz¹ podobn¹
grozê i wstrêt, co nazistowska swastyka.
Konsekwencje polityczne tego stanu rzeczy s¹
du¿o powa¿niejsze, ni¿ fakt, ¿e dla nas – tury-
stów skurczy³ siê œwiat. Coraz mniej jest miejsc,
gdzie mo¿na bezpiecznie odpocz¹æ. Mimo to
wybraliœmy siê raz jeszcze do Egiptu, a tym
razem celem by³a El Gouna, silnie strze¿ona
turystyczna enklawa. Ten pobyt sta³ siê
inspiracj¹ do tej relacji z podró¿y.

Pokój z widokiem
Jest kraj, który kilka tysiêcy lat temu stworzy³

fascynuj¹c¹ cywilizacjê, kraj gdzie Napoleon dotar³ ze
swym wojskiem i przy jednym z siedmiu cudów œwiata
wypowiedzia³ znane s³owa: “¯o³nierze, czterdzieœci
wieków patrzy na was”. Kraj, którym wstrz¹snê³a
krwawa rewolucja – bez politycznej stabilnoœci i przez
to nieprzyjazny dla turystów. Bo turyœci pragn¹ bezpie-
czeñstwa. Ale mimo to podjêliœmy z Ma³¿onkiem de-
cyzjê, aby spêdziæ tam tydzieñ w s³oñcu i cieple, czego
brakowa³o nam ogromnie tej srogiej zimy.

Po wyl¹dowaniu, autobus wióz³ nas najpierw
przez nieurodzajn¹ pustyniê do hotelowego kompleksu,
poczym skrêci³ w boczn¹ drogê i zatrzyma³ siê przy
sztucznie uformowanym kamiennym wjeŸdzie chro-
nionym przez umundurowanych stra¿ników. Jecha-
liœmy dalej wzd³u¿ wybrukowanych p³ytami ulic z ho-
telami po obu stronach, miêdzy które wcisnê³y siê buti-
ki i restauracje, wzd³u¿ w¹skich zau³ków otwieraj¹cych
siê na nieregularne placyki. Budynki w pustynnych
kolorach, ró¿nych odcieniach piasku, jasnego br¹zu i
ochry, wyrasta³y organicznie z pod³o¿a naœladuj¹c jego
barwê i strukturê. Ka¿dy posiada³ co najmniej jedn¹
kopu³ê, wysklepiony dach dach i ³ukowate framugi
okienne. Fasady zdobi³y dekoracje z ciemnego drewna.
Bujna roœlinnoœæ mia³a przygaszony odcieñ zieleni za
wyj¹tkiem szokuj¹co amarantowej bougainvillea silnie
kontrastuj¹cej z naturalnymi pustynnymi barwami. .

Z zewn¹trz hotel nasz wygl¹da³ jak zamek
warowny. W recepcji poprosiliœmy o pokój z widokiem
na morze. Apartament le¿a³ na drugim piêtrze. Odsu-
nê³am firanki, otworzy³am drzwi balkonowe i z cieka-
woœcia wyjrza³am na zewn¹trz. Morza nie by³o, ale w-
zd³u¿ skrawka pla¿y z udeptanego piasku sta³y pó³ko-
liste wyplatane parawany z miejscem na dwie le¿anki i
parasol. Wzd³u¿ pla¿y ci¹gnê³o siê pasmo po³yskliwej

laguny, gin¹cej z jednej strony pod kamiennym most-
kiem, a z drugiej strony odp³ywaj¹cej wolno w dal aby
po³¹czyæ siê z morzem. Parê metrów od laguny le¿a³
basen niczym turkusowy klejnot z wod¹ przelewaj¹c¹
siê przez krawêdŸ tworz¹c miniaturowy wodospad.
W ci¹gu dnia laguna zmienia³a barwê, ze szmaragdu nad
ranem na niebiañski b³êkit w po³udnie aby pod wieczór
zlaæ siê turkusem basenu.

Przebudzi³am siê wczeœnie pierwszego ranka, o
œwicie. Œwiat wyg¹da³ inaczej. S³oñce ju¿ wzesz³o, ale
skryta za budynkami zorza poranna nie zdradza³a jego
po³o¿enia. Panowa³ niebiañski spokój. Niebo, laguna,
nawet basen przybraly szaroper³owy kolor, tak jakby
wszystko pokrywa³a lekka warstwa per³owego py³u.
G³adkiego lustra laguny nie zak³óca³a najmniejsza
zmarszczka. Budynki, drzewa i krzewy odbija³y siê w
wodzie, a ich lustrzane odbicia zdawa³y siê byæ równie
rzeczywiste jak prawdziwy œwiat na l¹dzie. Ale ju¿
parê minut póŸniej pe³owy koloryt powoli przekszta³ci³
siê w go³êbi b³êkit, powierzchniê wody zmarszczy³
lekki powiew niszcz¹c lustrzane odbicie. To by³a magia.

O zmierzchu otoczenie przybiera³o wieczorowy
strój. Wtedy by³o najpiêkniej. Parasole na pla¿y two-
rzy³y œwietliste krêgi z lampek umocowanych wzd³u¿
kantu. Œwieci³y czerwonawym blaskiem jak ¿arz¹ce
siê wêgle. Lampy wzd³u¿ brzegu rzuca³y d³ugie, œwiet-
liste smugi zdobi¹c lagunê wielobarwnym œwiat³em. A
budynki na drugim brzegu zerka³y na nas zza pasa roœ-
linnoœci oœwietlonymi oczyma okien. Nieregularn¹ fa-
sadê hotelu podœwietlono od do³u, podobnie jak i palmy,
których pierzaste liœcie ko³ysa³y siê lekko na wietrze.
Tylko basen, dziêki lampom umieszczone pod powierz-
chni¹ wody, jak p³on¹ce ognie, œwieci³ siln¹ akwamaryn¹.

Nie przysz³o mi do g³owy, aby narzekaæ na brak
widoku na morze.

Amarantowa bougainvillea

Teresa Urban

El Gouna, Egipt, marzec 2013 r.
Pó³ roku póŸniej, w tym kraju, zwolennicy demo-
kracji w wysoce niedemokratyczny sposób obalili
swego demokratycznie wybranego prezydenta,
który mia³ zamiar znieœæ demokracjê. Jakie widoki
na przysz³oœæ ma taki kraj?

Sztokholmski KOD ju¿ po raz trzeci zorgani-
zowa³ demonstracjê pod ambasad¹ RP w Sztokhol-
mie. W sobotê 27 lutego KOD spotka³ siê na mani-
festacji pod has³em „My, Naród!”. Naród, czyli
wszyscy, którzy czuj¹ siê z Polsk¹ zwi¹zani.

“Nie dajmy sobie odbieraæ w³aœciwego zna-
czenia s³owa naród. Nie dajmy go zaw³aszczyæ tym,
którzy chc¹ dzieliæ i wykluczaæ - pisali organizatorzy
manifestacji. Dla nas s³owo naród brzmi dumnie. Bo
zaprasza do wspólnoty. Wspólnoty otwartej, szczerej i
goœcinnej. Wspólnoty, w której ka¿dy znajdzie swoje
miejsce.

(...)
Polska ma legalny rz¹d, wybrany w demokra-

tycznych wyborach. Ale obywatele obserwuj¹ jego po-
czynania i bêd¹ zwracaæ uwagê na ka¿de ³amanie
zasad. Dlatego wszyscy spotkamy siê przed Polsk¹
Ambasad¹ w Sztokholmie na solidarnej manifestacji
„My, Naród!” aby manifestowaæ, ¿e naród stoi na
stra¿y Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, na
stra¿y porz¹dku prawnego, na stra¿y demokracji. I
¿e nie damy siê przez wykluczaj¹ce myœlenie, przez
³amanie zasad, przez lêki, frustracje i obawy przed
œwiatem, wykluczyæ z wspólnoty europejskich pañstw,
budowanej na wartoœciach liberalnej demokracji. Nie
pozwolimy, ¿eby w Polsce zapanowa³a dyktatura
wiêkszoœci!

Kolejna manifestacja
pod ambasad¹
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SZWECJA NA WEEKEND

Nynäs
- natura i historia
w jednym miejscu
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Znaleziska oraz grobowce z
epoki br¹zu i epoki ¿elaza
œwiadcz¹, ¿e tereny wokó³
Nynäs slott by³y zamieszka³e
od bardzo wczesnych czasów.
Mo¿e dlatego, ¿e ten zalesiony
obszar bogaty by³y w zwie-
rzynê, a w s¹sieduj¹cych z nim
zatokach morskich pe³no
by³o ryb. To docenili pierwsi
osadnicy, którzy tworzyli tutaj
pierwsze osady wzd³u¿ brzegu
Ba³tyku.

Ze Sztokholmu to 80 kilometrów
– pewnie wielu Polaków widzia³o szyld
kieruj¹cy do Nynäs Slott w drodze na
lotnisko Skavsta. Jad¹c ze Sztokholmu
najlepiej dojechaæ do palacu skrêcaj¹c ju¿
przy Vagnhärad. Przejechawszy przez
tê ma³¹ osadê jedziemy póŸniej pe³n¹
uroku szos¹ 219 wij¹c¹ siê poœród nie-
wielkich pagórków i lasów.

Warto zatrzymaæ siê przy Karl-
fors Kvarn – stary m³yn znajduje siê
zaraz przy drodze. Zaparkowaæ mo¿na
na ma³ym parkingu. M³yn zosta³ zbu-
dowany w latach 1827-28 przez Carla
Bonde i nale¿a³ do posiad³oœci Nynäs.
Niektóre Ÿród³a historyczne mówi¹, ¿e
wielkie ko³o wodne napêdzaj¹ce m³yn
nale¿y do najwiêkszych w Szwecji, a
mo¿e nawet w Europie. Ostatnim m³y-
narzem, który pracowa³ w m³ynie, by³
Isak Karlsson, który bardzo zmoder-
nizowa³ m³yn w³asnymi wynalazkami.
Dzisiaj m³yn jest ju¿ nieczynny, a kana³y
wodne prowadz¹ce wodê z pobliskiego
jeziora s¹ zaroœniête. Ale warto przejœæ
krótk¹ tras¹ ko³o m³yna, póŸniej wzd³u¿
jeziora i wróciæ od drugiej strony. Piêkna
i urozmaicona przyroda z pewnoœci¹ za-
chwyci ka¿dego.

St¹d ju¿ niedaleko do pa³acu Ny-
näs. Siedlisko Nynäs po raz pierwszy
wymienione zosta³o z nazwy w 1328
roku. Pa³ac i gospodarstwo rolne le¿¹
nad jeziorem Rundbosjön, które kiedyœ
by³o zatok¹ morsk¹, dzisiaj ³¹czy je z
morzem tylko w¹ski kana³. Nynäs na-
le¿a³a do kilku z najbardziej wp³ywo-
wych rodów w Szwecji, takich jak Grip,

Gyllenstierna, Hildebrand i dynastia
Bond. Pa³ac w obecnym kszta³cie po-
wsta³ oko³o 1850 roku i wybudowany
zosta³ przez Erika Gyllenstirena. Sama
posiad³oœæ, wraz z licznymi dodatkowy-
mi budynkami, du¿ym gospodarstwem
rolnym, uzyska³a swoj¹ ostateczn¹ for-
mê oko³o 1860 roku. Ostatnim prywat-
nym w³aœcicielem zamku i posiad³oœci
by³ Johan Gripenstedt. W 1984 roku
sprzeda³ ca³¹ posiad³oœæ w³adzom wo-
jewódzkim Södermanland, a wyposa-
¿enie zamku, ze wszystkimi dzie³ami
sztuki zakupi³o Pañstwo Szwedzkie dla
muzeum narodowego.

Wnêtrza pa³acowe mo¿na zwie-
dzaæ, szczególne wra¿enie robi wielka
sala bankietowa na pierwszym piêtrze,
zdobiona drewnian¹ stukateri¹ jeszcze z
XVI wieku. Wokó³ pa³acu za³o¿ono kie-
dyœ du¿y park, zwany parkiem kuchen-
nym – st¹d pochodzi³y wikuta³y na stó³
kolejnych dziedziców pa³acu. Ros³y tu i
owoce i warzywa i ró¿ne przyprawy.
Du¿¹ czêœæ tego parku zamieniony oko³o
1950 roku na pastwisko dla krów, ale
nadal mo¿na ogl¹daæ tê czêœæ, która po-
zosta³a. Po³o¿enie terenu ze zmiennymi
poziomami, powoduje, ¿e park ma doœæ
oryginaln¹ architekturê. Zdobi¹ go trzy
fontanny, a po drugiej stronie oran¿eria,
w której dzisiaj znajduje siê tak¿e ma³a
kawiarenka i resturacji. Warto tu zajrzeæ
– serwuj¹ tu dobre ciasta, a jako danie
g³ówne mo¿na wybraæ s³ynne wallen-
bergare z ziemniakami, albo ³ososia.

Dok³adn¹ historiê pa³acu i posiad-
³oœci mo¿na znaleŸæ na stronie interne-
towej www.nynasslott.se.

Nie brakuje tu tak¿e atrakcji dla
najm³odszych. W zabudowaniach gos-
podarczych urz¹dzono ekspozycjê po-
œwiêcon¹ zwierzêtom domowym i ho-
dowlanym, w budynku poza licznymi
atrakcjami, s¹ tak¿e ¿ywe zwierzêta. W
okresie wiosennym i letnim organizo-
wane s¹ przeja¿d¿ki konno albo bryczk¹,
a tak¿e festyny i zawody jeŸdzieckie.

Po zwiedzeniu pa³acu warto poje-
chaæ jeszcze dalej w kierunku morza. Wy-
je¿d¿aj¹c z parkingu ko³o Nynäs Slott
skrêcamy za budynkiem gospodarczym
w lewo w kierunku Nynäs Brygga. W¹s-
k¹ szos¹ numer 766 (po lewej stronie
miniemy zabudowania pa³acowe) jedzie-

my parê kilometrów w kierunku morza.
Warto zatrzymaæ siê na drugim z kolei
parkingu ko³o Stora Brovik. St¹d pro-
wadzi szlak w kierunku Furholmen. Na
tej niewielkiej wysepce znajduje siê wie-
¿a obserwacyjna ptaków – i rozci¹ga
piêkny widok na okolicê. Szlak nie jest
zbyt trudny, ale warto siê tu wybraæ,
gdy jest doœæ sucho. Teren jest podmok-
³y, a na sam¹ wysepkê dostaæ siê mo¿na
jedynie po drewnianych pomostach. Po-
niewa¿ ca³y teren jest wykorzystywany
jako pastwisko dla krów, trzeba te¿ uwa-

¿aæ, by nie wdepn¹æ w krowie ³ajno. Te
pewne utrudnienia rekompensuj¹ piêkne
widoki.

Z Furuholmen wracamy na szlak
i kierujemy siê dalej w lewo. Dojdziemy
do w¹skiej cieœniny z zapor¹ ³¹cz¹c¹
dwie zatoki morskie. Jest tutaj miejsce
na biwak i grillowanie – podobno jest to
tak¿e œwietne miejsce na ³owienie ryb.
Mo¿na tutaj tak¿e dojechaæ  samocho-
dem od drugiej strony szlaku. Tu¿ przy
parkingu, na którym zostawiliœmy samo-
chód, jest du¿a furtka, któr¹ mo¿na
otworzyæ i spróbowaæ przejechaæ sa-
mochodem do miejsca biwakowania. Po-
trzebny jest jednak dobry terenowy sa-
mochód, bo droga nie jest najlepsza. I
zawsze trzeba pamiêtaæ, by zamkn¹æ za
sob¹ furtkê! Na otaczaj¹cym ten szlak
terenie, pas¹ siê krowy.

Je¿eli pojedziemy samochodem
nieco dalej od parkingu przy Stora Bro-
vik dojedziemy do k¹pieliska i przystani
jachtowej. To te¿ œwietne miejsce na bi-

wak i grill. Mo¿emy tutaj zostawiæ sa-
mochód na parkingu i pójœæ w¹sk¹ œcie¿-
k¹ wzd³u¿ wody do miejsca, w którym
znajdowa³o siê w czasie ostatniej wojny
l¹dowisko dla samolotów amfibii oraz
stanowiska baterii przeciwlotniczych. Na
pami¹tkowej tablicy przy Utterfladen
znajdziemy informacjê, ¿e w latach 1943-
44 stacjonowa³y tutaj samoloty przezna-
czone do obserwacji wybrze¿a, skryte
w zaroœlach pó³wyspu w w¹skim prze-
smyku oddzielaj¹cym l¹d od wyspy Sto-
ra Arnholmen. Samoloty, które tu u¿y-

wano, pochodzi³y z batalionu lotniczego
F2 w Hägernäs i by³y to modele SAAB
S17BS, które zamiast kó³ wyposa¿ono
w pontony do l¹dowania na wodzie.

Od k¹pieliska i przystani Nynäs
Brygga mo¿na wróciæ do Sztokholmu
jad¹c dalej wzd³u¿ wybrze¿a. Droga jest
bardzo w¹ska, trzeba uwa¿aæ na samo-
chody jad¹ce z przeciwka. Co jakiœ czas
s¹ miejsca gdzie mo¿na siê wymin¹æ.
Przeje¿d¿amy ko³o kampingu i k¹pieliska
Sandvik, które uwa¿ane jest za jedno z
lepszych k¹pielisk w tym rejonie, i do-
je¿d¿amy z powrotem do g³ównej drogi
219, któr¹ wrócimy przez Vagnhärad do
Sztokholmu. (ngp)



NGP 5/2016 (367)12



NGP 5/2016 (367) 13



NGP 5/2016 (367)14

Co dalej z TVP Polonia?
Nowe kierownictwo Telewizji
Publicznej (Narodowej?)
zapowiedzia³o powstanie
kana³u Poland 24.

Nie wiadomo dok³adnie, czy ma
on zast¹piæ Telewizjê Polonia, czy te¿
bêdzie jeszcze czymœ dodatkowym.
Wiadomo jedynie, ¿e – wed³ug inicjato-
rów tego pomys³u – kana³ ma byæ skie-
rowany do widza zagranicznego i ma
kszta³towaæ obraz Polski zagranic¹. Na
razie wszyscy podejrzewaj¹, ¿e bêdzie

po prostu kolejnym noœnikiem rz¹dowej
propagandy.

Sam pomys³ nie jest jednak nowy.
Ju¿ poprzednia ekipa rz¹dowa zaczê³a
majstrowanie przy Telewizji Polonia, a
by³y minister spraw zagranicznych Ra-
dos³aw Sikorski (MSZ by³ wczeœniej jed-
nym z benificjetów tego kana³u) zapo-
wiada³, ¿e chcia³by powo³ania zupe³nie
nowego programu o nazwie Polska 24.
W zesz³ym roku MSZ zrezygnowa³ z
dotacji na TVP Poloniê podaj¹c jako g³ó-
wny powódy “niewywi¹zanie siê z zo-
bowi¹zañ przez Telewizjê Publiczn¹”, a

chodzi³o miêdzy innymi o dostêpnoœæ
programu dla odbiorców za granic¹, a
tak¿e ofertê programow¹ TVP Polonia.

Jeszcze wczeœniej poziom Tele-
wizji Polonia krytykowa³ znany dzien-
nikarz Max Kolonko ¿¹daj¹c nawet lik-
widacji tego kana³u: – Panowie redakto-
rzy TVP, jesteœcie zawodowcami, ale pora
¿ebyœcie zaczêli pakowaæ walizki. Oto
my, Polonia, domagamy siê likwidacji te-
lewizji, która nam nie s³u¿y, której nie lu-
bimy ogl¹daæ i nie mo¿emy ogl¹daæ –
przekonywa³ w swoim programie z serii
“Mówiê Jak Jest”.

Do likwidacji TVP Polonii jednak
nie dosz³o, zreszt¹ – jak zauwa¿yli  ko-
mentatorzy – czym innym jest surowa
ocena tego programu, a czym innym na-
wo³ywanie do likwidacji. Telewizja ro-
biona dla Polonii powinna byæ rodzajem
wizytówki, ale tak¿e miejscem dyskusji
na temat naszego miejsca na œwiecie.

Do pomys³ów z utworzeniem no-
wego kana³u Poland 24 wielu publicy-

stów odnosi siê jednak z rezerw¹. Bo
chocia¿ pomys³ kana³u telewizyjnego,
skierowanego do zagranicy, nie jest nowy
– myœla³y nad tym ju¿ inne formacje
polityczne, bêd¹ce wczeœniej u w³adzy
– to powstaje uzasadniona obawa, na ile
by³aby to telewizja rzetelna i obiekty-
wna. Czy by³aby to promocja Polski,
czy te¿ konkretnej opcji politycznej i jej
wizji? Pomijaj¹c ju¿ fakt decyduj¹cy, czy
ktokolwiek poza Polakami na emigraccji,
sk³onny by³by to ogl¹daæ... (ngp)

Na odbywaj¹cym siê w Sztokhol-
mie Europejskim Forum Mediów Polo-
nijnych Przedstawiciel Telewizji Polskiej
poinformowa³, ¿e TVP ma zamiar zako-
dowaæ swój g³ówny program informa-
cyjny TVP Info. Nie bardzo rozumieli-
œmy sens takiej decyzji i raczej nie wie-
rzyliœmy tej informacji. Ale s³owo sta³o
siê cia³em.

Program TVP Info sta³ siê niedo-
stêpny dla widzów poza Polsk¹. Po mie-
si¹cu wróci³. Czyli wtedy, gdy z TVP u-
suniêto niewygodnych publicystów. I
wszystko jasne. Po co widzowie poza
Krajem mieli wys³uchiwaæ oœwiadczeñ i
¿alów  ¿egnaj¹cych siê z widzami ulubio-
nych dziennikarzy? Lisów, Kraœków i
im podobnych. Jeszcze by emigranci zor-
ganizowali pikiety w ich obronie.

Przypominamy, choæ nie wiemy
czy warto. Wolny odbiór TVP Info jest
na tej samej pozycji na satelicie Hotbird
(13o, 10719 V 27500 MHZ). LGG

Powrót
programu

V BaNeFF 2016

Bu³garia
strzeli³a
honorow¹
bramkê...
... ale w sumie przegra³a
mecz z reszt¹ ex-Jugos³awii
w stosunku 1:10.

Gdyby jednak podzieliæ ten roz-
cz³onkowany od wczesnych lat 1990.
kraj na jego ówczesne czêœci sk³adowe,
to na dorocznym festiwalu filmowym
BaNeFF (Balkan New Film Festival) w
kinie Zita (11-14.2; powtórzonym w
Kulturhuset w Kungsängen 18-21.2) ka¿-
dy z tych dziœ suwerennych krajów
(Chorwacja, Boœnia/Hercegowina, Ma-
cedonia) reprezentowa³ jeden film, czyli
ich nieoficjalne mecze z nadal dominuj¹c¹
– organizacyjnie, frekwencyjnie (publicz-
noœæ) i produkcyjnie – Serbi¹ zakoñczy-
³y siê wynikiem 1:7. Ta dyskryminuj¹ca
statystyka odbi³a siê tak¿e w werdykcie
jury, a tak¿e kilku nagrodach specjalnych
przyznanych przez organizatorów festi-
walu. Tylko NASA SVAKODNEVNA
PRICA (¯ycie codzienne) re¿. Ines Ta-
novic, film reprezentuj¹cy Boœniê/Her-
cegowinê otrzyma³ specjalne wyró¿nie-
nie, pozosta³e nagrody podzieli³y miêdzy
siebie produkcje wytwórni serbskich.

Dlatego, by jakoœ wyrównaæ te
niekiedy ra¿¹ce niesprawiedliwoœci¹
werdykty, skoncentrujê siê na omówie-
niu innych filmów, wyró¿niaj¹cych siê
donios³¹ tematyk¹ a zarazem anga¿u-
j¹cych dramatyzmem przedstawionych
konfliktów. Zacznijmy od filmu bu³gar-
skiego, jedynego na festiwalu w dojrza³y
sposób ukazuj¹cego komunistyczn¹
przesz³oœæ, rzutuj¹c¹ tak¿e na dzieñ dzi-
siejszy. “Dossieto Petrov” (Akta Petro-
wa) re¿. Georgi Ba³abanova, rozegrany
w latach 1988-1994, ujawnia zaintere-
sowanie spadkiem po komuniŸmie (któ-
rego nie ma w Jugos³awii, bo tam re¿im
by³ ³agodniejszy), gdzie wszyscy dono-
sili, a skandaliczny protest aktorki ze
sceny w roli Fani Kaplan (w sztuce o
Leninie pt. Bolszewicy) koñczy siê dla
niej i mê¿a tragicznie, a ubecy i nomen-
klatura skutecznie siê prywatyzuj¹.

W tym samym okresie rozgrywa
siê nagrodzony Grand Prix festiwalu

serbski dramat “Nicije Dete” (Sierota)
Vuka Rsumovica w rodzaju “Dzikiego
dziecka” Francois Truffauta, szczególnie
przekonywuj¹cy, gdy doœwiadczony
wojn¹ w Boœni nastolatek powraca w
leœn¹ gêstwê i mo¿e znów spotka wilki.

Inny film serbski (nie nagrodzony)
“Za krala i otadzbinu” (Za króla i oj-
czyznê) Radosa Bajica po raz bodaj
pierwszy tak odwa¿nie i zapewne zgo-
dnie z historyczn¹ prawd¹, rehabilituj¹cy
DraŸê (Dragomira) Mihailovicia (i jego
czetników), wywo³a³ podobno protesty
post-komunistów, co uniemo¿liwi³o pro-
dukcjê dwóch nastêpnych czêœci plano-
wanej trylogii. W dyskusji po filmie mu-
sia³em jednak korygowaæ organizatorkê
festiwalu Jelenê Mila datuj¹c¹ pocz¹tek
II wojny œwiatowej na rok 1941.

Najbardziej anga¿uj¹cy okaza³ siê
jednak rozegrany w Kosowie dramat
“Enklava” Gorana Radovanovicia, uka-
zuj¹cy bez zacietrzewienia œlady etnicz-

nego konfliktu na tle losu jedynego ucznia
serbskiej szko³y wœród albañskiej nowej
wiêkszoœci. Ojciec ch³opca przechowuje
zapas broni pod pod³og¹, co mo¿e byæ
mu wybaczone, ale nie podejmuje pracy
w multietnicznej policji; po pogrzebie
dziadka wyje¿d¿aj¹ obaj do Belgradu.
To produkcja serbska, ale zainscenizo-
wana z równouprawnionym uwzglêd-
nieniem jêzyka albañskiego.

Kilka innych filmów odwo³ywa³o
siê do materialnych czy psychicznych
œladów niedawnej wojny domowej,  u-
znaj¹c je za temat bardziej noœny ni¿
spadek po komuniŸmie. W sposób œci-
szony czyni to chorwacki dramat Branko
Schmidta “Imena visnje”, o starszym
ma³¿eñstwie odbudowuj¹cym gospodar-
stwo na prowincji, zdemolowane wojn¹
domow¹.

Aleksander Kwiatkowski

S
ce

na
 z

 fi
lm

u 
“N

as
a 

sv
ak

od
ne

vn
a 

pr
ic

a”



NGP 5/2016 (367) 15

Co? Gdzie? Kiedy?
Wszystko dla Pañ

W niedzielê, 6 marca Towarzystwo Polaków “Ogniwo”,
pragnie gor¹co zaprosiæ wszystkie panie ciekawe nowych

trendów w sporcie, modzie i urodzie na
Dzieñ Kobiet

organizowany w klubie na Sysslomansgatan 8
(T-Fridhemsplan).

Miêdzy godzin¹ 13.00 a 16.00 bêdziemy mia³y czas tylko
dla siebie czyli wy³¹cznie na poszerzenie wiedzy na temat

naszych przyjemnoœci.

13.00 Edyta Midyk- wiza¿ystka
Jak dobieraæ kolory ubrañ stosownie do wieku oraz

karnacji.  Mo¿liwoœæ zakupu wiosennej kolekcji.

13.30 Patti Axbrandt- kosmetolog
Doradzi jak zadbaæ o brwi.

14.00 Iwona  Retkowska- fryzjer
Zdrowa koloryzacja i pielegnacja w³osów

m.in. zabiegi Olaplex.

14.45 Katarzyna Czarnecki- dyplomowany kosmetolog
Zabiegi kosmetyczne zalecane na wiosnê.

Mikrodermabrazja, mezoterapia, fale radiowe.
Odpowiedzi na indywidyualne pytania. 20% rabatu dla

pañ, które umówi¹ siê na zabieg.
Pokaz makija¿u “Smokey eyes”.

15.30 Eliza Lange- trener personalny, dietetyk.
“Trening to nie tylko miêœnie, to pigu³ka na zdrowie”- o tym

jak trening wp³ywa na cia³o i umys³.
Prezentacja æwiczeñ.

Oprócz tego Anna Duda zaprezentuje rzemios³o
artystyczne ze szk³a, a Wies³awa Tokarska bi¿uteriê

artystyczn¹. Mo¿liwoœæ kupna.

OG£OSZENIA
DROBNE

KOBIETA po 50-tce podejmie
siê opieki nad starsz¹ osob¹

w zamian za pokój
T: 0735 763 852

SPRZEDAM profesjonaln¹
kamerê Sony HVR V1E 1080i

HDV  — z osprzêtem: vidvinkel,
3 baterie, 20 taœmy MiniDV/HDV

— u¿ywan¹ przy pracy
reporterskiej dla TV.
Cena: 5.000 + moms

T: 073 98 53 615

Og³oszenia drobne,
prywatne (niekomercyjne)

publikujemy bezp³atnie
(do 80 znaków).

Zadzwoñ, wyœlij smsa:
073 98 53 615

E-mail:
polonica@polonica.se




