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Przyzwoitoœæ
jest nakazem
Przyzwoitoœæ jest moralnym nakazem
równoznacznym z dziesiêcioma
przykazaniami. Idealistyczne podejœcie
do œwiata? Mo¿e, ale idealiœci, tacy jak
Magdalena Motog, pozwalaj¹ nam wierzyæ,
¿e istnieje nadzieja na ”naprawienie” œwiata,
bo to jedyni ludzie, którzy s¹ zdecydowani
walczyæ o piêkny, bezpieczny i spokojny
œwiat, nawet wtedy, gdy inni stracili
ju¿ nadziejê. 7

POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE

Nie tylko
o Plotkies
Plotkies to nazwa po³¹czona – polskie Plotki
i ¿ydowska koñcówka „es”’. Pocz¹tkowo mia³o
to byæ takie zabawne, plotkarskie czasopismo.
Z czasem sta³o siê czymœ w rodzaju rosyjskich
„tolstych ¿urna³ów”.

Z dr Leopoldem Sobelem
– Poldkiem, rozmawia
Jurata Bogna Serafiñska 6-7

NA MARGINESIE

Nowa
dyplomacja
kulturalna
Instytuty Polskie nie bêd¹ ju¿, jak dot¹d,
promowa³y polskiej kultury za granic¹. Teraz
priorytetem s¹ potrzeby Polonii oraz dyplomacja
historyczna – czytamy w “Gazecie Wyborczej”.
Oficjalnie pracownicy nie komentuj¹ zmian, ograniczaj¹c siê do streszczania misji IP. – Od lat priorytetem polskiej dyplomacji kulturalnej jest budowanie za granic¹ przekonania o atrakcyjnoœci i wyj¹tkowoœci polskiej kultury – mówi Anna Godlewska, dyrektor Instytutu w Londynie. – Potrzeby
Polonii s¹ inne, a opiekê nad ni¹ sprawuj¹ konsulaty. Dzia³aj¹ te¿ liczne stowarzyszenia polskie za
granic¹. Na nasze wydarzenia zawsze zapraszamy
Polaków, ale to z myœl¹ o odbiorcach zagranicznych przygotowujemy swój program. – Jeœli Instytuty Polskie przebran¿owi¹ siê w oœrodki kultury skierowane do Polonii, to bêdzie to oznaczaæ
ich œmieræ - mówi wieloletni dyrektor jednego z IP.
Medialne wypowiedzi urzêdników zdaj¹ siê
potwierdzaæ, ¿e Instytuty nie bêd¹ siê mog³y ju¿
chwaliæ sw¹ apolitycznoœci¹. Wiceszef MSZ Jan
Dziedziczak sugerowa³ w radiowej Dwójce, ¿e powinny siê skupiæ na promowaniu takich postaci
jak Kopernik, Chopin, Jan Pawe³ II czy Sk³odowska-Curie, a nie zajmowaæ siê “g³ównie promocj¹
LGBT, czyli œrodowisk homoseksualnych, transwestytów, i wieczorami z Feminotek¹”. Szefowie
IP podkreœlaj¹, ¿e Chopin i Sk³odowska-Curie s¹
w ich programach, ale promowanie na œwiecie ca³ej
wspó³czesnej, bogatej polskiej kultury z wykorzystaniem tych postaci bêdzie przeciwskuteczne i
zburzy budowan¹ przez lata wiarygodnoœæ u zagranicznych partnerów. (za: Gazeta Wyborcza)

Wszystko
jasne
Stan Wojenny, ktoœ rozrzuca ulotki. £api¹
go zomowcy, zbieraj¹ kartki. – Panie przecie¿ tu
nic nie jest napisane?! – Po co pisaæ? I tak wszystko jasne.
W ostatnim czasie Polska sta³a siê krajem
bardzo przewidywalnym. £atwo by³o przewidzieæ, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny odrzuci poprawki i ograniczenia, które próbowa³ narzuciæ mu
Parlament i Prezydent. Tak samo ³atwo by³o przewidzieæ, ¿e Rz¹d wyroku TK nie uzna i nie wydrukuje orzeczenia w Monitorze. £atwo te¿ by³o
przewidzieæ, ¿e bêd¹ zwi¹zane z tym demonstracje. Jedno tylko zaskoczenie: m³odzi aktywiœci z
partii Razem wyprzedzili kolegów z KOD-u.
Znowu ³atwizna. Gdy Pan Prezes powiedzia³ co myœli o Komitecie Obrony Demokracji, to
Pan Prezydent i Pani Premier powtórzyli tê „mia¿d¿¹c¹’ opiniê nawet j¹ zaostrzaj¹c.
W IPN odnalaz³a siê teczka Tajnego Wspó³pracownika SB, znanego dziœ aktora Jerzego Zelnika. Zosta³ on potraktowany bardzo ³agodnie.
Ró¿ni ludzie, ³¹cznie z Panem Prezydentem, wypowiedzieli siê na ten temat. M³ody ch³opak wierzy³ w socjalizm i sprawiedliwoœæ spo³eczn¹, któr¹
symbolizowa³a mu Polska Ludowa wiêc w 1962
roku dobrowolnie zacz¹³ wspó³pracowaæ. Dla dobra Ojczyzny. W marcu 1968 siê rozczarowa³ i zerwa³ wspó³pracê. Ot, wszystko. Nie wszystko.
Gdyby Zelnik nie by³ bardem PiS-u, a PO, to zapewne inaczej by potraktowano jego b³¹d m³odoœci. Tak przy okazji mamy w Sztokholmie znanego
dzia³acza niepodleg³oœciowego, który te¿ w m³odoœci uwierzy³ w idea³y PRL i który po marcu
1968... wst¹pi³ do partii (bo chcia³ byæ personalnym, a do tego typu pracy przyjmowano tylko
zaufanych towarzyszy). Te¿ siê go nikt nie czepia,
bo dzisiaj jest po w³aœciwej stronie. Popiera PiS.
Po Procesie Norymberskim, który odrzuci³
oskar¿enia radzieckiego prokuratora, genera³a Romana Rudeñki, w stosunku do Niemców w sprawie
Katynia, sprawy nie by³o. S³owo Katyñ zosta³o
skreœlone. Nie by³o takiego has³a w encyklopedii
nie mówi¹c ju¿ o podrêcznikach historii. By³a to
m¹dra polityka wyciszania niewygodnego tematu.
dok. na str. 14
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Zapach
podgrzewanego
bigosu
NGP rozmawia z Piotrem Cegielskim,
krytykiem sztuki, by³ym dyrektorem
Instytutu Polskiego w Sztokholmie.
Na razie to dopiero plany, ale wiele wskazuje
na to, ¿e zmiany programowe, które czekaj¹
Instytuty Polskie za granic¹, to odwrócenie
dotychczasowych priorytetów polityki
kulturalnej o 180 stopni.
PC: — Minister Waszczykowski ju¿ praktycznie
zapowiedzia³ kierunek, w którym dyplomacja kulturalna – jak to siê teraz nazywa w MSZ – ma zd¹¿aæ. Pojawi³ siê te¿ oficjalny komunikat MSZ: „Dla
obecnego kierownictwa MSZ wa¿ne jest jak najwiêksze anga¿owanie Polaków mieszkaj¹cych za granic¹
w swoje dzia³ania. Chcemy, by Polacy i Polonia byli
ambasadorami polskich spraw, tak¿e w wymiarze
dyplomacji publicznej i kulturalnej. Szczególny akcent
zostanie po³o¿ony na dyplomacjê historyczn¹”. To
jest rzeczywiœcie odwrócenie zwrotnicy o 180 stopni
w stosunku do tego, co obowi¹zywa³o w ostatnich
latach.
Ale, w gruncie rzeczy, te zapowiedzi odpowiadaj¹
niektórym opiniom, które formu³owano
wczeœniej. Miêdzy innymi w Sztokholmie, gdy
toczy³a siê za¿arta dyskusja na temat losu
Instytutu, gdy przenosi³ siê z w³asnego budynku
przy Villagatan do lokali biurowych na Söder...?
— Taka dyskusja toczy³a siê podczas urzêdowania
by³ej dyrektor Instytutu Polskiego w Sztokholmie,
Katarzyny Tubylewicz. Mówi³o siê wówczas, ¿e
Polacy maj¹ „wstêp wzbroniony” na imprezy organizowane przez Instytut, gdy¿ adresatem dzia³añ IP
s¹ œrodowiska opiniotwórcze kraju urzêdowania.
Je¿eli rzeczywiœcie Polska w ogóle ma prowadziæ
promocjê kultury poza granicami, to oczywiœcie by³
to s³uszny kierunek. Tyle, ¿e ta alergia na Poloniê
by³a bez sensu. Bêd¹c dyrektorem Instytutu, w dzia³aniach promocyjnych i w docieraniu do szwedzkich
elit z powodzeniem wykorzystywa³em zaanga¿owanie Polaków tu mieszkaj¹cych.
To mo¿e powinniœmy byæ zadowoleni ze zmian
proponowanych przez MSZ?
— Tylko, ¿e to jest zaledwie czêœæ planu. O wiele
bardziej nieszczêœliwa jest ta druga czêœæ. To znaczy

odejœcie od promocji kulturalnej. Jeœli s³yszê, ¿e Instytuty nie bêd¹ siê zajmowa³y promocj¹ polskiej
kultury, to coœ zupe³nie nowego. Ale jednoczeœnie
oddaje to doskonale liniê ideologiczn¹ realizowan¹
przez obecne w³adze. Minister Waszczykowski da³
ju¿ wyraz swojemu obrzydzeniu do rowerzystów
czy wegetarian. Jeœli chodzi o Szwecjê takie sformu³owania s¹ szczególnie niefortunne. Jednoczeœnie wiceminister kultury odpowiedzialny za sprawy zagraniczne, Jan Dziedziczak, z najwy¿szym oburzeniem
wypowiada³ siê przeciwko popularyzowaniu jakiejkolwiek kultury zwi¹zanej ze œrodowiskami LGBT.
Mo¿e nikt nie rozumie specyfiki tych krajów?
— Byæ mo¿e. Ale takie antynowoczesne postawy s¹,
szczególnie w Szwecji, kontrproduktywne. Warto
wyjaœniæ w tym miejscu, ¿e Instytuty Polskie to
jedno z narzêdzi promocji Polski znajduj¹ce siê w
rêkach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od lat
Instytuty chcia³oby przej¹æ Ministerstwo Kultury.
Nie mia³o nigdy dostatecznej si³y przebicia, wiêc
powo³ano Instytut Adama Mickiewicza, który jest
mu podleg³y. I w zasadzie robi on to samo co Instytuty Polskie, mo¿e nieco wiêksze projekty, za to
mniej iloœciowo. By³y kiedyœ pomys³y, ¿eby to
wszystko po³¹czyæ. Taki by³ zreszt¹ pierwotny
zamys³, gdy tworzono Instytut Adama Mickiewicza.
Ale ówczesny minister kultury Andrzej Zakrzewski i
minister spraw zagranicznych Bronis³aw Geremek tê
sprawê zawalili. Prawnicy ministerstwa kultury okazali siê sprytniejsi od prawników MSZ i tak skonstruowali statut Instytutu Mickiewicza, by ten podlega³ wy³¹cznie ich resortowi. By³ to, i jest nadal, absurd, ¿e promocj¹ kulturaln¹ zajmuj¹ siê dwa resorty.
Równoczeœnie obowi¹zuje w Polsce ta s³ynna ustawa
o dzia³ach gospodarki narodowej, która zabrania
przekazywania pieniêdzy miêdzy poszczególnymi
resortami. Wiêc MSZ do projektów Instytutu Mickiewicza nie mo¿e do³o¿yæ nawet z³otówki, i odwrotnie. Jeœli dzia³a chemia pomiêdzmy ludŸmi, to
jakoœ daje siê wspó³pracowaæ, jeœli nie, to ka¿dy robi
swoje, czêsto brakuje najprostszej koordynacji. S¹dzê, ¿e Ministerstwo Kultury nadal ma ochotê na

Instytuty Polskie, ale MSZ z pewnoœci¹ nie zechce
siê pozbyæ tak atrakcyjnego narzêdzia politycznego i
jednoczeœnie swoich placówek. Jeœli dzisiaj dzia³aj¹
23 Instytuty, to s¹ to 23 atrakcyjne stanowiska dla
ich szefów plus grona pracowników.
Wszystko zale¿y od tego, czym te Instytuty
maj¹ siê zajmowaæ...?
— Jeœli nie bêdzie to promocja kultury tylko
wspomniana dyplomacja historyczna (cokolwiek to
znaczy), to rzeczywiœcie nie ma sensu by podlega³y
Ministerstwu Kultury. Ale te przepychanki to nic
nowego, trwaj¹, jak mówi³em, od lat. Choæ akurat
dzisiaj szefowie tych dwóch resortów s¹ wyjatkowo
zgodni, jak ta promocja Polski ma wygl¹daæ od strony ideowej. G³ównie ma to byæ siêganie do g³êbokiej
historii Polski, przy równoczesnym zupe³nym wy³¹czeniu kultury, sztuki wspó³czesnej... To wygl¹da
zupe³nie karykaturalnie.
Czy za czasów, gdy by³eœ dyrektorem Instytutu
w Sztokholmie, te¿ by³o widoczne takie
upolitycznienie programowe?
— Nie, nie ma porównania. Dyrektorzy Instytutów
mieli ogromn¹ wolnoœæ programow¹. Oczywiœcie,
mieliœmy promowaæ Polskê poprzez kulturê, sztukê
i naukê - bo Instytuty maj¹ te¿ za zadanie promowaæ
polsk¹ naukê - ale programy by³y autorskie. W ci¹gu
przesz³o szeœciu lat mojego urzêdowania w Sztokholmie dwukrotnie ktoœ w Warszawie coœ mi podpowiedzia³ i zasugerowa³, ale raczej na zasadzie proœby.
Kolejna dyrektor Instytutu pozby³a siê tej wolnoœci
programowej, ws³uchuj¹c siê gorliwie w to, co proponowano w Warszawie. Rzecz jasna, kiedy trwa³
Rok Chopinowski, to trzeba by³o jakieœ imprezy
chopinowskie przygotowaæ. Ale co, kiedy i z kim to ju¿ by³a integralna decyzja dyrektora Instytutu.
Zapowiada siê teraz, ¿e o tej integralnoœci
dyrektorzy mog¹ dzisiaj zapomnieæ.
— Tak to wygl¹da w zapowiedziach. Mogê sobie
wyobraziæ, ¿e te wszystkie doskonale rozwijaj¹ce siê
w Polsce historyczne grupy rekonstrukcyjne bêd¹
teraz masowo wysy³ane za granicê. Wiêc mo¿e zobaczymy tutaj inscenizacjê Insurekcji Koœciuszkowskiej albo odkrycia radu przez Mariê Curie-Sk³odowsk¹ (mam tylko nadziejê, ¿e bez u¿ycia prawdziwych izotopów), inni bêd¹ tañczyæ do mazurków
Chopina, a nad tym wszystkim bêdzie siê unosi³
zapach podgrzewanego bigosu.
W Szwecji mo¿na by zainscenizowaæ obronê
Czêstochowy...
— Brzmi to œmiesznie i karykaturalnie, ale wydaje mi
siê, ¿e takie pomys³y kr¹¿¹ w umys³ach polityków.
To odzwierciedla horyzonty tych ludzi, którzy uwa¿aj¹, ¿e to, co mamy dzisiaj najlepszego do zaprezentowania, to parê postaci historycznych. Ale myœlê,
¿e zarówno pan Koœciuszko, jak i pan Chopin, jak i
pani Curie Sk³odowska, byliby tym przera¿eni. To
byli ludzie œwiatowi, którym dziœ z pewnoœci¹ obce
by³oby pojêcie narodowego socjalizmu. Ze zdumieniem czytam w prasie polskiej, ¿e ministerstwo kultury obciê³o w³aœnie dotacje na muzea sztuki nowoczesnej, na czasopisma artystyczne, festiwale zajmuj¹ce siê nowoczesn¹ muzyk¹ i literatur¹, ¿e odmówiono dofinansowania uroczystoœci 20-lecia Nagrody
Nobla dla Wis³awy Szymborskiej. Media w Polsce
podnosz¹ alarm, ¿e Instytuty maj¹ teraz propagowaæ
broszurê „Mi³osierdzie w pytaniach i odpowiedziach”, przewodnik po sakramencie pokuty oraz
komentarz do „Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego”, a
MSZ nie raczy nawet wyjaœniæ sk¹d takie pomys³y.
To wszystko razem s¹ sygna³y, które powinny sk³oniæ dyrektorów instytutów polskich do protestów,
czy wrêcz do podania siê do dymisji.
Co oczywiœcie nie nast¹pi...
— Nie nast¹pi. Czêœæ z nich jest rzeczywiœcie tylko
urzêdnikami. Chocia¿by w Sztokholmie mamy dwoje
urzêdników, którzy w dodatku wczeœniej nie mieli
nic wspólnego ze Szwecj¹ czy Skandynawi¹. To co
mówiê, nie jest skierowane przeciwko konkretnym
osobom, ale przeciwko instrumentalnemu sposobowi
myœlenia o Instytutach.
Przypomnijmy, ¿e kiedyœ, ju¿ w zamierzch³ych
czasach, w Sztokholmie dyrektorem by³ Wies³aw
Wilk*, funkcjonariusz aparatu bezpieczeñstwa.
— To by³ pu³kownik Wilk. Pozna³em go, gdy by³
komisarzem w mojej redakcji w stanie wojennym. Jak
na resort z którego siê wywodzi³, to on by³ cz³owiekiem doœæ otrzaskanym w sprawach kultury, tyle ¿e
mia³ problemy z alkoholem. Nie s¹dzê jednak, by
dzisiaj na dyrektorów Instytutów zaczêto wysy³aæ
oficerów s³u¿b specjalnych. Jest jednak pewna analogia. W PRL-u dzia³anie instytutów by³o z za³o¿enia

czymœ sztucznym. Lansowano osi¹gniêcia, które niekoniecznie mieœci³y siê w polityce kulturalnej PRL,
nawet promowano ludzi kultury, którzy w Polsce
byli Ÿle widziani. Chodzi³o o listek figowy dla ówczesnej polityki na potrzeby zagranicy. Instytuty
wykracza³y w sposób sztuczny poza rzeczywistoœæ
polityki kulturalnej w Polsce. Teraz ma nast¹piæ coœ
podobnego, tylko w drug¹ stronê. Maj¹ byæ wyci¹gniête z szaf i z naftaliny rzeczy, które te¿ nie oddaj¹
tego, co tak naprawdê dzieje siê w polskiej kulturze.
Tego, co jest nowoczesne, kreatywne, co tworzy siê
na styku wielu kultur. Czyli grozi nam, ¿e pokazywane bêdzie to, co w ¿aden sposób nie przystaje do
rzeczywistoœci.
Grozi nam zatem jakaœ abstrakcyjna sytuacja?
— Warto w tym miejscu zadaæ sobie jeszcze jedno
pytanie: jak najskuteczniej prowadziæ dzia³alnoœæ
promocyjn¹? Ja robi³em to nie tylko poprzez wystawy, czy koncerty dla szerszej publicznoœci, ale g³ównie przez animowanie bezpoœredniej wspó³pracy
polskich instytucji kultury oraz artystów z tutejszymi instytucjami kulturalnymi. Jeœli do Szwecji przyje¿d¿a³ polski twórca, to poza zrobieniem mu wystawy, chodzi³o nam o to, by zosta³ zaproszony przez
jak¹œ licz¹c¹ siê galeriê szwedzk¹. By udzieli³ wywiadów do prasy bran¿owej. O, nazwijmy to: ci¹g dalszy.
Czy te nak³ady finansowe na promocjê by³y
adekwatne do takich rezultatów?
— Zawsze broni³em siê przed tak¹ tez¹, ¿e wydajemy ogromne pieni¹dze. Po pierwsze - nigdy nie by³y
one ogromne, a po drugie - znaczna ich czêœæ wraca³a
do polskich twórców. Ma³o kto sobie uœwiadamia, ¿e
zapraszaj¹c ich tutaj p³acimy im, zapewne marne, ale
jakieœ honoraria, pokrywamy koszty podró¿y. W ten
sposób mogliœmy dofinansowaæ wielu artystów. Jednoczeœnie mogli oni zapoznaæ siê z nowym dla nich
œwiatem, czymœ zainspirowaæ, nawi¹zaæ kontakty.
Ale jest jeszcze rzecz wa¿niejsza. Otó¿ instytuty
zajmuj¹ siê wysy³aniem do Polski miejscowych menad¿erów, krytyków, dziennikarzy ze œwiata kultury.
S¹ to tak zwane podró¿e studyjne, czasem udaje siê
znaleŸæ œrodki na d³u¿sze stypendia. Bo to œwietny
sposób na wykreowanie „ambasadorów” polskiej
kultury. W Sztokholmie czêsto - wspólnie z Polsk¹
Organizacj¹ Turystyczn¹ – zastanawialiœmy siê, jaki
jest najlepszy sposób promowania Polski, nie tylko
z myœl¹ o kulturze. Zawsze byliœmy zgodni, ¿e najskuteczniejsze by³o organizowanie wyjazdów do
Polski. W niemal 99 procentach przypadków osoby
te wraca³y zachwycone naszym krajem, zaczyna³y
przymierzaæ siê do ró¿nych „polskich” projektów i
zachêca³y innych do wyjazdów oraz wspó³pracy z
Polsk¹.

Co wiêc z tych nowych planów budzi dzisiaj
najwiêkszy niepokój?
— Wydaje mi siê, ¿e ca³kowite niezrozumienie jakie
tematy, w¹tki problemowe, mog¹ sprzyjaæ dobremu
wizerunkowi Polski. Na przyk³ad wielk¹ furorê zrobi³o nowe Muzeum Historii ¯ydów Polskich. W prasie szwedzkiej pojawi³o siê mnóstwo œwietnych i entuzjastycznych recenzji. Gdyby zamkn¹æ tego typu
projekty tematyczne, a takie g³osy s³ychaæ ju¿ z obu
ministerstw, popsujemy obraz naszego kraju na Zachodzie. Chocia¿ ten wizerunek psuj¹ przede wszystkim wydarzenia, które obserwujemy dzisiaj w Polsce. Szwedzkie media bardzo siê tym interesuj¹, wiêc
Instytut szybko znajdzie siê w trudnym po³o¿eniu,
zw³aszcza, ¿e z regu³y dociera do odbiorcy, który
czyta prasê, interesuje siê œwiatem poza Szwecj¹.
Mo¿e wiêc dojœæ do sytuacji, ¿e nawet najambitniejszy projekt realizowany przez Instytut nie bêdzie do
takiego odbiorcy przemawia³, gdy¿ ten bêdzie sobie
go kojarzy³ z dzia³aniami politycznymi. Gdy oferta
ze strony Polski bêdzie mia³a otwarcie charakter propagandowy, to w sposób naturalny rodziæ bêdzie po-

dejrzliwoœæ. Nam siê tutaj przez ostatnie lata uda³o
oderwaæ od Instytutu stempel placówki rz¹dowej. To
dla naszych odbiorców i partnerów sta³o siê zupe³nie
nieistotne.
Teraz bêdzie to trudniejsze...
— Mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e ta oferta bêdzie budzi³a nieufnoœæ, niechêæ i niesk³onnoœæ do wspó³pracy z Polsk¹, czy choæby z instytucj¹ kojarzon¹ z
tym, ¿e jest emisariuszem kraju autorytarnego. Takiego, w którym nie ma na przyk³ad wolnoœci mediów
publicznych, a - w najczarniejszym scenariuszu - w
ogóle nie bêdzie wolnoœci twórczej.
Mówiliœmy na pocz¹tku o tym planowanym
znowu „anga¿owaniu Polonii w dzia³ania
promocyjne”. Ty korzysta³eœ z tego pe³nymi
garœciami. Mo¿e przynajmniej to jest „dobr¹
zmian¹”?
— Maj¹c i skromny bud¿et, i nieliczny zespó³, uwa¿a³em, ¿e wielu z tych ludzi znakomicie przys³u¿y
siê promocji Polski. Gdy przyprowadz¹ na jak¹œ imprezê swoich szwedzkich kolegów i znajomych. Kiedy rozkolportuj¹ nasze wydawnictwa czy chocia¿by
umówi¹ mnie z kimœ, kto zajmuje siê sprawami kultury. Wtedy ju¿ nie jestem goœciem z ulicy, ale kimœ z
rekomendacji. A z drugiej strony widzia³em olbrzymi¹ satysfakcjê tych ludzi, którzy przychodzili na
imprezy do Instytutu. Odciêcie siê nastêpnej pani
dyrektor od Polonii oceniam co najmniej jako niem¹dre.
Dyskusja na ten temat by³a w Sztokholmie
bardzo o¿ywiona. Jednym z zarzutów by³o
stwierdzenie, ¿e ówczesna dyrekcja nie
rozumia³a, ¿e ci polscy twórcy mieszkaj¹cy
w Szwecji s¹ czêœci¹ tak¿e polskiej kultury.
— Oni tworz¹ i kulturê polsk¹, i szwedzk¹. Zreszt¹
wszystko jedno jak¹. Dzisiaj, gdy w Europie nie ma
granic (póki co) kultura jest uniwersalna. Widaæ to
tak¿e patrz¹c w drug¹ stronê. Takim obrazowym
przyk³adem jest kariera Magnusa von Horna. Dosta³
niedawno nagrodê „Polityki” dla najbardziej obiecuj¹cego polskiego re¿ysera. A jednoczeœnie jego „Intruz” dostaje nagrodê Guldbaggen za najlepszy film
szwedzki. Trzeba by bardzo dok³adnie przeanalizowaæ listê produkcyjn¹, by stwierdziæ, czy jest to film
szwedzki czy polski. To kapitalny przyk³ad wspó³pracy ponad granicami. Pan von Horn urodzony w
Göteborgu, wymyœli³ sobie, ¿e bêdzie studiowa³ w
szkole filmowej w £odzi. Nie przesta³ byæ Szwedem,
ale mieszka i pracuje w Polsce - na razie.
Takich mo¿liwoœci kiedyœ nie by³o.
— Bo promocja Polski, polskiej kultury, nauki, przyczynia siê do tego, ¿e coraz wiêcej Szwedów studiuje
w Polsce i jest Polsk¹ zachwycona. To jest gigantyczny potencja³ promocyjny, który mo¿na wykorzystaæ od chwili, gdy wróc¹ do Szwecji. Wa¿na jest tak¿e nowa emigracja z Polski, która ma swoje potrzeby
kulturalne. Te tysi¹ce pielêgniarek, lekarzy, in¿ynierów, nawet tych niewykwalifikowanych robotników,
którym Instytut Polski niczego dziœ nie ma do zaproponowania. Ci ludzie, przyci¹gniêci nie do bigosu, nie
do wystawy bursztynu, nie do tañców ludowych, ale
do dobrej, nowoczesnej oferty kulturalnej, bêd¹ z
czasem najlepszymi ambasadorami kultury polskiej.
Bo przyprowadz¹ swoich szwedzkich s¹siadów, kolegów lub szefów. A sami nie strac¹ kontaktu z krajem.
Nie raz pada³y te¿ argumenty, ¿e dzia³alnoœæ
Instytutów to takie „mocarstwowe” myœlenie
Polaków o swojej kulturze.
— Je¿eli takie Instytuty s¹ sensownie programowane, prowadzone i finansowane, to maj¹ racjê bytu.
Bior¹c pod uwagê nasze ambicje i kompleksy to istnienie Instytutów ma sens, gdy bêd¹ one katalizatorem najró¿niejszych kontaktów na polu kultury i
sztuki, w naszym przypadku kontaktów polskoszwedzkich. Mimo, ¿e Szwecja nie jest najwa¿niejszym terenem dzia³ania. Ale gdy pomyœlimy ju¿ o
ca³ej Skandynawii, to wtedy Instytut ma do spe³nienia wa¿n¹ rolê. Ale musi byæ porz¹dnie sfinansowany i trzeba pozostawiæ du¿¹ swobodê programow¹
szefowi takiej instytucji. Inne s¹ potrzeby w Szwecji, inne w Japonii albo w Czechach, jeszcze inne w
Izraelu. Znam wiele przyk³adów, ¿e Instytuty s¹ doskona³ymi dro¿d¿ami dobrej promocji Polski.
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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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Nowy polski sklep w Sollentunie

Mapa Sztokholmu zape³nia siê powoli
nowymi przedsiêwziêciami. Tym razem w
centrum Sollentuny, tu¿ przed œwiêtami
Wielkanocnymi, otworzy³y swoje podwoje
polskie delikatesy “U Ryœka”. – W tej czêœci
miasta nie by³o do tej pory ¿adnego polskiego sklepu, mimo ¿e mieszka tutaj wielu
Polaków – mówi Anita Skrzypczak prowadz¹ca sklep. – Ju¿ przyje¿d¿aj¹ do nas
klienci z Upplands Väsby, z Märsty, nawet
z Uppsali, a tak¿e z innych czêœci miasta.
Anita, z pochodzenia bydgoszczanka,
odpowiada za prowadzenie sklepu, którego
w³aœcicielem jest Ryszard Kulwicki z
Torunia. Historyczna i tradycyjna rywalizacja bydgoszczan z torunianami, tutaj
przeobrazi³a siê w zgodn¹ wspó³pracê.
W przestronnym, ze smakiem urz¹dzonym
lokalu, klienci znajd¹ wszystkie podstawowe produkty: polskie pieczywo, ciasta,
nabia³, pierogi, konserwy, gotowe dania,
gazety, kosmetyki, a przede wszystkim
œwie¿e polskie miêso. Dostawc¹ bêdzie
ma³y polski producent, specjalizuj¹cy siê
w ekologicznej produkcji. Sklep ma
charakter ogólnospo¿ywczy, ale chcemy
wyró¿niæ siê w naszej ofercie bogatym
wyborem œwie¿ego miêsa: miêdzy innymi
karkówka, schaby, œwie¿e kurczaki –

t³umaczy Anita. – Bêdzie te¿ ma³y k¹cik
kawiarniany z polskimi ciastami. Wiosn¹
i latem bêdê na zewn¹trz wystawione stoliki
dla goœci.
Sklep znajduje siê w centrum Sollentuny,
niedaleko dawnych pomieszczeñ targowych.
£atwo tu trafiæ (zaledwie 150 metrów od
stacji pendeltagu i przystanków autobusowych), z drugiej strony 100 metrów od
bezp³atnego parkingu. Na œcianach sklepu
fotografie z filmów Bareji, tak¿e stare
fotosy polskich miast – ten sklep ma nie
tylko sprzedawaæ polskie produkty, ale
mieæ tak¿e polsk¹ duszê. To nowoczesne
delikatesy w starym stylu – Anita Skrzypczak, która pe³na jest pomys³ów jak rozwin¹æ dalsz¹ dzia³alnoœæ. Sama od wielu ju¿
lat pracuje w handlu – wczeœniej w Polsce,
póŸniej w Szwecji.
Na 9 kwietnia zapowiedziano Wielkie
Otwarcie. Ju¿ dzisiaj jednak przybywa
nowych Klientów, a na pó³kach sklepowych
towaru. Delikatesy “U Ryœka” z pewnoœci¹
wype³ni¹ polsk¹ “lukê” na sklepowej mapie
w tej czêœci Sztokholmu.
Sklep znajduje siê na Hvidovrestraket 3B,
czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku 9-18
i w soboty od 10 do 16. Zapraszamy.
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Leopold Sobel (Poldek) – historyk
i t³umacz, redaktor naczelny kwartalnika „Plotkies” ur. w 1946 w Warszawie. Dzieciñstwo spêdzi³ we
Wroc³awiu, szko³ê ukoñczy³ na
warszawskim Grochowie. W 1964
wyemigrowa³ do Izraela (bez rodziców) i bra³ udzia³ w wojnie 6-dniowej w 1967 r. W 1971 ukoñczy³ Wydzia³ historii na Uniwersytecie w Tel
Avivie i doktoryzowa³ siê na Uniwersytecie w Leeds (Anglia). W latach 1976-1992 wykonywa³ pracê
dydaktyczn¹ i administracyjn¹ w
ró¿nych instytucjach angielskich,
a nastêpnie prowadzi³ biuro t³umaczeñ. Od 1997 jest cz³onkiem Reunion 68, a od 2002 roku redaktorem naczelnym pisma internetowego dla Emigracji Marcowej. Mieszka w Lund.

Nie
tylko o
Plotkies
Chcia³abym, jeœli pozwolisz, porozmawiaæ na
temat Emigracji Marcowej. Jesteœ Redaktorem
Naczelnym „Plotkies” – pisma internetowego dla
Emigracji 68. Istnienie tego pisma œwiadczy o
tym, ¿e jest wielka iloœæ osób, które ³¹czy jeden
wspólny mianownik. Jest nim Marzec 1968 roku.
Czy mo¿esz podaæ trochê szczegó³ów na temat
powstania kwartalnika „Plotkies” i jego
pocz¹tków?
— Plotkies wydajemy od roku 2002. Pocz¹tkowo
mia³o to byæ czasopismo-miesiêcznik lub dwumiesiêcznik z informacjami dla naszego œrodowiska. To
znaczy ludzi pokolenia powojennego, g³ównie ¯ydów urodzonych podczas lub zaraz po wojnie, którzy wyroœli i wychowali siê w PRL-u, ale wyjechali
w koñcu lat 60-tych i pocz¹tku 70-tych w rezultacie
nagonki antysemickiej. Ale nie tylko. Mamy te¿ innych czytelników oraz autorów, ludzi zwi¹zanych
przez szko³y ¿ydowskie, kolonie itd. Wiele osób z
naszego œrodowiska pozosta³o w Polsce. Oni te¿ s¹
ofiarami Marca. S¹ osoby które wyjecha³y przed
Marcem oraz w latach 80-tych i póŸniej. Czytaj¹ i
pisz¹ równie¿ emigranci z innych fal emigracyjnych
¯ydów z Polski.
Plotkies to nazwa po³¹czona – polskie Plotki i ¿ydowska koñcówka „es”’. Pocz¹tkowo mia³o to byæ takie zabawne, plotkarskie czasopismo. Z czasem sta³o
siê czymœ w rodzaju rosyjskich „tolstych ¿urna³ów”.
Publikujemy obecnie sporo literatury, poezji i artyku³ów historycznych i publicystycznych pisanych
przez emigrantów oraz dla emigrantów. S¹ one dostêpne tylko dla zamkniêtego krêgu czytelników, ale
przygotowujemy archiwizacje czasopisma w ¯IH-u i
podobnych instytucjach.
Jako Redaktor Naczelny masz bezpoœredni
kontakt z intelektualistami, a zw³aszcza z
pisarzami i poetami. Publikujesz ich teksty,
wywiady z nimi i notki biograficzne.
Jacy pisarze i poeci publikuj¹ w „Plotkies”?
— S¹ to zarówno doœæ dobrze znani w Polsce poeci
jak np. Natan Tenenbaum (Szwecja), Anna FrajlichZaj¹c (USA) czy pisarze Janina Bauman (Anglia),
Micha³ Moszkowicz (Szwecja), Viola Wein (Izrael)
lub Viktoria Korb (Niemcy), Eli Barbur (Izrael), Ludwik Lewin (Francja), Piotr Zettinger (Szwecja).
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— Byæ mo¿e, wiele osób pisz¹cych do szuflady - to
w³aœnie tacy, którzy mogliby w innych uwarunkowaniach historycznych staæ siê twórcami literackimi.
Ale musieli zarabiaæ na ¿ycie, wiêc zostali np. lekarzami lub in¿ynierami. Znam wielu, którzy maj¹
wiersze w pude³ku, gdzieœ na strychu i staram siê
aby mi je przekazali do publikacji, ale nie zawsze siê
to udaje.
A mo¿e zdarza³y siê sytuacje odwrotne, kiedy
wena twórcza ujawnia³a siê dopiero po latach
prze¿yæ emigracyjnych?
— Z przyczyn pokoleniowych wiêkszoœæ ludzi emigracji marcowej obecnie w wieku 60-80 lat to osoby,
które wyjecha³y z Polski jako 20-latki i rozwinê³y siê
twórczo ju¿ po wyjeŸdzie. Nie mówiê tu o pisarzach
polskich, którzy wyjechali na emigracjê jako zupe³nie
dojrza³e osoby i znani pisarze jak np. Wygodzki.
Czy pisz¹ w Twoim Portalu o wp³ywie Emigracji
na ich twórczoœæ?
— Oczywiœcie, najwiêcej pisze o tym mój drogi
przyjaciel Micha³ Moszkowicz. W jego przypadku
mia³o to wp³yw negatywny.
Jakiego rodzaju skutki tego wp³ywu mo¿na by³o
zaobserwowaæ?
— W twórczoœci wielu osób w¹tek Marca pobudzi³
ich do pracy literackiej. S¹ to przewa¿nie ksi¹¿ki
wspomnieniowe zawieraj¹ce odwo³ania do okresu
przed emigracj¹, doœwiadczeñ nagonki antysemickiej i
pierwszych lat po emigracji. Choæ coraz wiêcej pisz¹
o tematyce wspó³czesnej w krajach emigracji np.
Viola Wein o Izraelu. Podobnie Eli Barbur uprawia
zarówno prozê jaki i publicystykê o wspó³czesnych
problemach izraelskich.

Z dr Leopoldem
Sobelem – Poldkiem,
rozmawia Jurata
Bogna Serafiñska
Tak¿e zmar³y ju¿ wybitny publicysta i pamiêtnikarz
Henryk (dla mnie zawsze Heniek) Daszkiewicz (znany w Polsce jako Dasko) mieszaj¹cy w Kanadzie.
Doskona³e aforyzmy wyda³ w Polsce Andrzej Coryell (Szwajcaria), a ciekawe wiersze pisze W³odek
Holsztyñski (USA). S¹ równie¿ osoby pisz¹ce dla
siebie lub ograniczonego krêgu czytelników. Trudno
ich wszystkich wyliczyæ, bo jest ich kilkudziesiêciu.
Ci¹gle odkrywam nowe talenty. Ostatnio piêkne
wiersze nades³a³a z Australii kole¿anka Eleonora Sekler, dawniej doskona³e wiersze przysy³a³ Andrzej Zalewski z Danii. Tomik wierszy wyda³a w Polsce Tamara S³awny (Têcza w próbówce). Doskona³e teksty
kabaretowa pisa³ Wolf Greczanik, który w 2005 roku
zmar³ w Szwecji. Piêkne i bardzo wzruszaj¹ce ballady pisze i œpiewa kolega z Danii, Gabryœ Lawit.
Prozê pisz¹ liczni koledzy i kole¿anki wspomnê na
przyk³ad Ayelet Szafir z Izraela, Piotra Biliga z Danii, Ryœka Kernera z Francji i wielu, wielu innych.
Wiele osób pisze do szuflady a ja staram siê od nich
„wyci¹gaæ” te teksty i publikowaæ.
Jak potoczy³y siê losy pisarzy emigrantów – czy
wielu z nich zyska³o na tej sytuacji jako literaci i
twórcy? czy raczej emigracja zgasi³a, zd³awi³a
ich talenty i kariery?
— Ci, którzy wyjechali jako uznani publicyœci, pisarze lub poeci wed³ug moich informacji nie mieli ³atwego ¿ycia. W Izraelu, Szwecji i Danii czêsto otrzymywali pracê w ró¿nych bibliotekach i instytucjach
naukowych przewa¿nie pomocnicz¹, bo ludziom w
tym wieku (wyje¿d¿ali ludzie w wieku 50-60 lat)
trudno nauczyæ siê jêzyka. Jednak niektóre osoby
zyska³y pozycjê i uznanie. Np. pan Abraham Wein w
Izraelu pracowa³ w Yad VaShem jako edytor Pinkasei
Varsha (Ksiêgi Warszawy), swojego rodzaju ksiêgi
pami¹tkowej po zniszczonej spo³ecznoœci ¯ydów w
Warszawie. A pan S. Kerner uzyska³ uznanie jako
wybitny idyszysta we Francji i jest twórc¹ s³ownika
jidysz-francuski, wiele osób ze starszego pokolenia
pracowa³o spo³ecznie w dziedzinie zachowania pamiêci po Szoa. I to w ró¿ny sposób.
Czy znasz przypadki pisarzy, którzy wyjechali
z Polski jako ludzie pióra, a potem zarzucili
twórczoœæ literack¹?

Twoi autorzy – to przede wszystkim literaci,
którzy wyjechali z Polski po roku 1968. Dla
„Plotkies” pisz¹ po polsku. Pozostaj¹ jednak ju¿
bardzo d³ugo na emigracji. Zdarza siê, ¿e pisarz
zaczyna z powodzeniem tworzyæ w jêzyku przyswojonym w wieku dojrza³ym. Przyk³adem mo¿e
byæ chocia¿by Józef Konrad Korzeniowski, który
zyska³ œwiatow¹ s³awê, pisz¹c po angielsku jako
Joseph Conrad. Jest wiêc mo¿liwe, ¿e niektórzy
z Twoich autorów, zaczêli tworzyæ w jêzykach
krajów w których przebywaj¹?
— W wiêkszoœci przypadków – nie. Szczególnie trudno przebieg³a adaptacja pisarzy w Szwecji w przypadku Micha³a Moszkowicza. Inni pisarze równie¿
nie tworz¹ prawie zupe³nie w dwóch jêzykach – choæ
s¹ to ludzie doskonale w³adaj¹cy jêzykami krajów zamieszkania. Swoje utwory wydaj¹ w kraju zamieszkania przewa¿nie w przek³adzie kogoœ innego. Ciekawym wyj¹tkiem jest Janina Bauman mieszkaj¹ca w
Anglii, która pisa³a swoje ksi¹¿ki po angielsku a dopiero póŸniej tworzy³a wersjê polsk¹.
Z tego co mówisz, wynika, ¿e polskojêzyczne
utwory literackie autorów emigracyjnych s¹
znane w œrodowisku zwi¹zanym z „Plotkies”
Jednak ich twórczoœæ jest równoczeœnie czêœci¹
polskiej kultury i powinna byæ znana w kraju.
Obawiam siê, ¿e nie zawsze tak siê dzieje i ¿e
nie wszyscy autorzy publikuj¹cy na ³amach
Twojego Portalu staraj¹ siê aby ich utwory by³y
znane i wydawane w Polsce?
— Sporo d³ugich tekstów, które by³y jako pierwodruki opublikowane w odcinkach w Plotkies, powieœci lub ksi¹¿ek publicystycznych, nastêpnie znalaz³o
siê na pó³kach ksiêgarskich w Polsce. Krótsze utwory s¹ specyficznie napisane dla naszych czytelników
i nie s¹ rozpowszechniane.
Którzy pisarze-emigranci utrzymuj¹ zwi¹zki
twórcze z Polsk¹? Czy te zwi¹zki s¹ udane, jakie
przynosz¹ efekty?
— Oczywiœcie, Polska jest jedynym wielkim rynkiem na ich prace. Wielu z nich wydaje obecnie w
Polsce: Viola Wein, Eli Barbur z Izraela, Maria
Stauber i Ludwik Lewin z Francji, Viktoria Korb z
Niemiec, Henryk Grynberg, Wilhelm Dichter, Marian
Marzyñski, Anna Frajlich-Zaj¹c z USA i wielu innych.
Ile osób z grona Emigracji Marcowej zdecydowa³o
siê na powrót do Polski i czy byli wœród nich
pisarze? Jaka iloœæ osób pozostaje do dzisiaj na
emigracji?
— Nie wiem. Znam w Warszawie z 20-30 osób, które wróci³y, czêsto w celach biznesowych. Jest kilka
osób, które przyjecha³o z pobudek romantycznych,
mi³oœci starych lub nowych. S¹ tacy, którzy mówi¹ o
setkach ludzi, ja w to po prostu nie wierzê. Wiele
osób kupuje mieszkania i przyje¿d¿a do Polski na
wakacje, ale trudno to nazwaæ powrotem. Na emigra-

cjê wyjecha³o pomiêdzy 13 do 20 tysiêcy. Z tego na
pewno po³owa ju¿ nie ¿yje, to jest po prostu mój domys³. Natomiast aktywnie dzia³a w krêgu emigracji
tzn. interesuje siê zjazdami kole¿eñskimi Reunion 68,
czyta Plotkies – jakieœ 1,5 do 2 tysiêcy osób. S¹ to
liczby mocno przybli¿one oparte na niepewnych statystykach.
W ostatnich latach wiele siê mówi o
podejmowanych przez instytucje wolnej Polski
próbach zasypywania rowów pomiêdzy Emigracj¹
Marcow¹, a polskimi œrodowiskami literackimi i
intelektualnymi Czy dawni marcowi emigranci
czujê siê skrzywdzeni, lub krzywdzeni trwaj¹c¹
nadal diaspor¹?
— Mówi¹c ogólnie, poza sprawami literatury, emigracja marcowa nie jest nastawiona do Polski szczególnie roszczeniowo. Wielu czujê siê skrzywdzonych, ale nie bardzo wie, jak mo¿na tê krzywdê naprawiæ. Jedynym tak naprawdê nie za³atwionym
problemem, szczególnie dla kolegów i kole¿anek z
Izraela, jest sprawa zwrotu obywatelstwa, która dla
niektórych jest przykrym przypomnieniem, i¿ Polska ich Ÿle potraktowa³a. No i od czasu do czasu
przeb³yski antysemityzmu pojawiaj¹ce siê w Polsce
bardzo nas bol¹. Bardziej ni¿ te same wybryki w innych krajach, bo chcia³oby siê, by Polska by³a inna,
lepsza ni¿ inne kraje, szlachetniejsza.
Mo¿e nie jest jeszcze za póŸno i mo¿na choæby
czêœciowo staraæ siê o naprawienie krzywd
i przynajmniej o zminimalizowanie ich
negatywnych skutków?
— Jak ju¿ wspomnia³em, bardzo niewiele osób
wœród emigracji ma nastawienie roszczeniowe. Krzywdy wyrz¹dzone w 1968 s¹ chyba w wiêkszoœci
przypadków nie do naprawienia. Ludzie starsi, którzy wyjechali w wieku emerytalnym lub blisko niego,
ju¿ w wiêkszoœci nie ¿yj¹. A s¹dzenie dziœ staruszków K¹kola lub Werblana za ich dzia³alnoœæ antysemick¹, niczego by nie da³o. Negatywne skutki dla
Polski s¹ najprawdopodobniej nie do naprawienia, a
dla emigrantów chyba te¿.
Którzy, ze znanych Ci pisarzy wywodz¹cych siê z
Emigracji Marcowej, zyskali œwiatowy
(europejski) rozg³os?
— Moim zdaniem najwa¿niejszym pisarzem tej emigracji, dobrze znanym w Polsce i na œwiecie, jest
Henryk Grynberg. Nie muszê go przedstawiaæ. Czy
jest to rozg³os œwiatowy? Tego nie wiem. Wielki rozg³os zdoby³a w swoim czasie ksi¹¿ka Janiny Bauman
„Winter in the Morning”. Natomiast wielk¹ zas³ug¹
emigranta marcowego i s³ynnego wydawcy Adama
Bromberga jest wprowadzenie na skandynawski rynek wydawniczy utworów Izaaka Bashevisa Singera
– to dziêki temu moim zdaniem uznano jego twórczoœæ w tych krajach, co dopomog³o przy otrzymaniu przez tego pisarza Nagrody Nobla.
Jakie osobowoœci twórcze wskaza³byœ jako
wybitnych twórców, którzy albo nie istniej¹ we
wspó³czesnej polskiej œwiadomoœci literackiej,
lub istniej¹ w sposób niewystarczaj¹cy?
— Bardzo bym chcia³, aby utwory takich ludzi jak
Natan Tenenbaum i Wowa Greczanik, Viola Wein
sta³y siê lepiej znane. Mo¿e kiedyœ wydam zbiór
nieznanych lub zapomnianych pisarzy i poetów
emigracji marcowej, ale to nie takie proste, bo wielu
twórców nie chce siê afiszowaæ w Polsce ze swoimi
utworami.
Czy, Twoim zdaniem, po wyjeŸdzie tak wielu
wybitnych ludzi pióra – po roku 1968, wyraŸnie
mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e przynios³o to
negatywne skutki dla œrodowiska samych
pisarzy w Kraju? Czy zubo¿y³o to po prostu
polsk¹ literaturê?
— Na to pytanie musi odpowiedzieæ kompetentny
historyk literatury. Moim zdaniem ka¿dy twórca
wyrwany ze swego œrodowiska to strata dla tego
œrodowiska. Dobrze, ¿e choæ teraz publikuje siê w
Polsce pisarzy ¿ydowskich mieszkaj¹cych zagranic¹.
Mo¿e ktoœ powinien napisaæ pracê na temat
polskojêzycznych pisarzy i poetów Emigracji
Marcowej i przybli¿yæ ich twórczoœæ krajowemu
czytelnikowi?
— Trudno odpowiedzieæ na to pytanie. Najlepiej
odpowiedzia³aby moja serdeczna przyjació³ka pani
Karolina Famulska, która ukoñczy³a pracê doktorsk¹
na Uniwersytecie Toruñskim na temat pisarzy i poetów izraelskich pisz¹cych po polsku.
Dziêkujê za rozmowê.
Wywiad przeprowadzony 7 grudnia 2007 roku.

Przyzwoitoœæ jest
nakazem moralnym
Jeszcze kilka lat temu lamentowano, ¿e
emigracja siê “starzeje”, ¿e nie bêdzie
komu przej¹æ polonijnych organizacji, ¿e
m³ode pokolenie nie jest zainteresowane
¿adn¹ dzia³alnoœci¹. Czy coœ siê
zmieni³o? Tak, chocia¿ nie zawsze na
dobre, o czym przekonujemy siê
obserwuj¹c ostatnie wydarzenia wœród
Polonii w Szwecji. Pokoleniowa zmiana
musi jednak nast¹piæ, a polityczne
wydarzenia w Polsce z pewnoœci¹
do tego siê te¿ przyczyni¹.
Z satysfakcj¹ i dum¹ stwierdzam, ¿e zosta³am
wychowana do i dla wolnoœci – mówi Magdalena Motog, mieszkaj¹ca w Sztokholmie od dwóch lat. – Wiedz¹
o tym szczególnie mocno moi Rodzice. Mo¿e dlatego
trudno mi to opisaæ, bo jest to dla mnie zupe³nie naturalne – t³umaczy, gdy pytam j¹, co jest motywem jej
spo³ecznego zaanga¿owania w dzia³alnoœæ Komitetu
Obrony Demokracji. – Po prostu, nie znoszê przemocy,
jarzma, re¿imów, niesprawiedliwoœci, zak³amywania
historii i fa³szywych proroków, dobierania siê do niezbywalnych praw cz³owieka i wolnoœci s³owa. Chocia¿
zdaje sobie sprawê, ¿e sprawiedliwoœæ jest utopi¹, ale
przyzwoitoœæ jest moralnym nakazem równoznacznym
z dziesiêcioma przykazaniami. Idealistyczne podejœcie
do œwiata? Mo¿e, ale idealiœci, tacy jaki Magdalena,
pozwalaj¹ nam wierzyæ, ¿e istnieje nadzieja na “naprawienie” œwiata, bo to jedyni ludzie, którzy s¹ zdecydowani walczyæ o piêkny, bezpieczny i spokojny œwiat,
nawet wtedy, gdy inni stracili ju¿ nadziejê.
W polskiej debacie publicznej dominuje przekonanie, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie jest w Polsce
wyj¹tkowo s³abe. Tak¹ opiniê, bodaj¿e jako pierwszy,
wyrazi³ ju¿ w 1862 roku Cyprian Kamil Norwid w liœcie do swojej znajomej Michaliny z Dziekoñskich Zaleskiej. WypowiedŸ tê zweryfikowa³ parê miesiêcy póŸniej wybuch powstania styczniowego, czyli kolejnej
wielkiej mobilizacji narodowej. Bo w Polsce zawsze
narzekano na spo³eczeñstwo obywatelskie, a jednak co
jakiœ czas nastêpowa³a jego mobilizacja. Przeprowadzone parê lat temu badania porównawcze aktywnoœci stowarzyszeniowej w Europie (dotyczy³y tylko najbardziej aktywnej kategorii – m³odzie¿y) pokaza³y, ¿e najmniej m³odych ludzi dzia³a spo³ecznie w krajach postkomunistycznych (a tak¿e na Cyprze), a najwiêcej – w
Skandynawii, krajach Beneluksu i na Wyspach Brytyjskich. To temat dla socjologów.
Krzysztof Podemski pisze: Zainteresowanie
obywateli uczestnictwem w ¿yciu publicznym w krajach
cywilizacji zachodniej generalnie od kilkunastu lat maleje. Jest to rezultatem globalizacji, która powoduje, ¿e
coraz mniej kwestii zale¿y od wybranych demokratycznie w³adz pañstwowych, a coraz wiêcej od globalnych
korporacji i organizacji. Wp³yw obywateli na bieg wydarzeñ staje siê zatem coraz bardziej iluzoryczny, czego
œwiadomoœæ roœnie. Nie bez znaczenia s¹ najpewniej
inne procesy, takie jak komercjalizacja, która powoduje
zamianê obywateli w konsumentów, czy medializacja
polityki, która ogranicza alternatywnoœæ wyborów programowych na rzecz wyborów wykreowanych osobowoœci i sloganów. Procesy te powoduj¹ wycofywanie siê
obywateli ze sfery publicznej, w tym tak¿e spadek udzia³u
w wyborach. Kraje europejskie ró¿ni¹ siê stopniem
udzia³u obywateli w sprawach publicznych. W niektórych, np. w Szwecji czy Holandii, odsetek obywateli stowarzyszonych i aktywnych stale roœnie. Wiele zale¿y od
tradycji i kultury politycznej danego kraju. (“Spo³eczeñstwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej
zmianie”, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 2, 2014).
Jak to wszystko przek³ada siê na aktywnoœæ
Polaków na emigracji? Gdyby spojrzeæ na statystyki i
wiekowy przedzia³ osób, którzy aktywnie uczestnicz¹
w ¿yciu polonijnym, to obraz bêdzie ponury. Ale coœ
siê zmienia. Z jednej strony m³ode, radykalne pokolenie,
które szuka swojej to¿samoœci w nieco karykaturalnym
krzykliwym i Ÿle rozumianym patriotyŸmie, z drugiej
coraz wiêcej m³odych czuj¹cych siê obywatelami œwiata, bez kompleksów i z du¿ym poczuciem wolnoœci.
To z pewnoœci¹ znak czasu, ¿e naprzeciwko siebie staj¹ m³odzi, gniewni, krzykliwi, oskar¿aj¹cy innych

o zdradê Polski, a z drugiej m³odzi broni¹cy wolnoœci,
któr¹ w Polsce po latach odzyskaliœmy.
Pierwszy raz spotka³em Magdalen¹ Motog (lat
39), pod ambasad¹ RP w Sztokholmie, gdy wyg³asza³a
przemówienie podczas manifestacji KOD-u. Wœród uczestników dominowali ludzie w wieku œrednim i mocno-œrednim, których pamiêta³em sprzed ponad 30 laty,
gdy te¿ spotykali siê przed ambasad¹, by protestowaæ.
Teraz te same s³owa o wartoœciach, o demokracji wyg³asza³a osoba, któr¹ pierwszy raz widzia³em w polskim
œrodowisku.
Na transparencie kontrmanifestantów rysunek
œwini ze znakiem KOD-u i napis: “Oderwanie œwiñ od
koryta powoduje kwik”. – Czy czujesz siê oderwana
od koryta, pytam Magdalenê. – Nigdy nie mia³em koryta, za to ca³y czas mnóstwo pracy. Zaczê³am studia, dosta³am siê na medycynê, ale by³o bardzo ciê¿ko, bo nie
mia³am nikogo, kto by mi pomóg³ znaleŸæ praktyki,
wiêc musia³am pracowaæ jako salowa. PóŸniej pracowa³am w medycynie s¹dowej. Czy to w³aœnie by³o to koryto?! – pyta Magdalena Motog.
Rzeczywiœcie, zupe³nie nie pasuje do tego propagandowego schematu, ¿e manifestanci KOD-u to byli
ubecy, o czym próbuj¹ przekonaæ nas zwolennicy PiS.
– Pochodzê z Poznania. U mnie w domu zawsze interesowaliœmy siê polityk¹. Wiêc gdy powstawa³ KOD w
Polsce, szuka³am równie¿ kontaktów z ludŸmi zainteresowanymi t¹ dzia³alnoœci¹ w Szwecji. Spotka³am grupê by³ych solidarnoœciowców, którzy zaimponowali mi
swoim doœwiadczeniem.
Oczywiœcie, w grupie zwi¹zanej ze sztokholmskim KOD-em dominuj¹ ludzie starsi wiekowo. – To
nic dziwnego – t³umaczy Magdalena. – I nie oznacza to,
¿e m³odsi nie interesuj¹ siê tym co dzieje siê w Polsce.
Ale ludzie, gdy tutaj przyje¿d¿aj¹, ciê¿ko pracuj¹, czêsto
nie w normalnym wymiarze godzin, tylko znacznie wiêcej, wiêc nie zawsze maj¹ czas ani si³y. Zreszt¹ mo¿e po
wyjeŸdzie z Polski maj¹ takie uczucie, ¿e “przeszli na
drug¹ stronê” i nie ¿yj¹ tak bardzo tym, co dzieje siê w
ich kraju? Ale to tylko moje domys³y.
Magdalena w Szwecji po raz pierwszy znalaz³a
siê w 2005 roku. Uk³ada³o siê ró¿nie, raz lepiej, raz gorzej. Pocz¹tkowo przebywa³a z mê¿em w Gävle. Nie
zawsze by³a praca i trzeba by³o wracaæ do Polski. – Z
zawodu jestem magistrem zarz¹dzania w opiece medycznej – opowiada Magdalena. – W 1981 roku mia³am
4 lata, ale atmosfera w domu i wychowanie ukszta³towa³y
mnie, ¿e nale¿y ceniæ i dbaæ o wolnoœæ. W 2007 roku,
gdy Prawo i Sprawiedliwoœæ dosz³o do w³adzy, by³am
ju¿ doros³¹ osob¹ i patrzy³am na to, co siê dzia³o, z
wielkim niepokojem. A teraz to jakby wróci³o.
Jeszcze niedawno formu³owano opiniê, ¿e dzisiejsze m³ode pokolenie mo¿na zaliczyæ do wyj¹tkowo
szczêœliwego w historii Polski. Wojnê, czy te¿ czasy
komunizmu, zna³o g³ównie z lekcji historii, gier komputerowych, opowieœci dziadków lub filmów. M³odzi
nie musieli zastanawiaæ siê nad tym, jak¹ wartoœci¹ sam¹ w sobie jest wolnoœæ i demokracja. Ale ostatnie,
niespokojne lata, zarówno w polityce œwiatowej jak i
rozedgana politycznie Polska, zmuszaj¹ do uœwiadomienia sobie, ¿e nasze codzienne i spokojne ¿ycie, na
które tak czêsto narzekamy, mo¿e siê nagle zmieniæ, a
ró¿ne wolnoœci mog¹ byæ ograniczone. Trudno sobie to
czasami wyobraziæ.
– Demokracja jest wartoœci¹ równoznaczn¹ z
wolnoœci¹ – pisa³a Magdalena Motog w artykule-manifeœcie, który ukaza³ siê w NGP (nr 6/2016). – Ja wierzê
w demokracjê i uwa¿am, ¿e zawsze trzeba o ni¹ walczyæ.
(tn)

Magdalena Motog podczas demonstracji KOD w Sztokholmie. Luty 2016
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Og³oœ siê w
Nowej Gazecie Polskiej.
Zrób to co zrobili inni.
cennik og³oszeñ:
www.polonica.se
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Bo Widerberg artystyczny punkt
odniesienia

czêœæ 3

“Mi³oœæ 65” jest
rodzajem intymnego
dziennika re¿ysera, na
podobieñstwo “Osiem i
pó³” Felliniego. Mo¿e
silniej ni¿ w innych jego
utworach ujawni³a siê tu
d¹¿noœæ do swobodnego
wzlotu fantazji, spêtanej
codziennoœci¹ i miêdzyludzkimi zobowi¹zaniami.

G³ównym symbolem sta³y siê tu
latawce, u¿yte ju¿ przez Widerberga w
debiutanckiej krótkometra¿ówce “Ch³opiec i latawiec”, wymienne z ucieczk¹
mew w nadmorskim pejza¿u Malmö w
“Wózku dzieciêcym” i powieœci “Na
dnie nieba”.
Artystyczne punkty odniesienia
pojawiaj¹ siê czêsto w twórczoœci re¿ysera, którego ojciec – malarz-prymitywista – sta³ siê prototypem wielu postaci
w jego prozie. Zainteresowania muzyk¹,
malarstwem, literatur¹, naturalny sk³adnik wychowania m³odego Widerberga, s¹
w jego filmach, przedstawiaj¹cych czêsto
jednostki ze œrodowisk mniej uprzywilejowanych, probierzem dojrza³oœci moralnej. Anders z “Dzielnicy Kruków” sta³
siê na przyklad – wed³ug s³ów Widerberga – rodzajem syntetycznego portretu
ca³ego pokolenia proletariackich pisarzysamouków, debiutuj¹cych w latach 30.
(nie jest przypadkiem, ¿e w jego walizce,
gdy opuszcza rodzinny dom, znajduje
siê tomik “Piêciu m³odych”, debiutantów
z roku 1929). Awans spo³eczny Kjella
Anderssona w “Adalen 31” polega na ogl¹daniu albumów malarstwa impresjonistycznego w domu dyrektora fabryki,
pod œwiat³ym kierunkiem jego kulturalnej ¿ony. Gdy jednak kielich gniewu klasowego przeleje siê, po œmierci ojca Kjella i usuniêciu ci¹¿y Anny, prawid³owa
wymowa nazwiska Renoira bêdzie ju¿
tylko gorzkim szyderstwem rzuconym
w twarz przedstawicielowi klasy obcej i
mimo wszystko wrogiej.
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Dobrobyt dzisiejszej Szwecji nie
zlikwidowa³ powa¿nych ró¿nic w poziomie ¿ycia umys³owego. Björn w “Wózku dzieciêcym”, wprowadzaj¹cy czytaj¹c¹ dot¹d romansid³a Britt w œwiat powa¿nej muzyki, staje siê katalizatorem
na jej trudnej drodze do samodzielnoœci i
¿yciowej dojrza³oœci. “Trzeba siê tak¿e
uczyæ – mówi Kjell w “Adalen 31” –
musimy mieæ wiedzê, gdy obejmiemy
w³adzê”.
Elementy
warsztatu twórczego
W momencie fabularnego debiutu
Widerberga krytyka niemal jednog³oœnie
podkreœla³a jego zad³u¿enie u koryfeuszy
francuskiej nowej fali, przede wszystkim
u Godarda i Truffauta. Jako krytyk by³
tak¿e Widerberg zafascynowany artystyczn¹ indywidualnoœci¹ W³ochów –
przede wszystkim Antonioniego, podkreœlal tak¿e wagê artystycznego kierunku w filmie angielskim. W pierwszych
swych filmach by³ jednym z trzech re¿yserów, którzy wprowadzili w Szwecji
metody pracy zrywaj¹ce z kosztown¹
machin¹ produkcyjn¹, ¿elaznym scenariuszem, inscenizacj¹ atelierow¹ i oparciem siê na renomowanych aktorachgwiazdach.
Charakterystyczna dla Widerberga jest improwizacja na planie, w plenerach lub wnêtrzach naturalnych z niewielk¹ ekip¹. We wspó³pracy z aktorami
pozostawia im prawo wspó³decyzji i
swobodê ekspresji, mimo ¿e – konstruuj¹c film w równej mierze na planie co
przy stole monta¿owym – potrafi³ te¿
traktowaæ udzia³ aktorów w sposób równie bezceremonialny co filmowcy ze
szko³y Kuleszowa.
Tanioœæ filmów – postulowana w
“Wizji szwedzkiego filmu” – sta³a siê
pocz¹tkowo cnot¹ z koniecznoœci, dopóki Widerberg pozostawa³ re¿yserem
nieznanym, o nieustalonej jeszcze renomie (któr¹ zyska³ ju¿ po “Dzielnicy Kruków”; od premiery “Mi³oœæ Elwiry Ma-

digan” filmy jego spotykaj¹ siê na ogó³ z
uznaniem krytyki, odnosz¹ sukces presti¿owy na festiwalach, ciesz¹ siê powodzeniem u publicznoœci). Po ustaleniu
odpowiedniej pozycji niskie koszta
przestaj¹ byæ dla re¿ysera warunkiem
twórczoœci; “Joe Hill” osi¹ga bud¿et rzêdu 5 mln koron, bêd¹c najdro¿szym
szwedzkim filmem przed ukoñczeniem
dwuseryjnego giganta “Emigranci, Osadnicy” (Jana Troella). Nadal jednak przestrzega Widerberg narzuconej sobie formu³y: jego niechêæ do gotowego scenopisu sta³a siê przys³owiowa (wyj¹tek
uczyni³ na ¿¹danie amerykañskiego
wspó³producenta filmu “Joe Hill”). Od
swego trzeciego filmu sam montuje bogaty material zdjêciowy w odpowiadaj¹c¹ mu wizjê dwugodzinnego widowiska, pozostawiaj¹c monta¿yœcie rolê
“technicznego œcinkarza” i “archiwisty
materia³u”.
Na etapie wspó³pracy z operatorem Janem Lindeströmem zacz¹³ Widerberg stosowaæ zdjêcia z dwóch kamer
jednoczeœnie. Wspó³praca z Jörgenem
Perssonem doprowadzi³a do eksperymentów w twórczym zastosowaniu barwy, gdzie “rozszczepianie koloru na barwy dope³niaj¹ce” jest wynikiem zainteresowania Widerberga francuskimi impresjonistami. Techniczne mo¿liwoœci
obiektywu s³u¿¹ takiej konstrukcji œwiata, która w danym momencie jest twórcy
potrzebna (Kristoffer, przyjaciel Sixtena
Sparre, mówi: ja tak¿e le¿a³em w trawie.
Gdy ma siê ŸdŸb³o trawy tu¿ przed oczyma, widzi siê je bardzo wyraŸnie, ale
nic poza tym. Reszta œwiata pozostaje
zamglona. Trzeba dokonaæ wyboru”).
Taka w³aœnie praca obiektywu jest w
“Mi³oœæ Elwiry Madigan” wizualnym
leitmotivem i znakiem wywo³awczym
Perssona i Widerberga.
Czêœæ krytyki zarzuca³a Widerbergowi nadu¿ywanie pastelowych
barw, gdy mówi³ on o sprawach b¹dŸ co
b¹dŸ tragicznych, jak strza³y w Adalen.
Widerberg nie jest oczywiœcie pierwszym twórc¹ stosuj¹cym konsekwentnie

i z powodzeniem kontrapunkt barwy.
Ale w³aœnie ów stylistyczny dysonans
pozwoli³ jego filmom znaleŸæ drogê do
widzów w wielu krajach.
Równie¿ wzorem nowofalowców
wprowadzi³ Widerberg jako pierwszy w
szwedzkim kinie ilustracjê muzyczn¹ zapo¿yczon¹ u klasyków (Mozart, Torelli
i przede wszystkim Vivaldi). Chwyt ten,
tak ostatnio nadu¿ywany, harmonizuje
w sposób wyj¹tkowo funkcjonalny z
prze¿ywanymi przez bohaterów Widerberga stanami emocjonalnymi.
Widerberg nie znalaz³ siê w œlepej
uliczce monostylowoœci. Jego filmy ró¿ni¹ siê od siebie w konstrukcji, najczêœciej
jest ona otwarta i linearna, rzadziej zamkniêta, o œciœle wytyczonych momentach dramaturgicznych. Jak w “Dzielnicy
Kruków”, jednym z wielu filmów re¿ysera, powsta³ych na podstawie napisanego uprzednio tekstu.
“Nie mo¿na ju¿ robiæ dwugodzinnych filmów, które maj¹ pocz¹tek,
œrodek i koniec – stwierdza re¿yser Keve
w “Mi³oœæ 65”, alter ego Widerberga.
Stary, tradycyjny typ filmu by³ k³amstwem. Sugerowa³ ci¹g³oœæ, nieprzerwane logicznie nastêpstwo. Mówi³ o
œwiecie tworz¹cym ca³oœæ, jednorodnym, takim, który mo¿na by³o interpretowaæ tylko w jeden okreœlony sposób.
Gdzie dziœ istnieje taki œwiat?”
Tak¿e d³ugoœæ ujêæ (Widerberg nie
sta³ siê fetyszyst¹ ruchomej kamery i
równie czêsto stosuje tradycyjny uk³ad
monta¿owy ujêcie - przeciwujêcie) ulega
zmianom w zale¿noœci od stylistyki ka¿dej sceny. Cech¹ wiêkszoœci jego filmów
jest natomiast tendencja do budowania
ich z kawa³ków, maj¹cych uk³adaæ siê w
logiczn¹ ca³oœæ dopiero w umyœle aktywnie wspó³tworz¹cego opowieœæ filmow¹ widza. Widerberg nigdy nie opowiada³ siê po stronie Bazinowskiej teorii
scenopisu ca³kuj¹cego, “demokratycznego wobec widza”, ale praktyka jego
filmów w szczególny sposób teoriê tê
potwierdza, choæ w innych ni¿ u francuskiego teoretyka strukturach narracji.
“Nie chcê, aby mnie mieszano z
krytykiem, Bo Widerbergiem – oœwiadczyl Bo Widerberg w momencie swego
debiutu w filmie fabulamym. – Fakt, ¿e
osoba ta rozprawia siê z Alfem Sjöbergiem i Ingmarem Bergmanem, nie oznacza,
¿e s¹dzi on, i¿ sam potrafi robiæ lepsze
filmy”.
Czy lepsze pozostaje kwesti¹ indywidualnego gustu, ale na pewno aktualniejsze, bardziej odpowiadaj¹ce potrzebom swego czasu, ukazuj¹ce szwedzk¹ codziennoœæ i spinaj¹ce w doskona³ej artystycznie klamrze tradycje lat
minionych ze wspó³czesnoœci¹, której
podstawy zrodzi³y siê w³aœnie wtedy i
nadal s¹ istotne dla oceny, czy szwedzki
eksperyment okaza³ siê udany czy te¿
chybiony.
Aleksander Kwiatkowski
cdn
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Awantura
w Malmö

Nie wiemy jak dok³adnie by³o.
Na razie tylko jedna strona mog³a publicznie wyraziæ swoje stanowisko. Warto pos³uchaæ co mówi tak¿e druga strona.
Chodzi o spór jaki toczy siê wokó³
Polskiego Klubu Olimpijskiego w Szwecji, który ma swoj¹ siedzibê w Malmö.
Przypomnijmy, ¿e POCOS zosta³ za³o¿ony w 1998 roku w odpowiedzi na apel
Polskiego Komitetu Olimpijskiego o szerzeniu idei olimpijskich wœród Polonii.
Zawi¹za³ siê wówczas komitet za³o¿ycielski sk³adaj¹cy siê z by³ych sportowców oraz dzia³aczy polonijnych dzia³aj¹cych na po³udniu Szwecji. G³ównym
celem klubu by³o szerzenie sportu oraz
idei olimpijskiej, kultury i turystyki.
Cz³onkowie POCOS bior¹ czynny udzia³ w Œwiatowych Sejmikach Polonijnych,Igrzyskach Letnich i Zimowych organizowanych w Polsce.
Za³o¿ycielami Klubu byli: Elizabeth Blania-Kacprzyk, Irena Borg i
Orvin Kacprzyk. Patronat nad nowo
powsta³¹ organizacj¹ obj¹³ ówczesny
konsul generalny RP w Malmö. Wiêkszoœæ cz³onków organizacji pochodzi z
Malmö i z Helsingborga. Pierwszym
prezesem Klubu zosta³a Irena Borg,
póŸniej w sierpniu 1999 roku funkcjê tê
przej¹³ Leif Gustafsson. Rok póŸniej
ukonstytuowa³ siê nowy zarz¹d i prezesem zosta³a Magdalena Berg, a wiceprezesem Jerzy Walentynowicz. W
tym¿e roku POCOS sta³ siê cz³onkiem
Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w
Szwecji. Dobrze przypomnieæ sobie tê
historiê, bo ma ona pewien wp³yw na
tocz¹cy siê wokó³ POCOS spór.
Pierwsze informacje pojawi³y siê
na Facebooku. Honorowa prezes organizacji, Irena Borg, napisa³a, ¿e w marcu
2015 roku, na zebraniu rocznym i wyborczym dosz³o do “puczu”, za którym
sta³a m.in. szefowa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych, Teresa Sygnarek.
Zebranie zosta³o zerwane, dotychczasowy zarz¹d opuœci³ zebranie i
wyda³ w dniu 29.03.2015 (po konsultacjach z adwokatem) oœwiadczenie, w
którym czytamy m.in.:
1. G³osowanie na spotkaniu nie
ma mocy prawnej, gdy¿ wiêkszoœæ g³osuj¹cych nie posiada³a zgodnie z statusem
POCOS mandatu cz³onka. Zgodnie z tym
nie byli uprawnieni do g³osowania /.../ 2.
Jedynym organem wykonawczym jest nadal urzêduj¹cy Zarz¹d POCOS 3. Zarz¹d
zobowi¹za³ siê wnieœæ poprawki dotycz¹ce sprawozdania finansowego oraz z
dzia³alnoœci za rok 2014 zgodnie z sugestiami cz³onków klubu. 4. Pani Teresa
Sygnarek – prezes ZOP, wbrew cz³onkom
klubu POCOS oraz wszystkim etycznym,
moralnym i prawnym zasadom, objê³a
prowadzenie zebrania. Zebranie przebieg³o w chaotyczny i niezorganizowany
sposób, co umo¿liwi³o podejmowanie decyzji niezgodnych w wol¹ i za³o¿eniami
cz³onków klubu POCOS. W imieniu Zarz¹d POCOC podpisa³a siê Irena Borg.
PóŸniej na stronie Facebooka
POCOS pojawi³a siê informacja, ¿e

Teresa Sygnarek wyst¹pi³a o dyscyplinarne wyrzucenie Ireny Borg z klubu
POCOS.
Nieco inn¹ wersjê zdarzeñ prezentuje “druga” strona:
Nowy zarz¹d Klubu POCOS zosta³ wybrany w legalnych wyborach na
nadzwyczajnym zebraniu rocznym 24
maja 2015 r. prowadzonym przez przedstawiciela Föreningspoolen (urzêdu powo³anego przez administracyjny zarz¹d
Miasta Malmö ds. zwi¹zków i organizacji na terenie Malmö) – czytamy w piœmie wydawanym przez ZOP “Polonia
Nowa” (nr 16/2015). W imieniu zarz¹du
wyrazi³em wielk¹ nadziejê, ¿e Polski
Komitet Olimpijski bêdzie nadal wspieraæ
nasz Klub dla dobra idei olimpijskich, uznaj¹c zarz¹d wybrany legalnie w demokratycznych wyborach 24 maja br., co
moim zdaniem spotka³o siê z przychylnym
nastawieniem przedstawicieli PKOl-u.
Stary zarz¹d pod przewodnictwem p.o.
prezesa Ireny Borg i jej mê¿a Hasse Borg
nie otrzyma³ absolutorium na zebraniu
rocznym 29 marca br. ze wzglêdu na
m.in. utrudnianie cz³onkom dzia³alnoœci
sportowej, podejmowanie bezprawnych
decyzji, sfa³szowania listy kandydatów
sporz¹dzonej przez komisjê wyborcz¹
oraz nieœcis³oœci w sprawozdaniu z
dzia³alnoœci i raporcie finansowym. Z
tego te¿ wzglêdu, podjêto na tradycyjnym
zebraniu rocznym decyzjê o powo³aniu
tymczasowego zarz¹du komisarycznego
z zadaniem stworzenia nowego statutu i
regulaminów oraz przygotowaniu nadzwyczajnego zebrania rocznego sprawozdawczo-wyborczego. Dodam, ¿e prawomocnoœæ tego zebrania uznali wszyscy
obecni, a o powo³aniu tymczasowgo zarz¹du g³osowa³a zdecydowana wiêkszoœæ. Tak wiêc próba przedstawienia
tego zebrania jako “puczu” jest zupe³nie
bezpodstawna. /.../ Na tym samym zebraniu rocznym, 29 marca 2015, zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów, Irena Borg
zosta³a wykluczona jako cz³onek POCOSu z powodu m.in. dzia³ania na szkodê Klubu, ³amania zasad i przepisów,
podejmowania nieprawnych decyzji,
wp³ywanie na negatywny wizerunek Klubu.

O co wiêc w tym wszystkim chodzi? Wiele wskazuje na to, ¿e wczeœniejsze nieporozumienia miêdzy organizacj¹ POCOS, a organizacj¹ parasolow¹
ZOP, prowadzi³y do wyst¹pienia Klubu
Olimpijskiego z ZOP-u, i w³aœnie to
spotka³o siê z tak ostr¹ reakcj¹.
W rozmowie z NGP Irena Borg
t³umaczy: Zebranie przygotowane zosta³o przez nas tak jak wszystkie wczeœniej.
Mieliœmy sprawozdanie z dzia³alnoœci,
kasowe i komisji rewizyjnej. By³a osoba

wybrana na prowadzenie zebrania, byli
przygotowani kandydaci do nowego zarz¹du. Na zebraniu pojawi³a siê niespodziewanie pani Teresa Sygnarek wraz z
pani¹ Urszul¹ Pilat wraz z wieloma innymi osobami, które nie by³y cz³onkami
organizacji. Pojawi³y siê osoby m.in. z
Karlskrony i innych miejscowoœci. Podejrzewamy, ¿e ZOP op³aci³ tym osobom
koszta podró¿y. Na nasze protesty Teresa
Sygnarek nie reagowa³a, przedstawiaj¹c
w³asn¹ listê cz³onków Klubu. Wpisa³a
na ni¹ równie¿ osoby, które na spotkaniu
nie by³y. Przygotowa³a tak¿e now¹ listê
kandydatów do zarz¹du i przejê³a prowadzenie zebrania. Rzekome nieœcis³oœci
finansowe zosta³y szybko wyjaœnione,
wiêc trudno mówiæ o jakichœ zarzutów w
tej sprawie - ca³e finanse Klubu to zaledwie 30.000 koron. Straciliœmy mo¿liwoœæ przeprowadzenia zebrania wyborczego w ustalonej formie - to z naszej
strony by³a walka z wiatrakami...
Zdaniem Ireny Borg Ÿród³o konfliktu nale¿y szukaæ ju¿ w roku 2012.
Wówczas prezesem by³ Janusz Rogowski. Zrezygnowa³ z prowadzenia Klubu,
gdy wysz³y na jaw nieœcis³oœci w liczbie
cz³onków Klubu, jakie z jednej strony
w³adzom szwedzkim podawa³a sama organizacja, a z drugiej strony Zrzeszenie
Organizacji Polonijnych. Jak t³umaczy
Borg, nagle okaza³o siê, ¿e ZOP zwracaj¹c siê do w³adz szwedzkich o dotacje
na dzia³alnoœæ, zawy¿a³o liczbê cz³onków (wed³ug ZOP Klub mia³ mieæ ich
179 - “raczej astronomiczna liczba” –
komentuje Borg). Rzeczywista liczba
cz³onków wynosi³a oko³o 60. Ró¿nica
by³a wiêc du¿a, na co równie¿ zwrócili
uwagê Szwedzi. To wywo³a³o konflikt
miêdzy Klubem a organizacj¹ parasolow¹.
Sprawa zawy¿ania iloœci cz³onków przez organizacje nie jest niczym
nowym. Obecny system finansowania
organizacji imigranckich przez w³adze
szwedzkie opiera siê w³aœnie na “iloœci
g³ów”, czyli jest zale¿ny od iloœci cz³onków organizacji. I dotyczy to wszystkich: zarówno tych zrzeszonych w ZOP
jak i Kongresie Polaków w Szwecji. Najczêœciej chodzi po prostu o to, ¿e te same
osoby s¹ liczone parokrotnie. Mo¿liwe
to jest, gdy ta sama osoba nale¿y do ró¿nych organizacji wchodz¹cych w sk³ad
ZOP lub KPwSz. Zdarza siê, zw³aszcza
w du¿ych oœrodkach jak Sztokholm, Göteborg i Malmö, ¿e jedna osoba nale¿y
do 3-4 organizacji. Iloœæ cz³onków “roœnie” wiêc w sposób czasami sztuczny.
Szwedzkie dotacje stanowi¹ najwa¿niejsz¹ czêœæ sk³adow¹ finansów polskich
organizacji w Szwecji, wiêc liczy siê ka¿dy cz³onek i ka¿da korona. Tylko na ten
rok (2016) Kongres Polaków w Szwecji
dosta³ dotacjê pañstwow¹ w wysokoœci
329.119 koron, a Zrzeszenie Organizacji
Polonijnych w Szwecji 303.926 koron.
Bez tych pieniêdzy prowadzenie dzia³alnoœci by³o by niemo¿liwe.
Irena Borg t³umaczy: – Wszystko
mo¿na zrozumieæ, ale te nieprawid³owoœci dziej¹ siê naszym kosztem. Na to pozwoliæ nie mogliœmy. Nie chcieliœmy mieæ
problemów z w³adzami szwedzkimi. Dlatego na jednym z zebrañ postanowiliœmy,
¿e wystêpujemy ze Zrzeszenia Organizacji Polonijnych. To oczywiœcie spotka³o
siê z tak nag³¹ reakcjê.
Przebieg Walnego Zebrania (opisanego wy¿ej) by³ kolejnym krokiem do
roz³amu. W efekcie dzisiaj dzia³aj¹ w
Malmö dwie organizacje, u¿ywaj¹ce tych
samych nazw. Punkt widzenia organizacji, która pozosta³a wierna ZOP, opisa³
w “Polonii Nowej” Janusz Szkwarek
– nota bene wybrany na prezesa tej¿e
organizacji podczas nadzwyczajnego
walnego zebrania 24 maja 2015 roku.
Jako by³y ju¿ cz³onek POCOS-u,
Irena Borg z³o¿y³a /.../ podanie do Patent och Registreringsverket o rejestracjê
nazwy i logo POCOSu na swoje nazwisko. Zdecydowane przekroczenie kompetencji i wykroczenie poza ramy dzia³alnoœci klubowej o charakterze sportowym

oraz idei olimpijskich. Stary zarz¹d, nie
otrzymawszy absolutorium, stworzy³
grupê roz³amow¹ pod przewodnictwem
syna Ireny Borg, Wojciecha Karpiñskiego i przy wsparciu Elizabeth Blani, która
w tym roku do³¹czy³a jako cz³onek Klubu
po 15-letniej nieobecnoœci. /.../ Nie czekaj¹c na nadzwyczajne zebranie roczne, do
przygotowania którego zosta³ zobligowany tymczasowy zarz¹d, p. Borg zwo³a³a
w³asne zebranie, informuj¹c o nim jedynie wybranych cz³onków Klubu. Przed
drzwiami lokalu, w którym mia³o siê to
zebranie odbyæ, ustawi³a dwóch „stra¿ników”, którzy nie wpuszczali na zebranie
cz³onków, którzy nie op³acili sk³adki
cz³onkowskiej w terminie przewidzianych
przez statut. Abstrahujê tutaj od faktu ¿e
w latach ubieg³ych dopuszczano do wp³acania sk³adki po terminie, nawet bezpoœrednio na zebraniu rocznym. Natomiast
pogwa³ceniem wszelkich zasad demokracji organizacyjnej jest odbieranie cz³onkom prawa uczestniczenia w zebraniach,
mimo ¿e spóŸnione op³acenie sk³adki nie
uprawnia ich do g³osowania.
Dzisiaj ZOP o grupie skupionej
przy pani Irenie Borg mówi, ¿e to grupa
roz³amowa; z kolei osoby, które pozosta³y lojalne wobec starego zarz¹du POCOS mówi¹ o puczu przygotowanym
przez prezes ZOP, Teresê Sygnarek.
Wzajemnym oskar¿eniom nie ma koñca,
sytuacjê zaogni³ jeszcze bardziej artyku³
Janusza Skwarka w “Polonii”, który by³
w du¿ej mierze atakiem na Irenê Borg.

© POCOS

Wszystko siê powtarza. K³ótnie i nieporozumienia wœród
Polaków na emigracji nie s¹ niczym nowym. K³ócono siê
o politykê, o przys³owiowe sto³ki, o wp³ywy, o iluzoryczne
apana¿e, o nie wiadomo co. Niekiedy wa¿n¹ rolê
odgrywa³a ideologia i stanowisko wobec tego co dzieje siê
w Polsce, ale najczêœciej by³y to tylko prywatne spory.
Ambicje bra³y górê nad rozs¹dkiem.
Polacy nie s¹ anio³ami.

“Mieszkam w Szwecji od niemal
50 lat, od 40 lat poœwiêcam siê dzia³alnoœci na rzecz sportu – mówi Irena Borg.
– Jeœli ktoœ wiêc oskar¿a mnie o to, ¿e ja
rzekomo czerpiê jakieœ korzyœci z dzia³alnoœci POCOS, to naprawdê czujê siê
ura¿ona i jest mi przykro. Zw³aszcza, ¿e
by³am jedn¹ z za³o¿ycielek tej organizacji.
W takich ocenach ludzie potrafi¹ byæ bezwzglêdni. I nie szanuj¹ w ten sposób zasad, które powinny przyœwiecaæ sportowcom”. Warto dodaæ, ¿e Irena Borg (81
lat) sama zdoby³a niemal 50 medali na
polonijnych olimpiadach sportowych,
ostatnio z³oty medal w saneczkach w
Jeleniej Górze w 2014 roku.
Sytuacja jest wiêc kuriozalna, ale
wcale nie taka dziwna. Nieporozumienia
w polskich organizacajch powtarzaj¹ siê
z pewn¹ regularnoœci¹. Kilka lat temu
podobne problemy prze¿ywa³a organizacja POLKA w Malmö, a wiele lat temu
roz³am nast¹pi³ w Radzie UchodŸstwa
Polskiego w Szwecji, z którego wy³oni³a
siê tak¿e Federacja UchodŸstwa Polskiego. Ale to ju¿ historia.
Mimo roz³amu POCOS dzia³a. Jego cz³onkowie przygotowuj¹ siê do kolejnych zawodów sportowych i polonijnych olimpiad. Na stokach narciarskich,
na bie¿niach, na boiskach spotykaj¹ siê
emigracyjni sportowcy – obok siebie
startuj¹ zawodnicy z POCOS i z...
POCOS... (ngp)
PS: A swoj¹ drog¹... Jak bardzo ta
sytuacja przypomina niedawne
zamieszanie wokó³ Towarzystwa
Przyjació³ Biblioteki Polskiej
w Sztokholmie...
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Zapiski krytyczne

Terroryzm
i antysemityzm
Od wielu miesiêcy kr¹¿y
po œwiecie szczególny film.
To kolejny, tym razem
pe³nometra¿owy dokument
od dawna aktywnej pary
twórców - Joanny Helander
i Bo Perssona.
Film WATCHING THE MOON AT
NIGHT - ABOUT TERRORISM AND ANTISEMITISM pokazywano na kilku miêdzy-

narodowych festiwalach – tak¿e w Polsce: w warszawskim przegl¹dzie “Zydowskie motywy” w kinie Muranów, w
krakowskim festiwalu dokumentów.
Mia³ tak¿e kilka pokazów w Szwecji,
m.in. dla pos³ów parlamentu, a parê tygodni temu odby³ siê specjalny pokaz w
Szwedzkim Instytucie Filmowym.
Nie wszystkie godne uwagi filmy
osi¹gaj¹ normaln¹ dystrybucjê kinow¹.
W wysokim stopniu dotyczy to w³aœnie
dokumentów. Niektórzy twórcy wrêcz
zadawalaj¹ siê obiegiem festiwalowym,
s¹dz¹c nie bez racji, ¿e w ten sposób i
tak docieraj¹ do w miarê licznej, w dodatku wyspecjalizowanej publicznoœci.
Ale po pokazie w SFI nast¹pi¹ dalsze.
Warto wiêc zaprezentowaæ film czytelnikom.
Zawiera on nie tylko gadaj¹ce g³owy takich ludzi jak Walter Lacquer, Konstanty Gebert, André Glucksmann, W³adimir Bukowskij, Siergiej Kowaliow i
Joanna Tokarska-Bakir. Tak¿e materia³
filmowy ilustruj¹cy dzia³alnoœæ terrorystycznych grup rozpiêtych na szerokiej
skali od lewicy do prawicy, ³¹cz¹cych
fanatyzm religijny z nacjonalizmem, szowinizmem i ksenofobi¹: IRA, Al Kaida,
ETA, FARC, Czerwone Brygady, Czarny Wrzesieñ. O wiele d³u¿sza jest lista
g³oœnych zamachów na ca³ym œwiecie,
przewijaj¹ca siê przez ekran na pocz¹tku
filmu.
Hannah Ahrendt uzna³a kiedyœ –
w jednym ze swych podstawowych dzie³
“Korzenie totalitaryzmu” – za jedn¹ z
przes³anek ustrojów totalitarnych powstanie w koñcu XIX w. nowoczesnego
antysemityzmu, nie ograniczaj¹cego siê
do religijnie uwarunkowanego antyjudaizmu, lecz odwo³uj¹cego siê do definicji
rasy. Mo¿e do podobnych wniosków
dochodz¹ Helander i Persson, gdy w serii
opiniotwórczych wypowiedzi, jakie rejestruje film, ³¹cz¹ siê z kolei nieuchron-

nie pojêcia terroryzmu i antysemityzmu. Bo za jedno z najwa¿niejszych doœwiadczeñ ludzkoœci, ostrzegaj¹ce przed
aktualnymi zagro¿eniami, osi¹gaj¹cymi
niekiedy rozmiary ludobójstwa, zdaj¹ siê
twórcy uwa¿aæ Zag³adê 6 milionów.
Film wychodzi jednak poza to istotne po³¹czenie. W atakach terrorystycznych gin¹ bowiem tak¿e (niedoœæ
religijni) Arabowie, turyœci z krajów zachodnich, w³aœciwie wszyscy znajduj¹cy siê w niew³aœciwym miejscu o niew³aœciwym czasie. Z komentarza dowiadujemy siê zarazem (choæ bez zdziwienia), ¿e muzu³manie padaj¹ ofiar¹ terrorystów najczêœciej. I ten fakt móg³by
w³aœciwie prawid³owo etymologicznie
poszerzyæ definicjê antysemityzmu,
zwyczajowo ograniczan¹ do Zydów. Zarazem jednak film ostrzega (m.in. s³owami André Glucksmanna) przed bagatelizowaniem terroru, przed czekaniem
do ostatniej chwili w nadziei, ¿e najgorsze
mo¿e siê wydarzyæ tylko innym. I czerpie z historii g³êboko, szukaj¹c np. Ÿróde³
wspó³czesnego terroryzmu w dzia³alnoœci Had¿i Amina al Husseini, wielkiego
muftiego Jerozolimy od 1920 roku.
Aleksander Kwiatkowski
WATCHING THE MOON AT NIGHT ABOUT TERRORISM AND
ANTISEMITISM real. Joanna Helander,
Bo Persson, prod. Kino Koszyk.

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
przy Ambasadzie RP
w Sztokholmie og³asza konkurs na stanowisko:
Nauczyciela wiedzy o Polsce
w szkole podstawowej/gimnazjum/liceum
ogólnokszta³c¹cym
Szczegó³y na naszej stronie: www.sztokholm.orpeg.pl
e-mail kontaktowy: sztokholm@orpeg.pl
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“Raptem” w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, W³adys³aw Machejek w czasie swojej podró¿y po ZSRR zajecha³ do Katynia. Wzruszy³ siê bardzo ogl¹daj¹c tablicê z – jak potem napisa³ – nieporadnym polskim tekstem: Tu
le¿¹ polskie niewolniki zabite przez hitlerowskie bestie... Zrobi³ zdjêcie tablicy i
wydrukowa³ w redagowanym przez siebie „¯yciu Literackim” reporta¿. Móg³ to
zrobiæ, bo „¯ycie Literackie” podobnie, jak „Polityka”, nie podlega³o zwyk³ej
cenzurze. Nie by³o zale¿ne od opinii niedouczonych „ciemniaków” – jak ich nazwa³ Stefan Kisielewski – z G³ównego Urzêdu Kontroli Prasy etc. Za te pisma i
parê innych odpowiadali tylko redaktorzy naczelni. Odpowiadali przed odpowiednim wydzia³em KC PZPR. Towarzysze bardzo Ÿle przyjêli przypomnienie
sprawy Katynia. — Ale ja naprawdê myœla³em, ¿e zrobili to Niemcy – broni³ siê
Machejek. On, naiwny, robi³ to w dobrej wierze.
Podobnie naiwny (¿eby nie napisaæ g³upi) okaza³ siê minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski, który w dobrej wierze poprosi³ przedstawiciel Komisji Weneckiej do Polski dla stwierdzenia, ¿e parlamentarne ograniczenia Trybuna³u Konstytucyjnego s¹ jak najbardziej zgodne z prawem. On, jak
Machejek, naprawdê w to wierzy³, i jak Machejek spotka³ siê z krytyk¹ (delikatnie mówi¹c) swoich towarzyszy. A Komisja Wenecka zrobi³a mu kuku.
I wszystko jasne.
19 marca b.r. rozbi³ siê w Rostowie nad Donem Boening 737 lec¹cy z Dubaju. Postradzieckie lotniska, takie jak w Rostowie czy Smoleñsku, nie maj¹ podstawowego wyposa¿enia umo¿liwiaj¹cego l¹dowanie w z³ych warunkach atmosferycznych. Wspomniany Boening 737 kr¹¿y³ dwie godzinny nad lotniskiem,
gdy koñczy³o mu siê paliwo podj¹³ próbê l¹dowania. Rozbi³ siê sto metrów przed
pasem. Szcz¹tki jego rozrzucone by³y na ca³ym lotnisku. Jak znam ¿ycie powo³ana niedawno podkomisja smoleñska uzna ró¿nicê pomiêdzy delikatn¹ konstrukcj¹ Boeninga a solidn¹ Tupolewa, który bez wybuchu na pok³adzie nie móg³by siê
tak rozbiæ.
I wszystko jasne.
(M)
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Wszystko jasne

Co? Gdzie? Kiedy?

LISTY DO REDAKCJI

Fa³szywka szyta
grubymi niæmi

NGP ODPOWIADA:

Szanowna/Szanowny ngp
W artykule “Ryba szuka wsparcia wœród tutejszej Poloniii... i je znajduje”
(NGP nr 6/2016) znalaz³ siê nastêpuj¹cy tekst z jakoby cytatem:
„Jak pisa³ jeden z uczestników demonstracji, Jacek Gancarson z Klubu
Gazety Polskiej w Sztokholmie, “ta codzienna popo³udniówka /chodzi o Aftonbladet - dop. NGP/, bêd¹ca odpowiednikiem Gazety Wyborczej, nie zaprzestaje od
pewnego czasu oskar¿aæ Polaków i innych narodów Europy Wschodniej za rzekomy “rasizm” i “konserwatywne zacofanie”.
Otó¿ niniejszym uprzejmie wyjaœniam, ¿e powy¿szy cytat NIE JEST MOJEGO AUTORSTWA.
W zwi¹zku z powy¿szym proszê o pilne umieszczenie stosownego sprostowania w papierowej i elektronicznej wersji waszej gazety. Proszê te¿ o podanie
Ÿród³a owego “cytatu”, gdy¿ po³¹czenie go z moim nazwiskiem jest ordynarn¹,
szyt¹ grubymi niæmi fa³szywk¹.
Jeœli chodzi o moje uczestnictwo w demonstracji przed redakcja Aftonbladet to wyjaœni³em tam w jêzyku szwedzkim przez g³oœnik, ¿e gazeta tu¿ przed postêpowaniem s¹du w sprawie aresztu dla 14 zatrzymanych podejrzanych o przygotowywanie napaœci na obóz uchodŸców, w wiêkszoœci polskich robotników budowlanych, rozpowszechni³a wszystkimi swoimi medialnymi kana³ami fa³szyw¹
informacjê, powtarzan¹ przez inne szwedzkie media o tym, ¿e wczeœniejsze napastowanie m³odej Polki przez w/w gang uchodŸców nie mia³o miejsca i ¿e by³a to
tylko plotka na “agresywnej” grupie FB. Redakcja rozpowszechni³a te¿ pilnie fa³szyw¹ informacjê o niez³o¿eniu przez poszkodowan¹ przez w/w gang zawiadomienia na policji. Powy¿szych informacji redakcja nigdy nie sprostowa³a. (Po rozpoznaniu sprawy wszyscy zatrzymani bêd¹ odpowiadaæ z wolnej stopy)
W innym przypadku Aftonbladet rozpowszechnia³a informacjê o tym, ¿e
obecny koordynator s³u¿b specjalnych RP zosta³ wypuszczony przed objêciem stanowiska z wiêzienia. Nie pomog³y dwukrotne mejle do autora artyku³u i redakcji z
proœb¹ o sprostowanie k³amliwej informacji.
Tak wiêc Aftonbladet ³amie elementarne zasady etyki dziennikarskiej i w
ten sposób sama prowokuje demonstracje pod swoja siedzib¹.
Z powa¿aniem
Jacek Gancarson - Sztokholm

Nie przystoi
Szanowny Panie Redaktorze,
ostatnie numery Nowej Gazety Polskiej by³y dla mnie szokiem. W numerze
4/2016 dwukrotnie przeczyta³am o “wstydach”, póŸniej wziê³am do rêki “Leksykon Emigracji Polskiej w Szwecji”. Tam zawsze znajdê coœ ciekawego i bliskiego
mi. Noty biograficzne o tylu wspania³ych ludziach: o panu Adolfie Szutkiewiczu,
który urodzi³ siê, tak jak ja, w rejonie Wo³kowyska, o panu Bohumirze Smejkalu,
którego pozna³am kiedyœ, gdy kupowa³em jego ksi¹¿kê o polskim cmentarzu w
Sztokholmie i wielu innych. (...) Napisa³ Pan we wstêpie do “Leksykonu”, ¿e “Polacy w Szwecji nie maj¹ czego wstydziæ”... Ale¿ maj¹! We wspomnianej gazecie jest
przecie¿ a¿ szeœæ wstydów! Dlaczego, jakim prawem, ci Polacy przyjechali do
Szwecji krzyczeæ, okazywaæ brak kultury? (...) Chcia³abym poprosiæ tych, którzy
“lubi¹” m¹ciæ, krzyczeæ, psuæ nam opiniê, aby swoje emocje zabrali do swoich
miejsc sk¹d przyjechali, a swoje przekonania pielêgnowali we w³asnym gronie. Nie
przystoi i nie wypada, aby Ci, którzy nas przyjêli w Szwecji, czêsto pomogli, musieli z dezaprobat¹ oceniaæ ekscesy naszych m³odych Polaków. Wiele setek lat europejscy s¹siedzi zazdroœcili nam naszej kultury, naszego zami³owania do nauki i
sposobu bycia. Niech dalej maj¹ o nas jaki najlepsz¹ opiniê. (...) Piszê do Pana, bo
nie rozumiem dlaczego trzeba demonstrowaæ swoje fobie polityczne i pogl¹dy, po
co te “zadymy”? Przecie¿ wiêkszoœæ Polaków to ludzie kulturalni, nie chc¹ burd i
awantur, ucz¹ siê lub pracuj¹. (...) Wiem, ¿e nic z tym nie mogê sama zrobiæ, myœlê
jednak, ¿e m¹droœæ przychodzi z wiekiem, chocia¿ nie zawsze. Przyk³adów, chocia¿by ze Sztokholmu, mo¿na by wymieniæ wiele.
Pozdrawiam
Imiê i nazwisko znane redakcji

Ordynarna fa³szywka? Wy¿ej reprodukujemy screen ze strony Facebooka
pana Jacka Gancarsona. Czy to pisa³ sam Gancarson, czy te¿ by³a to tylko kopia
wiadomoœci ze strony organizacji Semper Fidelis – nie wiemy. Tak czy inaczej
cytowany fragment znalaz³ siê na stronie autora listu do redakcji i – mo¿emy domniemywaæ – nie mia³ on nic przeciwko temu by go zamieœciæ, a nawet odpowiada³o to jego pogl¹dom. Zarzucanie nam wiêc “ordynarnej, szytej grubymi niæmi
fa³szywki” jest po prostu zwyk³¹ manipulacj¹.
Zreszt¹ — nie chodzi o to, kto jest autorem tych s³ów. Artyku³ w NGP dotyczy³ zupe³nie innego problemu: chodzi³o nam o udzia³ œrodowiska polskiego w
imprezie organizowanej przez pana Kamila Rybê – postaæ, która budzi wiele zastrze¿eñ. Sprawy proceduralne, o których pisze autor listu, odnoœnie grupki Polaków, których zatrzyma³a policja w Nynäshamn, s¹ drugorzêdne. Dla nas wa¿ne
pozostaje pytanie, jak pan Jacek Gancarson ocenia to, co siê wydarzy³o?
A odnoœnie tych rzekomych manipulacji Aftonbladet. Warto sobie dok³adnie uœwiadomiæ przebieg zdarzeñ. Do zatrzymania Polaków dosz³o 8 lutego, a zawiadomienie na policjê przez poszkodowan¹ Polkê wp³ynê³o dopiero 10 lutego.
Czyli ju¿ po tym, gdy grupa Polaków siedzia³a w areszcie i trzeba by³o jakoœ
“uwiarygodniæ” zdarzenie. Nie oznacza to, ¿e do zdarzenia na stacji pendeltagu
nie dosz³o. Chodzi jedynie o to, ¿e w momencie, gdy “ekipa Polaków” jecha³a
wymierzaæ “sprawiedliwoœæ”, zdarzenie ¿y³o tylko na Facebooku. Policja nie by³a
o nim zawiadomiona.
Wiêc zarzucanie dziennikarzom Aftonbladet manipulacji jest ca³kowicie
chybione. Pisali o wydarzeniu w oparciu o dane z policji. Sprawa Polki zosta³a
zarejestrowana przez policjê 10 lutego o godzinie 14:24, to oznacza, ¿e mog³a byæ
znana dziennikarzom nie wczeœniej ni¿ parê godziny póŸniej. W tym czasie gazeta ju¿ mog³a byæ w druku i w numerze na 11 lutego powtórzona zosta³a informacja, ¿e poszkodowana nie z³o¿y³a zawiadomienia na policjê. Wiêc jeœli ktoœ oskar¿a Aftonbladet o manipulacje, sam po prostu faktami manipuluje.
Podkreœlmy: dla oceny tego wydarzenia w Nynäshman nie ma to ¿adnego
znaczenia. W prywatnym liœcie do pana Gancarsona, wyjaœniaj¹c tê sprawê,
zwróci³em siê z pytaniem, czy nadal uwa¿a, ¿e samos¹d jest dobr¹ metod¹ rozwi¹zywania problemów? Autor listu odpowiedzia³: “Dla mnie jest znacznie ³atwiej zrozumieæ organizowanie przez brata poszkodowanej “zemsty” ni¿ obrzydliwy akt nienawiœci etnicznej” (i mia³ na myœli “antypolsk¹ postawê” Aftonbladet).
Niestety, nie podzielamy tej opinii. NGP

Og³oszenia drobne, prywatne (niekomercyjne)
publikujemy bezp³atnie (do 80 znaków).
Zadzwoñ, wyœlij smsa:
073 98 53 615
E-mail:
polonica@polonica.se
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