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POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE

Ignorancja Dzia³o siê. Dobra
ma siê
Ku chwale zmiana?
dobrze
harcerzy
Trzy czwarte Polaków w Szwecji nie wie
jak nazwa siê premier Szwecji, mimo ¿e
mieszkaj¹ tutaj ju¿ parê lat. A 95% z nich
nie potrafi³oby wymieniæ nawet piêciu
ministrów obecnego rz¹du szwedzkiego.
I nie pocieszajmy siê faktem, ¿e 100%
Szwedów nie potrafi³oby wymieniæ
podobnej pi¹tki w rz¹dzie polskim... 2

Okolicznoœciowym medalem odznaczono
zas³u¿onych dla hufca Kaszuby i
pracuj¹cych od lat dla dobra harcerzy.
Dlaczego nikomu nieznany Senator RP,
który przylecia³ by³ z Warszawy parê
godzin wczeœniej i odlecia³ parê godzin
póŸniej, równie¿ zosta³ wyró¿niony
medalem, pozostanie tajemnic¹. 11

Dawne dobre czasy.
Felieton wakacyjny
Teresa Urban: Kontrole na lotniskach maj¹ znaczenie
raczej psychologiczne ni¿ prewencyjne. Dotychczas nie
opublikowano ¿adnej statystyki, ilu atakom terrorystycznym uda³o siê w ten sposób zapobiec. Nie doceniamy
wynalazczoœci terrorystów. 10

By³ to jeden z najbardziej
ksenofobicznych,
szowinistycznych
i antysemickich portali
internetowych – Wirtualna
Polonia. Jego administrator
mieszka³ w Szwecji.
W³aœnie poinformowano,
¿e przestaje istnieæ. 3

NA MARGINESIE
2

Co dalej –
jeden Bóg wie

specyficznego uwstecznienia w zakresie alfabetyzacji.
Wspó³czeœni „analfabeci”, czêsto z dyplomem wy¿szej
uczelni, nie potrafi¹ sprostaæ wymogom kompetencyjnym XXI wieku. W nowej, postindustrialnej rzeczywistoœci nie wystarczy ju¿ po prostu znaæ alfabet, umieæ
czytaæ i pisaæ. To stanowczo za ma³o.

Bojê siê. Po raz pierwszy od d³ugich dziesi¹tek lat siê bojê. W czasie Powstania, kiedy
naoko³o pada³y bomby, ba³em i modli³em
razem z mam¹ – ¿eby nie na nasze podwórko!
Jedna spad³a i zabi³a brata bliŸniaka cioci
Teresy.

Niestety – Polacy w tym zakresie nie maj¹ powodów do dumy. Niemal we wszystkich statystykach i
badaniach wypadamy s³abo. Internetowy program telewizyjny “Matura to bzdura” (na YouTube) bezlitoœnie
uœwiadamia nam, ¿e powszechny obowi¹zek szkolny
nie przek³ada siê na wiedzê spo³eczeñstwa. Z badañ
przeprowadzonych w 24 krajach przez OECD – chodzi
o Miêdzynarodowe Badania Kompetencji Osób Doros³ych - wynika³o co prawda, ¿e w Polsce a¿ 42% osób
w wieku 30-34 lata mia³o wy¿sze wykszta³cenie (œrednia europejska to 38%), ale co trzeci magister nie przeczyta³ ani jednej ksi¹¿ki w ci¹gu roku, 17% ¿adnej gazety, a generalnie a¿ 61% Polaków w ogóle nie czyta
(mimo, ¿e rzekomo umie....).

Nikt mnie dziœ nie bombarduje, ale ja Polak
jestem, znam siê na koñcach œwiata. W mojej ojczyŸnie czêsto dzieje siê coœ definitywnego i dramatycznego, a potem wszystko jest inaczej ni¿
by³o. Œwiat siê strasznie rozchwia³ i wiele wskazuje na to, ¿e mo¿e siê wywróciæ. Pytanie czy ostatecznie, czy tylko do góry nogami? Dzieje siê coœ,
co trudno zrozumieæ. Tragiczne, ¿e nadzieje i pragnienia, marzenia i radoœci, ¿ycie ludzkie, przesta³y
mieæ jakiekolwiek znaczenie. Obudzi³a siê, albo
sami j¹ wymyœliliœmy, jakaœ monstrualna maszyna
i miele nas.
Na chicagowskim uniwersytecie jest przyrz¹d ikonograficzny, rejestruj¹cy poziom strachu
ludzkoœci. Czwarte ju¿ pokolenie pracowników
naukowych uniwersytetu (dzia³a od 1947 roku),
wprowadza dane do Zegara Zag³ady. Ów zegar pokazuje dziœ, ¿e mamy trzy minuty przed pó³noc¹.
Koñczy siê cykl, a co dalej jeden Bóg na
niebie raczy wiedzieæ. Prawdopodobieñstwo globalnej katastrofy jest bardzo wysokie. Niezbêdne
niezw³oczne podjêcie dzia³añ redukuj¹cych zagro¿enie – pisz¹ chicagowscy badacze, ale ich nikt nie
s³ucha.
Œwiat opanowa³o szaleñstwo to¿samoœci.
Europejska to¿samoœæ, amerykañska to¿samoœæ,
rosyjska, chiñska, Kurdów, Basków, islamska /!/,
chrzeœcijañska. „To¿samoœæ” uleg³a gwa³townym
przedefiniowaniom i wyostrzeniu. Kraje, ca³e kontynenty, pojedynkuj¹ siê na kompetencje i na wyœcigi radykalizuj¹. W tym jest coœ paranoicznego,
sprawia wra¿enie jakby ludzkoœæ œwiadomie – coraz szybciej i z pe³n¹ premedytacj¹ – zag³êbia³a siê
w otch³anie ob³êdu.
Dziœ ju¿ nie sposób udawaæ, ¿e œwiat to
wygodnie wymoszczone miejsce, przeznaczone
ku przyjemnoœciom p³yn¹cym z cz³owieczeñstwa.
Trzeba by œlepym i g³uchym by móc twierdziæ, ¿e
wszystko jest w najlepszym porz¹dku i nic niepokoj¹cego siê nie dzieje.
A udajemy. Nieomal wszyscy udajemy.
Œwiat mamy na powierzchni ogromnie rozbawiony, b¹belki szampana mieni¹ siê w têczy
przepysznych nastrojów. Nies³ychany rozwój i
tanioœæ linii lotniczych spowodowa³y, ¿e ludzie
lataj¹ po ca³ym œwiecie (all included!) jak szaleni.
Nasuwa siê banalne, bo powtarzane czêsto, porównanie z orkiestr¹ na pewnym transatlantyku.
Sezon nieustannych bachanalii trwa, przerywany co jaki¿ czas samobójc¹ faszerowanym
dynamitem, tam ciê¿arówka masakruj¹ca letników,
gdzie indziej samolotami rozwalaj¹cymi wie¿owce.
Ale nic to – bawimy siê! Ludzie trochê starsi pamiêtaj¹ film Andrzeja Wajdy „Wesele”, scenê balu i
upiornego poloneza o brzasku. Jeszcze przyjemnie, jeszcze nie warto siê k³aœæ, mo¿e w ogóle nie
warto?
Pamiêtam strach lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku, kiedy opanowani byliœmy wszyscy
psychoz¹, ¿e któreœ z mocarstw nie wytrzyma
ciœnienia i odpali rakiety z atomowymi g³owicami.
Dziœ, z gór¹ pó³ wieku póŸniej, wiêksza niepewnoœæ i strach. Œwiat przesta³ byæ w najmniejszym
stopniu przewidywalny. Czy poczciwi Aposto³owie, dla których miecz i pika by³y straszliw¹ broni¹, wiedzieli o „niuansach”, jakie szykuje nam
wspó³czesny Armagedon?
Poszukuj¹c zakoñczenia, które przybli¿y³o
by to, o czym tu mówimy, w rozs¹dnych proporcjach ku rodzimym granicom, znalaz³em wa³brzyski teatr dramatyczny. Wystawiono tam ostatnio
sztukê, której przyd³ugi tytu³, moim zdaniem, genialnie oddaje stan polskiej rzeczywistoœci. Oto
ów tytu³: „By³ sobie Polak, Polak, Polak i diabe³,
czyli w heroicznych walkach narodu polskiego
wszystkie sztachety zosta³y zu¿yte”.
Jak nale¿y rozumieæ odmienian¹ bez przerwy i przez wszystkie przypadki polsk¹ to¿samoœæ i polsk¹ suwerennoœæ, których to wartoœci
nale¿y broniæ za wszelk¹ cenê? Broniæ czegoœ, co
nikt nie atakuje?
Andrzej Szmilichowski
NGP 13/2016 (375)

Ignorancja
ma siê
dobrze
Nie dziwiê siê gdy s³yszê, ¿e Potop
Szwedzki mia³ miejsce w czasach
prehistorycznych. Albo gdy ktoœ
pisz¹c do mnie list na jednej kartce
potrafi zrobiæ 30 b³êdów - licz¹c ca³e
zbitki s³ów jako jeden: np. szweckimi
u¿êndami. Ponad 50 lat temu
ówczesne w³adze Polski Ludowej
og³osi³y, ¿e zlikwidowany zosta³
w Polsce analfabetyzm. Oznacza³o
to, ¿e wed³ug kryteriów UNESCO,
niemal wszyscy obywatele powy¿ej 15
roku ¿ycia potrafi¹ czytaæ i pisaæ.
Podstawow¹ (bardzo podstawow¹!)
wiedzê o szeroko rozumianym
œwiecie, kszta³towa³o tak zwane
szkolnictwo podstawowe. By³y to
czasy przed wynalezieniem
komputerów i internetu...
Znana zale¿noœæ, ¿e lepiej byæ bogatym i m¹drym, ni¿ biednym i g³upim doskonale oddaje problemy
wspó³czesnego wtórnego analfabetyzmu. Rzymska definicja analfabetymu, z niewielkimi modyfikacjami, obowi¹zywa³a a¿ do 1950 roku, kiedy to dziêki staraniom
UNESCO, dodano do zestawu umiejêtnoœci podstawowych dzia³ania matematyczne i rozpoczêto ogólnoœwiatow¹ dyskusjê nad tym, co piœmiennoœæ oznacza we
wspó³czesnoœci. Dopiero w 2000 roku UNESCO og³osi³o now¹, zmienion¹ definicjê:„Alfabetyzm (literacy)
oznacza zdolnoœæ do rozpoznawania, rozumienia, kreowania, analizowania, obliczania i praktycznego u¿ycia
tekstów / materia³ów i danych, pisanych i drukowanych
o ró¿nym charakterze”.
By³ to czas, kiedy œwiat w³aœnie wchodzi³ w
najintensywniejsz¹ fazê rewolucji naukowo-technicznej. W 2002 roku zaledwie 19% populacji naszego globu
mia³o telefony komórkowe (1.174 miliona). Z Internetu
korzysta³o zaledwie 631 milionów (10% populacji).
Dziesiêæ lat póŸniej z telefonów komórkowych
korzysta³o ju¿ 6 miliardów mieszkañców ziemi. Dostêpem do Internetu cieszy³o siê ponad 2,3 miliarda. Paradoksalnie ³atwoœæ dostêpu do sieci i jej nieograniczonych
zasobów wiedzy, sta³a siê jedn¹ z g³ównych przyczyn

Ewa Wilk pisa³a w zesz³ym roku w “Polityce”
(“Wspó³czeœni pó³analfabecie: wykszta³ceni, ale ignoranci”): Wydaje siê doœæ nieprawdopodobne, by analfabetyzm mia³ dotykaæ kolejne m³ode roczniki, urodzone
ze smartfonem w rêku i tabletem przed nosem. ¯ycie
spo³eczne m³odzie¿y polega przecie¿ na bezustannym
pisaniu – obsesyjnym klepaniu w rozliczne klawiatury.
Prof. Ewa Przybylska, pedagog, specjalistka w dziedzinie andragogiki (subdyscyplina zajmuj¹ca siê kszta³ceniem doros³ych), autorka ksi¹¿ki „Analfabetyzm funkcjonalny”, jest jednak sceptyczna: pos³ugiwanie siê tymi
urz¹dzeniami jest coraz ³atwiejsze, zgaduj¹c s³owa, pisz¹
one za cz³owieka. Emotikony, proste hase³ka, powszechna zgoda na ignorowanie ortografii i interpunkcji –
wszystko to sprawia, ¿e nawet analfabeta dos³owny jest
w stanie opanowaæ ten rodzaj komunikacji. Istnieje –
rzec mo¿na – model nowoczesnego analfabety: m³ody
mê¿czyzna, w szkole czêsto gra³ rolê klasowego weso³ka, jakoœ siê przeœlizn¹³ z klasy do klasy, zaliczy³ (zgad³,
œci¹gn¹³?) egzaminy na s³ynne 30 procent. Bynajmniej
nie jest oferm¹ ¿yciow¹, przeciwnie – rekompensuje sobie niedostatki pewnoœci¹ siebie, ¿yciow¹ przebojowoœci¹, agresj¹. Prof. Przybylska t³umaczy, ¿e analfabetyzm
poci¹g¹ za sob¹ jednak potê¿ny koszt psychiczny: ¿yje
siê w ci¹g³ym strachu przed zdemaskowaniem, a wiêc
bezustannie obmyœla strategie, jak tego unikn¹æ.
Zamo¿noœæ spo³eczeñstwa przek³ada siê na
ogólny stan wiedzy i czytelnictwo – uwa¿aj¹ eksperci.
Dlatego na przyk³ad poziom tak zwanej “ignorancji”
na wiedzê jest najni¿szy na œwiecie w Szwecji. Ale to
prze³o¿enie nie jest wcale takie automatyczne. Wed³ug
International Adult Literacy Society ocena skali analfabetyzmu wtórnego oraz funkcjonalnego (dot. niemo¿noœci zrozumienia i wykorzystania drukowanych
informacji oraz przedstawieñ graficznych, tj. ikon,
wykresów, diagramów), czyli praktycznej niezdolnoœci
pos³ugiwania siê s³owem pisanym: braku zrozumienia
treœci najprostszych instrukcji, braku umiejêtnoœci wype³nienia najprostszych formularzy – wcale nie jest ³atwa. Podobnie jest z analfabetyzmem matematycznym,
czyni¹cym ludzi niezdolnymi do sprawdzenia rachunku
w kasie sklepowej, nie mówi¹c o obliczeniu podatków.
Badanie tych zagadnieñ daje czasem bardzo ró¿ne
wyniki, w zale¿noœci od przyjêtych kryteriów. Odsetek
ten nawet w bogatych krajach mo¿e siêgaæ 50 i wiêcej
procent. Ocenia siê, ¿e np. 77% Amerykanów, 47%
Polaków i 28% Szwedów ma problemy ze zrozumieniem tekstów, a mianem sprawnych jêzykowo mo¿na
nazwaæ w tych trzech krajach odpowiednio tylko 2%,
21% i 32% mieszkañców. Wynika z tego, ¿e “bogaty”
Amerykanin” wcale nie jest bystrzejszy od ubo¿szego
kuzyna znad Wis³y.
W œredniowiecznej Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, analfabetyzm obejmowa³ przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœæ ludnoœci. Pisaæ i czytaæ potrafili jedynie przedstawiciele duchowieñstwa i urzêdnicy dworscy. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów analfabetami
w po³owie XVIII w. by³o jeszcze ponad 90% spo³eczeñstwa. Nieznaczna poprawa nast¹pi³a w okresie zaborów. W Królestwie Polskim i w Galicji oko³o 1870
roku analfabeci stanowili oko³o 80% ogó³u ludnoœci, a
w zaborze pruskim ju¿ tylko 30%. W 1914 na ziemiach
polskich by³o: 57% analfabetów w zaborze rosyjskim,
40% w Galicji i 5% w zaborze pruskim. Wed³ug statystyk w Polsce w 1921 by³o 33,1% analfabetów, w 1931
– 23,1%, w 1960 – 2,7%. Po 1953 roku teoretycznie
analfabetów Polsce ju¿ nie by³o.
Ale... statystyki sobie, a ¿ycie sobie. Wœród polskich piêtnastolatków prawie co dziesi¹ty jest funkcjonalnym analfabet¹ i nie rozumie najprostszych
informacji. M³odzie¿ nie rozumie tekstów pisanych,
ale tak¿e nie radzi sobie z obrazami, które docieraj¹ do

nas z telewizora – podstawowego dla wiêkszoœci Ÿród³a
informacji. Jeœli wiêc cyniczni politycy mówi¹, ¿e “ciemny lud to kupi”, maj¹ ca³kowit¹ racjê. Nie dziwi¹
wiêc próby zaw³aszczania telewizji – nazwijmy j¹ wed³ug kryteriów szwedzkich – publicznej.
Najistotniejsz¹ jest sfera wi¹¿¹ca sprawê analfabetyzmu z edukacj¹. Skoro na poziomie szko³y dokonuje siê proces selekcji i formowania siê du¿ej grupy
funkcjonalnych analfabetów, to w³aœnie tam nale¿y szukaæ sposobów poprawy warunków kszta³cenia, douczania, tworzenia dodatkowych programów dla uczniów najs³abszych i tym samym najbardziej zagro¿onych. Trzeba te¿ zadbaæ o edukacjê multimedialn¹, której znaczenie wci¹¿ roœnie, zwi¹zan¹ nie tylko z telewizj¹, ale tak¿e kompetentnym pos³ugiwaniem siê Internetem który wzmacnia, nie ogranicza, jak siê powszechnie wydaje, zainteresowanie ksi¹¿k¹.
Jeszcze parê lat temu Internet dawa³ nadziejê na
to, ¿e teraz ka¿dy obywatel bêdzie móg³ braæ udzia³ w
¿yciu publicznym. Z perspektywy czasu widaæ, ¿e
sta³o siê zupe³nie odwrotnie. Nat³ok informacji spowodowa³, ¿e przyjmujemy je zupe³nie bezrefleksyjnie i
nie mamy czasu na zastanowienie siê czy s¹ one prawdziwe. Czêsto mylimy tak¿e fakty z opiniami i nie potrafimy ich krytycznie oceniæ. Wiedza o œwiecie zdobywana przez Facebooka dociera do nas w sposób
selektywny, czêsto w zale¿noœci od tego z kim siê
“przyjaŸnimy” na Facebooku. Powielanie i lajkowanie informacji odbywa siê w sposób automatyczny,
bez zastanowienia sk¹d wiadomoœæ pochodzi, b¹dŸ jaki
jest ukryty czêsto cel jej rozpowszechniania.
Wtórny analfabetyzm i ignorancja zawsze
id¹ ramiê w ramiê. Niech wiêc nikogo nie zdziwi
fakt, ¿e pewnie wiêcej ni¿ po³owa Polaków nie potrafia³by powiedzieæ jak siê nazwa premier Polski,
ani jak na nazwisko ma obecny prezydent. Trzy
czwarte Polaków w Szwecji nie wie jak nazwa siê
premier Szwecji, mimo ¿e mieszkaj¹ tutaj ju¿ parê
lat. A 95% z nich nie potrafi³oby wymieniæ nawet
piêciu ministrów obecnego rz¹du szwedzkiego. I
nie pocieszajmy siê faktem, ¿e 100% Szwedów nie
potrafi³oby wymieniæ podobnej pi¹tki w rz¹dzie
polskim... (ngp)

Dobra zmiana?
By³ to jeden z najbardziej
ksenofobicznych, szowinistycznych
i antysemickich portali internetowych –
Wirtualna Polonia. Jego administrator
mieszka³ w Szwecji. W³aœnie
poinformowano, ¿e przestaje istnieæ.
Wirtualna Polonia, o której pisaliœmy wielokrotnie, znalaz³a siê tak¿e na opublikowanej w Polsce liœcie
portali “po¿ytecznych idiotów”, którzy promuj¹ w
Polsce rosyjsk¹ wersjê wydarzeñ. Obok portali Obserwator Polityczny i Wolna-Polska.pl.
Portal przez d³u¿szy czas zajmowa³ stanowisko
pro-PiSowskie, ¿ywi³ siê “zamachem smoleñskim”,
póŸniej skrêci³ na skraj prawicy, promuj¹c poczynania
Roberta Winnickiego, Grzegorza Brauna, Jana Kobylañskiego (z³ej s³awy prezesa Unii Stowarzyszeñ i Organizacji Polonijnych Ameryki £aciñskiej) i Mariana
Kowalskiego z Ruchu Narodowego. Mia³ te¿ swój udzia³ w promowaniu polskich neonazistów.
Jednym z twórców portalu by³ mieszkaj¹cy w
Sztokholmie W³odek Kuliñski, póŸniej jego administrator. Kuliñski (w wieku 66 lat) zmar³ w Sztokholmie
w czerwcu tego roku po d³ugiej chorobie. Zgodnie z jego ¿yczeniem Wirtualna Polonia nie bêdzie kontynuowana.
Ale... ju¿ znalaz³a siê grupa ideowych zwolenników Kuliñskiego i za³o¿y³a w Polsce portal Wirtualna
Polonia Bis im. W³odka Kuliñskiego... (ngp)

PLOTKI

PRAWDZIWE I ZMYŒLONE
Najbardziej znan¹ z³ot¹ myœl o poczynaniach krytyków zapewne mo¿na przypisaæ Ignacemu
Krasickiemu: Prawdziwa cnota krytyk siê nie boi.
Ale z³ote myœli sobie, a ¿ycie sobie. Nawet mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e wiêcej znajdziemy cytatów
besztaj¹cych krytyków za ich czasami surowe opinie
(“M¹dra krytyka oœwieca, g³upia gasi” - Fredro), ni¿
uznaj¹cych ich prawo do wyra¿ania opinii.
Wspominam o tym, bo (zdaje siê przez niezbyt roztropne u¿ywanie Internetu), wpad³a do naszej redakcyjnej skrzynki mailowej wewnêtrzna poczta miêdzy dwoma paniami, które czu³y siê ura¿one
krytyczn¹ recenzj¹ kabaretu “Koñska sprawa...” zamieszczon¹ na ³amach NGP (nr 12/2016). To, ¿e komuœ kabaret – przygotowany przez Polskie Towarzystwo Teatralne w Szwecji – podoba³ siê, wcale
mnie nie dziwi – de gustibus non est disputandum.
Nie dziwi tak¿e ura¿ony ton autorów przedstawienia
– krytykê z regu³y ka¿dy znosi nie najlepiej. Ale
uwagê zwróci³ ton jednej z respondentek (nie organizatorek, ale widza), która napisa³a:
To tylko czysta zazdroœæ tych co nie umiej¹
sami nic zrobiæ. A zazdroœæ wywodzi siê z pustki i
braku inteligencji. Ja sama do tego kretyna napiszê,
czy ma pani jakieœ namiary do niego, chocia¿ ju¿
poinformowa³am jednego pana co pracuje z t¹ gazet¹
aby przekaza³ moj¹ i widzów opiniê do niego.
Pomiñmy nazwisko tej pani – by nie robiæ jej
wstydu – zw³aszcza, ¿e na swojej stronie Facebooka
reklamuje siê, ¿e pracuje w Ambasadzie Polskiej. Podejrzewa³em, ¿e akurat ta czêœæ korespondencji miêdzy paniami nie by³a przeznaczona dla mnie (znaczy
siê kretyna), wiêc odpisa³em na adres zwrotny:
Kretyn list otrzyma³. Nie wiem czy w sposób
zamierzony. Podziwia elegancjê sformu³owañ i bystroœæ umys³u – nawet zwróci³em uwagê, ¿e Pani pracuje w ambasadzie – tylko przyklasn¹æ. Z pewnoœci¹
z tej wiadomoœci zrobiê u¿ytek. Z wyrazami szacunku.
Owa pani, bez g³êbszego zastanowienia (trwa³o zaledwie parê minut zanim zareagowa³a) napisa³a:
Proszê pana,widzê ¿e zastraszanie jest pana
specjalizacj¹. Niestety nie pracujê w Ambasadzie,
mam w³asn¹ firmê a zarazem wspó³pracuje ze szwedzk¹ policja a od 26 lat podobnie jak pan mieszkam
w Szwecji i zapewniam pana, ¿e mamy wielu wspólnych znajomych i te¿ wiele o panu wiem, ¿e bardzo
proszê zaj¹æ siê swoj¹ gazet¹ i daæ innym ludziom
spokojnie ¿yæ, bo nie d³ugo bêdzie bardzo ma³o ludzi
zainteresowanych pana gazet¹ i biznes Ÿle pójdzie i co
wtedy? Po³owa pana anonsów to moi znajomi. Wiêc
proszê sobie nie psuæ ju¿ opini, bo wydrukujê pana
zastraszanie na FB dla 8000 Polaków. A zarazem
proszê nie obra¿aæ polskich organizacji, które naprawdê robi¹ du¿o dla solidarnoœci i ³¹czenia dobra
Polaków, a pan tylko zarabia na nich pieni¹dze.
(Pisownia oryginalna - dop. NGP).
Odpisa³em: Czekam niecierpliwie na te publikacje mojego “zastraszenia” na Fb. To co pani wypisuje nie œwiadczy dobrze o pani. I bynajmniej nie
chodzi o to, czy pani siê podobaj¹ moje opinie czy nie,
ale o ten ton wypowiedzi.
OdpowiedŸ przysz³a natychmiast: Nie bêdê
rozpatrywa³a z panem tonu mojej wypowiedzi, poniewa¿ zastraszanie w Szwecji jest karalne, a u¿ywanie
s³owa obra¿aj¹cego jest upominane. W tym momencie
pana po³o¿enie jest w gorszej sytuacji. Nie zamierzam
siê ani z panem sprzeczaæ ani godziæ, ale jedno mogê
powiedzieæ, ¿e krytykowanie ciê¿kiej, dobrowolnej
pracy na rzecz Poloni pokazuje w Panu jak bardzo
ma³o pana interesuje zgodnoœæ i przyjaŸñ miêdzy ludŸmi naszego kraju. Dlatego negatywne uwagi zamiast pochwa³, na któr¹ ci ludzie zas³uguj¹, mo¿e nie
za dla czy dobr¹ sztukê, ale za ich chêci i solidarnoœæ.
(Wszystkie listy w oryginalnej pisowni).
Na tym korespondencjê z pani¹ “Pracuje: Ambasada Polska” zakoñczyliœmy. Na rozdmuchane ego

tej Pani oczywiœcie nie ma lekarstwa. Jeœli nie pracuje
w ambasadzie – jak pisze do mnie, dlaczego na Facebooku tak¹ informacjê zamieszcza? Lepiej wygl¹da
przed znajomymi? Wszystko to oczywiœcie korespondencja prywatna, wiêc nie ma co robiæ z tego
wielkiej afery. Pokazuje jednak, jak bardzo ludziom
mieszaj¹ siê pojêcia: ktoœ, kto nas krytykuje, musi
byæ kretynem, a negatywna ocena jest “najazdem z
kilku stron – tak naprawdê liczy siê WIDZ” (jak pisze
druga Pani). Wychodzi na to, ¿e krytyk widzem nie
jest....
Opisana historyjka ma te¿ drugie dno: zdaniem
“oburzonych” nie jest wa¿ne czy przedstawienie
by³o dobre, czy z³e. Wa¿ne by nie krytykowaæ, bo
ktoœ coœ robi, chce mu siê i poœwiêca na to swój czas.
To ju¿ wystarczaj¹cy immunitet, ¿eby nie krytykowaæ. I przede wszystkim to NASZE, POLSKIE. To
z kolei przypomina mi powtarzaj¹ce siê czêsto nawo³ywanie do g³osowania na Polakê na przyk³ad
podczas Eurowizji. Nie liczy siê by wygra³a piosenka najlepsza, ale ¿eby wygra³ NASZ.
Pani “Pracuje: Ambasada Polska” wierzy œwiêcie w swoj¹ wy¿szoœæ intelektualn¹, wszak krytyk
musi mieæ pustkê intelektualn¹ w g³owie. Pewnie zainspirowa³a j¹ Maryla Wolska, poetka okresu M³odej
Polski, która te¿ Ÿle znosi³a krytykê i powiedzia³a:
Krytyka to zemsta umys³ów ja³owych nad twórczymi.
I niech tak ju¿ pozostanie....

Jeszcze z poczty internetowej. Tym razem cytaty buduj¹ce. Wpis na Facebooku Magdaleny
Motog:
“Rozgladam siê ciekawie po nowym kraju i
mam du¿o dobrych i ciep³ych emocji. Cisza, spokój,
ludzie uprzejmi, dobrze zorganizowani, wszystko ma
swoje miejsce i czas. Po dwóch latach pobytu przesta³am dziwiæ siê tej rezolutnej powierzchownoœci, tej
grzecznej formie pierwszego kontaktu, który nie
narusza prywatnoœci, oczekiwañ i wymuszonego zainteresowania. Innoœæ, odrêbnoœæ tkwi w samym charakterze Szwedów. Nikt siê nie sili na ocenê wszystkiego i wszystkich, niezale¿nie od tego, czy pad³o
jakiekolwiek pytanie. Ja to nazywam tolerancj¹ komunikacyjn¹. ¯yj sobie cz³owieku ró¿norodny, tak,
jak Ci siê to udawa³o do tej pory. A przy tym wszystkim – szanuj bezwzglêdnie prawo i regu³y gry. Polukrzy³am? Chyba nie. Myœle sobie, ¿e dla kogoœ, kto
przez lata ¿y³ spokojnie, wieœci z Polski wywo³uj¹
potê¿n¹ dawkê emocji. Ciê¿ko powiedzieæ, czy straciliœmy tolerancjê w Polsce, czy by³a na tyle silna, by
znikn¹æ? Czy da siê ot tak nauczyæ demokracji? Bez
pozytywnego podejœcia do ró¿nic?
To zachêci³o innych do dyskusji: Ja czujê siê
tutaj na swoim miejscu, doœæ szybko siê zaaklimatyzowa³am, mo¿e dlatego, ¿e du¿o z ich zachowañ by³o
te¿ moimi. Pocztê wysy³am bez poleconego i nic nie
ginie, lubiê to, ¿e nie muszê siê wysilaæ, byæ inna ni¿
jestem (Sylwia Kus).
(...) Polska nale¿y do œwiata, który jakby zakonserwowano w œrodku Europy. Odczuwanie wspó³czesnoœci i ta religijnoœæ staroœwiecka jakby .... prowincjonalnoœæ + kompleksy ..... Wszystko razem nie
do pojêcia dla intelektualistów i polityków Europy
(Tomasz Ho³uj).
Mieszkam w Szwecji ju¿ od 35 lat. By³am i jestem tutaj szczêœliwa, znalaz³am moje miejsce na ziemi i ludzi, którym ufam i których kocham. Zosta³am
zaakceptowana i nigdy nie czu³am siê tu gorsza,
obca, inna. Dosta³am szansê na normalne ¿ycie i j¹
wykorzysta³am. Ludzie tutaj maj¹ w sobie pokorê i
wiarê w innych ludzi. Pomagaj¹ bliŸniemu, wierz¹c ¿e
cz³owiek nie jest cz³owiekowi wilkiem... Jest to pewnie
w du¿ej mierze zas³uga religii protestanckiej, gdy¿
sami ze sob¹ rozliczaj¹ siê z w³asnych grzechów, bez
pomocy poœredników, którzy te¿ przecie¿ s¹ ludŸmi i
b³¹dz¹. Szwedzi wiedz¹, ¿e nale¿y ostro nad sob¹
pracowaæ, aby zwalczyæ w³asne s³aboœci. A w nas jest
pycha, pewnoœæ, ¿e jesteœmy narodem or³ów bia³oczerwonych, wybranych do wielkich celów... a jesteœmy tylko starymi, zgorzknia³ymi pawiami, wspominaj¹cymi daaaawne czasy. Mœciwymi, ma³ymi ludzikami, kisz¹cymi siê w wodzie œwiêconej. Daleko nam
do Europy, daleko do demokracji... i du¿o wody up³ynie w Wiœle, zanim zrozumiemy o co w³aœciwie chodzi.
Straszne to, co piszê... I mo¿e przez to zostanê zhejtowana, ale wiecie co – wisi mi to równo, bo nadal
jestem Polk¹ i boli to co siê teraz w naszym Kraju
dzieje... (Izabella Krajewska).
Nie wszystko stracone, skoro s¹ ludzie,
którzy nadal potrafi¹ w ten sposób formu³owaæ
myœli i tak rozumieæ polskoœæ. Tak siê dyskutuje
na KOD Polonia Szwecja.
cd na str. 8
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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.

4
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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

Og³oœ siê w
Nowej Gazecie Polskiej.
Zrób to co zrobili inni.
cennik og³oszeñ:
www.polonica.se
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jusz polsko-duñski wymierzony przeciw Szwecji, poparty przez niektóre
miasta Hanzy (g³ównie przez Lubekê),
które w ekspansji szwedzkiej widzia³y
zagro¿enie dla swych interesów narodowych i handlowych.
Do pierwszych walk polskoszwedzkich dosz³o podczas siedmioletniej wojny pó³nocnej prowadzonej w latach 1563-70, w której Szwecja wystêpowa³a przeciw Polsce w przymierzu z
Moskw¹, która rozpoczê³a konflikt
zbrojny o Inflanty ju¿ w 1558 roku,
chc¹c zdobyæ dostêp do Morza Ba³tyckiego. Moskwa zajê³a wschodnie obszary Estonii – Narwê i Dorpat z przyleg³oœciami, a Szwedzi jej pó³nocn¹ czêœæ z
Tallinnem (Reval). W 1568 roku w wyniku rewolucji pa³acowej na tronie szwedzkim zasiad³ Jan III, o¿eniony z Katarzyn¹ Jagiellonk¹, co spowodowa³o zbli¿enie
w stosunkach polsko-szwedzkich. Nowy król Polski Stefan Batory w latach
1579-81 dokona³ trzech wypraw zbrojnych przeciw Rosji i odebra³ jej wschodni¹ czêœæ Estonii. Jednak pomimo zbli¿enia polsko-szwedzkiego pó³nocna Estonia z Tallinnem nie powróci³a do Polski.

Skomplikowana
historia polskoszwedzka
Pierwsze kontakty naukowe i literackie miêdzy Polsk¹ a Szwecj¹ zaczêto
nawi¹zywaæ ju¿ w XV wieku. Ju¿ wtedy
dosz³o do pierwszej “wymiany studentów”: do Akademii Krakowskiej i do kolegium jezuickiego w Braniewie wybra³a
siê grupa studentów szwedzkich. Innym
przyk³adem kontaktów jest korespondencja miêdzy szwedzkim humanist¹, a
zarazem arcybiskupem Uppsali Jönsem
Mannsonem (wczeœniej biskupem w
Linköpingu) a polskim Janem Dantyszkiem. Polemizowa³ ona tak¿e z Maciejem
z Miechowa na temat pochodzenia Gotów i by³ autorem ³aciñskiej elegii na
œmieræ biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego. Jego brat Olaus w swej „Historia de gentibus septentrionalisbus”
(1555) zamieœci³ pierwsze w Szwecji drukowane informacje o Polsce, wyra¿aj¹c
siê z uznaniem o kulturze doby jagielloñskiej.

by³ królem Szwecji do 1436 roku (zmar³
w Dar³owie). Utrzymywa³ poprawne
stosunki z Polsk¹, w 1419 roku zawieraj¹c nawet przymierze z królem polskim
W³adys³awem Jagie³³¹. Po utracie w 1448
roku tronu duñskiego i norweskiego przez
Eryka Pomorskiego, Polska wesz³a w sojusz z Lubek¹ i szwedzkim stronnictwem
narodowym (reprezentowanym przez
Karola Knutssona Bonde i Stena Sture
Starszego), doprowadzaj¹c do rozbicia
unii kalmarskiej. Po jej upadku Szwedzi
dwukrotnie proponowali Jagiellonom
sw¹ koronê, której w³adcy Polski nie
przyjêli. W 1523 roku Polska i Szwecja
przyczyni³y siê do usuniêcia z tronu
duñskiego i szwedzkiego wrogiego obu
pañstwom Chrystiana II, którego w Danii zast¹pi³ Fryderyk I, szwagier ksiêcia
pomorskiego Bogus³awa X, a w Szwecji
Gustaw I Waza. Nast¹pi³o formalne
zwi¹zanie Polski, Pomorza Zachodniego
i Meklemburgii uk³adem zawartym w
Gdañsku w 1524 roku, sankcjonuj¹cym
przymierze, które istniej¹c ju¿ od lat 80.
XV w. stanowi³o podstawê polskiej polityki skandynawskiej. Przymierze to
przetrwa³o do 1563 roku. Syn Gustawa
I Wazy – Jan Waza w 1562 roku o¿eni³
siê z Katarzyn¹ Jagiellonk¹.

Eryk Pomorski (ok. 1382-1459),
syn ksiêcia s³upskiego (zachodniopomorskiego) Warcis³awa VII, po k¹dzieli
prawnuk króla polskiego Kazimierza
Wielkiego i wnuk królowej duñskiej Ma³gorzaty I, po zawarciu unii kalmarskiej
w 1397 roku, stanowi¹cej uniê personaln¹ Danii, Norwegii i Szwecji, za jej spraw¹ zosta³ w tym¿e roku wraz z Ma³gorzat¹ I wspó³rz¹dc¹ tych pañstw, a od
1412 roku ich w³adc¹. Eryk Pomorski

© NGP

Te w miarê harmonijne s¹siedzkie
wspó³¿ycie polsko-szwedzkie uleg³o
zmianie w okresie reformacji w 1. po³.
XVI wieku. Polska pozosta³a krajem katolickim, podczas gdy Szwecja przyjê³a
luteranizm. Dodatkowo rozpoczê³a siê
rywalizacja Polski i Szwecji o panowanie
w Inflantach.

Sarkofag ksiê¿niczki Izabelli, córki
Katarzyny Jagiellonki i Jana III
w katedrze w Strängnäs.
6
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D¹¿enie Szwecji do panowania
nad wszystkimi ziemiami w basenie
Morza Ba³tyckiego nie tylko zagra¿a³o
panowaniu polskiemu w Inflantach, które dobrowolnie zawi¹za³y uniê z Polsk¹
w Wilnie 28 listopada 1561 roku, ale
równie¿ na polskim Pomorzu i w Gdañsku. W tej sytuacji w Kopenhadze 5 paŸdziernika 1563 roku zawarty zosta³ so-

Po œmierci Stefana Batorego nowym królem Polski zosta³ w 1587 roku
syn Jana III i Katarzyny Jagiellonki, Zygmunt Waza – jako Zygmunt III Waza.
Po œmierci ojca w 1592 roku Zygmunt
III Waza obj¹³ równie¿ tron szwedzki.
Powsta³a wówczas unia personalna polsko-szwedzka. Zygmunt III zosta³ 19
lutego 1594 roku koronowany na króla
Szwecji w katedrze w Uppsali po uprzednim zatwierdzeniu praw szwedzkiego
luteranizmu i po wczeœniejszym wyra¿eniu zgody na mianowanie regentem swojego stryja Karola Sudermañskiego. Ten
by³ gorliwym luteraninem, a Zygmunt
III Waza gorliwym katolikiem. Obaj okazali siê byæ bardzo nietolerancyjnymi osobami i w³adcami. Karol, który myœla³
powa¿nie o zaw³adniêciu dla siebie tronu
szwedzkiego, w 1597 roku wyruszy³ na
podbój Finlandii, wiernej Zygmuntowi
III. W odpowiedzi na ten wrogi akt król
Polski przy pomocy równie¿ Danii, Lubeki i Hiszpanii w 1598 roku wyruszy³
zbrojnie do Szwecji, zajmuj¹c Kalmar i

Sztokholm. Wojska Zygmunta przegra³y
jednak z wojskami Karola w decyduj¹cej
bitwie pod Linkoping 5 paŸdziernika
1598 roku. Zygmunt III powróci³ do Polski, a zdominowany przez luteran sejm
szwedzki og³osi³ w 1599 roku jego detronizacjê. Zygmunt III tego aktu nigdy nie
uzna³ – do koñca ¿ycia uwa¿a³ siê za tytularnego króla Szwecji. Roszczenia do
korony szwedzkiej Zygmunta III i jego
synów – królów Polski W³adys³awa IV
1632-48 i Jana Kazimierza 1648-68 by³y
odt¹d dodatkow¹ przyczyn¹ konfliktów
polsko-szwedzkich.
Ostatnia wojna polsko-szwedzka
toczy³a siê w latach 1702-09. By³o to
podczas wojny pó³nocnej 1700-21, w
której Rosja – jej car Piotr I pragn¹³ z³amaæ potêgê Szwecji w rejonie Ba³tyku i
podnieœæ znaczenie Rosji na morzu. To
nie by³a wojna w interesie Polski i kraj
nasz zosta³ do niej zniewolony przez
swego niepolskiego w³adcê – Augusta II
Mocnego, elektora Saksonii (czêœæ Niemiec). I wówczas wojska szwedzkie w
Polsce mia³y tylko jeden cel – grabie¿
wszystkiego co siê da.
Szwedzi, podobnie jak wszyscy
najeŸdŸcy na ca³ym œwiecie, grabili i niszczyli zajête tereny nieprzyjaciela. Protestancka Szwecja podczas swych podbojów d¹¿y³a do zniszczenia ognisk
kontrreformacji i wszystkiego co katolickie. Dlatego ofiar¹ Szwedów pada³y
wiêc koœcio³y i klasztory, które bardzo
czêsto ograbiano i równie czêsto w ogóle
niszczono. Z koœcio³ów oprócz dzie³
sztuki i umeblowania zabierano nawet
chor¹gwie koœcielne! Dlatego w wielu
koœcio³ach szwedzkich s¹ dzisiaj stare
polonika. Np. w koœciele w Skokloster
s¹ dzisiaj obiekty sakralne z opactwa
polskich cystersów w Oliwie (Gdañsk):
piêkna ambona i chrzcielnica.
Szwedzi jako pierwsi w Europie
zajêli siê systematycznym zaborem dóbr
kulturalnych. Ich rabunkiem na zajmowanych przez wojsko szwedzkie terenach zajmowa³y siê specjalnie do tego
celu wyszkolone oddzia³y. Szwedzi stosowali na wielk¹ skalê politykê spalonej
ziemi – niszczyli wszystko na swej drodze przemarszu: zamki, miasta, koœcio³y.
Do dzisiaj znajduj¹ siê archiwach,
koœcio³ach i muzeach szwedzkich zdobycze wojenne z Polski. Miêdzy innymi
cenne polonica znajdziemy w zbiorach
bibliotecznych w Uppsali i Sztokholmie
(np. w Bibliotece Królewskiej oraz w
Riksarkivet), ale tak¿e w wielu prowincjonalnych bibliotekach. Np. w bibliotece
w Jämtlandii znajduj¹ siê dwie cenne
pozycje z prywatnej biblioteki króla
Zygmunta Augusta: „Opera Omnia” Hipokratesa, wydrukowana w Bazylei w
1546 roku, i „De historia animalium”
Arystotelesa wydana w Pary¿u w 1533
roku, które dosta³y siê w szwedzkie rêce
podczas grabie¿y Zamku Królewskiego
w Warszawie w 1655 roku.

Statut £askiego

Proporzec Zygmunta III.

W bibliotekach szwedzkich znalaz³y siê tak cenne i rzadkie polskie ksi¹¿ki jak np. „Statut £askiego”, wydany w
Krakowie w 1506 roku, w którym na
pi¹tej stronie znajduje siê najdawniejszy
drukowany tekst Bogurodzicy, „Chronica Polonorum” Macieja Miechowity z
1521 roku, „Polonia” Marcina Kromera
z 1577 roku – jedno z najstarszych i
wa¿nych wówczas dzie³ poœwiêconych
Polsce, pierwsze wydanie „Kazañ na
niedziele i œwiêta ca³ego roku” ksiêdza
Piotra Skargi z 1595 roku, „Agenda”
Hieronima Powodowskiego z 1605 roku
– jednego z wa¿niejszych dzie³ liturgii
katolickiej czy „Zielnik” Szymona Syreñskiego z 1613 roku.
Na zamku Gripsholm znajdziemy
portrety polskich w³adców i arystokratów. Jedna z komnat wype³niona jest

W odnowionym niedawno Muzeum Armii w Sztokholmie mo¿na ogl¹daæ
m.in.: zdobyty przez Polaków na Turkach pod Wiedniem w 1683 roku piêkny
namiot, który podczas drugiej wojny
pó³nocnej 1700-21, wzi¹³ ze sob¹ na tê
wojnê król polski August II Mocny i
który wpad³ w rêce szwedzkie po przegranej z nimi bitwie pod Kliszowem 19
lipca 1702 roku; prawdziwe arcydzie³o
sztuki – armata o nazwie „Melusina” z
herbem Polski, Radziwi³³ów oraz napisem Nieœwie¿, odlana w radziwi³³owskim Nieœwie¿u w 1602 roku i zagrabiona
przez Szwedów po zdobyciu zamku w
Bir¿ach na Litwie w 1625 roku; tzw.
armaty Galickiego – 5 armat, które król
szwedzki Karol XII ofiarowa³ pos³owi
polskiemu w Szwecji Galickiemu w 1699
roku i które wywiezione zosta³y do
Szwecji równie¿ podczas wojny pó³nocnej 1702-09; liczne sztandary polskie,
np. wojskowe, m.in. jazdy polskiej z
piêknym bia³ym or³em z koñca XVI w.,
sztandar z 1636 roku z napisem „Ladislaus IV, rex Poloniae et Sueciae” i polskim or³em oraz herbami Szwecji i Norwegii, sztandar wygnañczy króla Jana
Kazimierza z 1655 roku (z okresu, kiedy
uszed³ na Œl¹sk przed Szwedami), sztandar miasta Sokal (do 1945 w Polsce, dziœ
na Ukrainie) z 1563 roku z herbem miasta
i bia³ym or³em wziêty przez Szwedów
w 1702 roku, sztandar milicji miejskiej
Torunia z 1703 roku itd.
Wiêcej poloników i to bardzo cennych ni¿ w Muzeum Armii jest przechowywanych i eksponowanych w Królewskiej Zbrojowni. Przed jej budynkiem
stoi pomnik króla Karola X Gustawa, a
na cokole nazwy miast europejskich zdobytych przez jego wojska. Jest tak¿e
napis „Warszawa 1655”. (opr. ngp)
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Dalarö i okolice
Dalarö nazywane jest “oknem na archipelag sztokholmski”. To
ma³a, przytulna miejscowoœæ po³o¿na na po³udniowy wschód
od Sztokholmu. Mieszka tutaj na sta³e zaledwie 1200 mieszkañców – ale w weekendy, a szczególnie latem, miasteczko zape³nia
siê turystami.
Niemal “ca³e ¿ycie” miejscowoœci
skupia siê przy g³ównej drodze, która
prowadzi od skrzy¿owania drogi do
Sztokholmu, a koñczy siê na przystani
promowej. Przy g³ównym rynku jest
parking, a naprzeciwko sklep spo¿ywczy. PóŸniej ci¹gn¹ siê liczne ma³e sklepiki, knajpy, znana w okolicy piekarnia
z cukierni¹. Gdy droga nieco skrêca i
biegnie w dó³ do wybrze¿a, po lewej
stronie zobaczymy budynek dawnego
urzêdu celnego, w którym mieœci siê dzisiaj informacja turystyczna i kawiarenka.

Dalarö, Odinsvägen. Foto: Wikimedia

Dalarö Skans. Foto: NGP

Warto jednak zapuœciæ siê w boczne uliczki – niektóre tak w¹skie, ¿e przeznaczone tylko dla przechodniów. Mijaæ
bêdziemy piêkne i stylowe drewniane
domki, póŸniej wielkie wille. Jedn¹ z atrakcji jest majestatyczny budynek Hotelu Bellevue, wybudowany w stylu holenderskiego renesansu przez Alfa Wallandera (1884-1886). Pocz¹tkowo by³
jego rezydencj¹ letni¹, do której zaprasza³ wybitnych artystów: bywali tutaj August Strindberg i Anders Zorn. Po
œmierci Wallandersa budynek przej¹³
Arnje Hjort (w³aœciciel firmy Bahco),
który nadal kontynuowa³ tradycje domu
otwartego dla ludzi sztuki. W 1899 roku
budynek zamieniono na hotel. W latach
50-tych ubieg³ego wieku budynek przebudowano miêdzy innymi obni¿aj¹c
dach, wyrzucono tak¿e do zatoki 22 piece kaflowe!
Historia Dalarö siêga XVI wieku.
Osada odgrywa³a ju¿ wówczas wa¿n¹
rolê, gdy¿ le¿y³a przy jednym z g³ównych szlaków wodnych prowadz¹cych
wœród archipelagu. W czasach œwietnoœci
i potêgi Szwecji czêsto zawija³y tu statki
floty wojennej, po przeciwnej stronie
od pó³wyspu, na którym znajduje siê
miejscowoœæ, znajdowa³ siê ufortyfikowany garnizon Dalarö Skans. Z portu go
nie widaæ, gdy¿ zas³ania go jedna z
wysp, ale mo¿na tam siê dostaæ ³odziami.
Pierwsze zabudowania na Dalarö
skans powsta³y w 1623 roku, a zachowana do dzisiaj twierdza powsta³a w
1656 roku na rozkaz Karola X Gustawa.
Mia³a ona za zadanie chroniæ statki, które cumowa³y w Dalarö praz strzec szlak
wodny, który prowadzi³ do Sztokholmu.
Prace fotyfikacyjne ukoñczono dopiero
w 1753 roku. W czasie “Wojny Fiñskiej”
(1808-1809) udoskonalono umocnienia.
Twierdza jednak nigdy nie zosta³a wykorzystana bojowo. W 1854 roku wojsko
opuœci³o fortyfikacje. Budowla nadal jest
w³asnoœci¹ pañstwa, a od 1935 roku wpi-

sana jest na listê zabytków. Obecnie w
twierdzy mieœci siê ekskluzywny lokal,
w którym organizowane s¹ przyjêcia i
bankiety.
Œwietnie widaæ Dalarö skans gdy
p³ynie siê promem z przystani w Dalarö
na niedalek¹ wyspê Ornö. Przeprawa
samochodem kosztuje 100 koron (plus
50 koron za dodatkowego pasa¿era p³aci siê dopiero w drodze powrotnej z
wyspy). To najwiêksza wyspa po³udniowego archipelagu. Ma oko³o 15 kilometrów d³ugoœci i 3-4 kilometry szerokoœci.
Mieszka tu na sta³e oko³o 300 mieszkañców – latem kilkakrotnie wiêcej turystów.
Wyspa zamieszka³a by³a ju¿ w
czasach br¹zu, zachowa³y siê œlady dawnego “przemys³u” - resztki pieca hutniczego z 1637 roku. W Lättinge znajduje
siê niewielki port i m³yn wodny. Z czasem powstawa³y tutaj gospodarstwa rolne i posiad³oœci – wiêkszoœæ uleg³a zniszczeniu i spaleniu podczas najazdu rosyjskiego w 1719 roku. Nie ma wiêc na wyspie zbyt wielu zabytków – za to jest
fascynuj¹ca natura: w lasach spotkaæ
mo¿na wiele zwierz¹t, nad polami szybuj¹ or³y i jastrzêbie. Pe³en uroku jest
rezerwat przyrody w Sundby – wzd³u¿
drogi znajdziemy liczne odmiany orchideii. Na wyspie jest tak¿e 12 ma³ych jezior. To œwietne miejsce dla wêdkarzy.
P³yn¹c z powrotem na l¹d sta³y
do Dalarö zwraca uwagê w oddali (na
sta³ym l¹dzie) kompleks zabudowañ pa³acowych. To Sandemar. Posiad³oœæ le¿y
przy g³ównej drodze prowadz¹cej do Dalarö, ale widaæ j¹ najlepiej od strony wody. Nazwê posiad³oœci po raz pierwszy
znajdziemy w zachowanym testamencie
rycerza Karla Ulfssona (zgin¹³ w 1260
roku na terenie krajów ba³tyckich), który
przekaza³ j¹ Zakonowi Krzy¿ackiemu.
Dopiero w 1467 roku posiad³oœæ tê (jak
i wszystkie inne nale¿¹ce do Zakonu)
przej¹³ Erik Axelsson. Sandemar nale¿a³
póŸniej do rodu Oxenstrierna, Bonde i
Falkenberg. W³aœnie radca królewski Gabriel Falkenberg poleci³ wybudowaæ w
1690 roku pa³ac, który zachowa³ siê do
dzisiaj. Wybudowany zosta³ w stylu karoliñskim przez nieznanego architekta,
ale uwa¿a siê, ¿e jest typowym przyk³adem pa³aców, których twórc¹ by³ s³ynny
Nicodemus Tassin.
Bry³a pa³acu jest w stylu karoliñskim, ca³a posiad³oœæ wybudowana wed³ug regu³ barokowych - symetryczna, z
du¿ym ogrodem. To jedne z najlepiej zachowanych barokowych ogrodów w
Szwecji: równo przyciête ¿ywop³oty,
postumenty, zachowana symetria i perspektywa. Dwupoziomowy budynek
wyposa¿ony jest w barokowe meble,
zdobi¹ go piece kaflowe z Marieberg.
Sandemar cudem unikn¹³ losu jaki spotka³
niedaleko le¿¹ce wyspy – nie zosta³ spalony ani zniszczony podczas napaœci rosyjskiej.
Posiad³oœæ i pa³ac wci¹¿ s¹ w rêkach prywatnych i zamieszka³e. W ostatnich latach pa³ac nale¿a³ do rodziny Braunerhielm, która sprzeda³a go w 2006 roku
Karin Nordin Mattson. Posiad³oœæ na
obszarze 4600 hektarów kosztowa³a tylko... 300 milionów koron. Do dzisiaj uwa¿a siê to za jedn¹ z najdro¿szych transakacji nieruchomoœciami w Szwecji.
(ngp)

Zofia Michalewska

Lekarka dentystka, malarka. Urodzi³a
siê 20 maja 1949 roku w Polsce. Studia
w wy¿szej szkole dentystycznej w
Sztokholmie (1975-1980). Prowadzi³a
w³asn¹ praktykê dentystyczn¹ w
Sztokholmie. Poza prac¹ zawodow¹
zajmuje siê malarstwem. Nale¿y do tak
zwanej Grupy Weneckiej, która co roku rozwija swoje umiejêtnoœci artystyczne w Wenecji pod kierunkiem Marii
Ginzgurg. Maluje g³ównie naturê, w
ostatnich latach zainteresowa³a siê
ikonografi¹. Swoje prace wystawia³a
m.in.: w Instytucie Polskim w Sztokholmie, Galerii Hagman (2008, 2010),
Galerii Kocks (2008, 2016), Galerii
Quinnirus (2013). Mieszka w Sztokholmie. Aktualnie: przygotowuje
wystawê ikon w Galleri Bellman w
Sztokholmie (listopad 2016).

© Per-Olof Andersson

tylko polonikami. W zamku tym szalony
i okrutny król szwedzki Eryk XIV wiêzi³
swego brata, Jana III Wazê i jego ¿onê,
Katarzyn¹ Jagiellonk¹, córkê króla polskiego Zygmunta I Starego i w jego murach 20 czerwca 1566 roku urodzi³ siê
Zygmunt III Waza, póŸniejszy król polski (1587-1632). Tak¿e zamek w Skokloster roi siê od polskich pami¹tek. Legenda
g³osi, ¿e fundator tego zamku feldmarsza³ek Karol Gustaw Wrangel kaza³ zbudowaæ go na wzór Zamku Ujazdowskiego w Warszawie, do którego jest rzeczywiœcie doœæ podobny. W zamku Drottningholm jest m.in. seria batalistycznych obrazów z okresu wojen polskoszwedzkich. W katedrze w Uppsali jest
sarkofag Katarzyny Jagiellonki.
Innego rodzaju polonikami s¹
m.in. maj¹tek Kulla w Smalandii i rezydencja magnacka Revelsta w Upplandii.
Za w³aœciciela dóbr Kulla barona Karola
Gustawa Armfelta wysz³a za m¹¿ Maria
Hajdukiewiczówna, córka ziemianina z
Wileñszczyzny i uczestnika Powstania
Styczniowego 1863-64, który w 1866
roku przyby³ do Szwecji i zamieszka³ tu
na sta³e. Ich syn Alf de Pomian by³ w
okresie miêdzywojennym konsulem RP
w Sztokholmie i wówczas, a tak¿e i po
II wojnie œwiatowej, nale¿a³ do czo³owych i zas³u¿onych dzia³aczy polskich
w Szwecji. Z kolei rezydencja magnacka
Revelsta hrabiów Engeström jest o tyle
zwi¹zana z Polsk¹ i Polakami, ¿e przedstawiciel tego rodu Wawrzyniec von Engeström (1751-1826) by³ pos³em szwedzkim w Warszawie pod koniec XVIII
w. i w okresie Sejmu Czteroletniego odegra³ wa¿n¹ rolê polityczn¹. Swoje ¿ycie zwi¹za³ tak¿e z Polsk¹. O¿eni³ siê z
Polk¹ Rozali¹ Ch³apowsk¹ i w 1791 roku
otrzyma³ indygenat polski. By³ w szwedzkiej s³u¿bie do 1824 roku, bêd¹c nawet
kanclerzem rz¹du za króla Gustawa IV.
Po wycofaniu siê z ¿ycia politycznego
zamieszka³ w swoim polskim maj¹tku
w Jankowicach, gdzie zmar³. Równie¿
jego syn, wnuk i prawnuk – wszyscy
panowie Rewelsty – ¿onaci byli z Polkami, z ziemiañskich rodzin wielkopolskich.

Aleksandra Kucharska
Artysta plastyk, grafik, rzeŸbiarka.
Urodzi³a siê 23 kwietnia 1981 roku w
Gdañsku. Córka s³ynnego tenisisty
sto³owego Leszka Kucharskiego. Do
Szwecji przyjecha³a jako dziecko. Studia artystyczne w Munka konstskolan
w Munka Ljungby (2000-2002), póŸniej w Malmö konsthögskolan (20022007). Bierze udzia³ w licznych wystawach m.in. Stockholms Art Fair
2004, Galleri Pictura w Lund 2004,
2008; Yearly exhibition, Malmö Art
Academy 2004, 2005, 2006, 2007;
Galleri 21, Malmö 2007, 2015; Every
Body Counts, Vestfossen Kunstlaboratorium, Norwegia 2008; Halmstad
Konsthall 2009; Galleri Mors Mössa,
Göteborg 2009; Liljevalchs Varsalong,
Sztokholm 2010, 2014; Skanes Konstförening, Malmö 2011; Galleri Lars
Olsen, Kopenhaga 2012; Att atervända
till Auschwitz, Uppsala konstmuseum
2013; Neus Konsthaus, Ahrenshoop,
Niemcy 2014; Galleri Thomas Wallner,
Simris 2015, Galleri Ping Pong, Malmö
2016 i wielu innych. Stypendiatka:
Stiftelsen Halmstadsgruppen 2003,
Lions Kulturstipendium 2004, Ateljéstipendium, Malmö Kulturstöd 2008,
2011, 2014, Grundsunda kultustipendium 2010, Längmanska Stiftelsen
2012. W 2014 roku otrzyma³a presti¿owe stypendium szwedzkiej fundacji
Ake Andren na kwotê 500 tysiêcy
koron - to najwy¿sza w Szwecji kwota
przyznawana m³odym twórcom.
Mieszka w Malmö.
NGP 13/2016 (375)
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Plotki prawdziwe
i zmyœlone

Zmar³a seniorka
emigracji polskiej
w Szwecji
W Sztokholmie w wieku 96 lat
zmar³a Helena Agnieszka
(Jaga) Janiec, przez parêdziesi¹t lat aktywna dzia³aczka
organizacji niepodleg³oœciowych.
Urodzi³a siê 1 sierpnia 1920 roku
jako pierwsze dziecko ma³¿eñstwa Janiny Kocowej, nauczycielki (znanej tak¿e
jako autorki ksi¹¿ki dla dzieci “Ninka”
pod pseudonimem Janina Godlewska; w
1993 roku Janina Kocowa zostaje odznaczona przez Radê YAD VASHEM w Jerozolimie medalem Sprawiedliwych
wœród Narodów Œwiata - za pomoc ludziom przeœladowanym w czasie okupacji) i pu³kownika Leona Koca. Przed
wojn¹ w latach trzydziestych Jaga (jak
nazywali j¹ znajomi w Sztokholmie) jest
uczennic¹ gimnazjum im. J. S³owackiego
w Warszawie. W czasie wojny chodzi
na kursy ksiêgowoœci i pisania na maszynie. Nie zaniedbuje tak¿e jêzyków obcych.

Po znalezieniu siê w Szwecji pracowa³a m.in. w ksiêgarni, w dziale zamówieñ zagranicznych, dziêki swojej znajomoœci jêzyków obcych. PóŸniej a¿ do
emerytury by³a programist¹-analitykiem
/systemerare/ w Szwedzkim Radio.
Dzia³a³a spo³ecznie w Stowarzyszeniu Polek w Szwecji od 1985 roku.
Podejmowa³a siê ró¿nych funkcji, w
ró¿nych latach: by³a cz³onkiem zarz¹du,
skarbnikiem, przewodnicz¹c¹, rewizorem. By³a równie¿ cz³onkiem wielu innych polskich organizacji niepodleg³oœciowych: cz³onkiem Rady UchodŸstwa
Polskiego w Szwecji, w latach 19651990 w zarz¹dzie, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów i Towarzystwie
Przyjació³ Biblioteki Polskiej w Sztokholmie od 1991 roku. Zas³u¿ona organizatorka wielu imprez kulturalnych i patriotycznych.
Zawsze oddana polskiej sprawie,
jednoczeœnie skromna a¿ do przesady –
kategorycznie odmawia³a przyznania jej
jakichkolwiek odznaczeñ. Zmar³a w
Sztokholmie 29 lipca 2016 roku.

W dniu 29 lipca 2016 o godz. 6 rano odesz³a od nas,
po d³ugiej chorobie, zas³u¿ona cz³onkini
Stowarzyszenia Polek w Szwecji

pani Helena (Jaga) Janiec
By³a jedn¹ z "seniorek" naszej organizacji, udzielaj¹c siê
w pracy kolejnych zarz¹dów, uczestnicz¹c do koñca
w naszych spotkaniach.
Pozostawia po sobie wielk¹ pustkê.
Czeœæ Jej pamiêci.
Zarz¹d Stowarzyszenia Polek w Szwecji
8
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Z rozmowy z profesorem
Markiem Safjanem, by³ym prezesem
Trybuna³u Konstytucyjnego: Jesteœmy
w Europie, jesteœmy wa¿nym spo³eczeñstwem maj¹cym istotn¹ rolê do
odegrania, tak¿e w stosunkach do
naszych s¹siadów, a interesujemy siê
wy³¹cznie sob¹. Nie dostrzegamy, co
dzieje siê na œwiecie, co dzieje siê w
Europie, co dzieje siê bezpoœrednio za
nasz¹ najbli¿sz¹ granic¹. (...) Jesteœmy
do bólu wsobnym spo³eczeñstwem, a
przecie¿ jesteœmy po³¹czeni z Europ¹
tysi¹cem naczyñ. (...) Jakbyœmy ¿yli w
wyiozolowanym œwiecie. A przecie¿
groŸba dezintegracji Europy i powstania nowego porz¹dku, który nie bêdzie
przypomina³ dzisiajszej Unii jest na
prawdê realna. I co wtedy? Polska
straci swoj¹ historyczn¹ szansê. Czy
ktoœ o tym myœli? Czy w³adza stawia
tego typu pytania i zmusza obywateli do
dyskusji? (z rozmowy z Aleksandr¹
Pawlick¹)

ciê¿kich. W takich momentach, w chwilach takiej samej wibracji z widzem,
aktor ma poczucie, ¿e siê unosi nad
ziemi¹ - cytujê mistrza Osterwê. Wielokrotnie, w kilku okresach historycznych, mia³em to poczucie. Tu w kraju.
W koœcio³ach, w Stoczni Gdañskiej, ale
te¿ bêd¹c na emigracji. I od razu, ¿eby
siê tak nie puszyæ, przychodzi mi do
g³owy list pewnego ziemianina, który
po upadku powstania listopadowego
pojecha³ do Pary¿a. Napisa³ on do
rodziny: By³em wczoraj w hotelu Lambert. Chopin gra³, Mickiewicz improwizowa³. Nudno jak zwykle. Autentyk!
Zawsze jak wchodzimy w tony patriotyzmu czy sztuki narodowej, przypominam sobie tê anegdotê.
Nic dodaæ, nic uj¹æ.

Lektury wakacyjne.

Angelika Swoboda rozmawia z Danielem Olbrychskim, który mówi miêdzy
innymi: – Zgadzam siê z Norwidem, ¿e
jesteœmy wielkim narodem, ale ¿adnym
spo³eczeñstwem.
AS: A tak powa¿nie – na czym
polega patriotyzm wed³ug pana?
– Nie lubiê snuæ rozwa¿añ na
ten temat. Ale skoro pani zapyta³a, to
powiem - wydaje mi siê, ¿e polega na
robieniu jak najlepiej tego, co siê ma
do zrobienia. Mimo ¿e jestem wychowany na romantyzmie, mam na to pozytywistyczne spojrzenie.
AS: Pan realizuje ten patriotyzm, œwietnie graj¹c.
– Tak bym nie powiedzia³. Ja po
prostu wykonujê z pasj¹ swój zawód,
czasami wystêpuj¹c w sztukach narodowych. Zdarza³o mi siê recytowaæ romantyków w koœcio³ach w stanie wojennym. Czyli w czasach ciê¿kich. Ale i
ta literatura by³a napisana w czasach

W Berlinie firma organizuj¹ca wycieczki autobusowe po mieœcie
zatrudni³a jakiegoœ analfabetê, który
tak zgrabnie u³o¿y³ tekst reklamowy
po polsku: Wycieczka po mieœce ze
zatrzymaæ. Przewodnik turystyczny.
T³umaczenie jest tej samej jakoœci, co zabawne t³umaczenia z jêzyka
angielskiego: Highway to hell = Autostrada na Hel. Never ending story =
Bardzo d³ugie zas³ony. My girlfriend is
very expensiv to me = Moja dziewczyna jest mi bardzo droga.

Biblioteka Polska w Sztokholmie
poszukuje wolontariuszy
którzy chcieliby pomóc w pracach Biblioteki:
- zostañ jednym z naszych bibliotekarzy: na 4-godzinny
dy¿ur raz/dwa razy w tygodniu.
Poniewa¿ wypo¿yczanie ksi¹¿ek odbywa siê komputerowo,
mamy nadziejê, ¿e podstawy obs³ugi komputera
nie s¹ Ci obce i szybko je opanujesz.
Informacje o najwiêkszej polskiej bibliotece w Sztokholmie
znajdziesz na stronie internetowej: www.bibliotekapolska.se

Biblioteka przyjmuje dary ksi¹¿ek
z bibliotek prywatnych, g³ównie
tych w drodze do likwidacji
Skontaktuj siê z nami:
Telefon: 08-661 63 59
Adres: Östermalmsgatan 75 (T-Stadion)
Kontakt: El¿bieta Gieysztor (sekretarz Towarzystwa
Przyjació³ Biblioteki Polskiej w Sztokholmie)
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zamawia siê za dodatkow¹ op³at¹. Czasem trzeba dop³aciæ za kawê tak jakby
kawa po jedzeniu by³a wyrafinowanym
luksusem. Filmy pokazuje siê coraz rzadziej a s³uchawki kosztuj¹ niemal tyle
co bilet do kina.

Felieton wakacyjny

Dawne
dobre
czasy
W miare up³ywu lat odkrywamy star¹ prawdê, ¿e za
dawnych lat by³o lepiej. Ale czy naprawdê? Byliœmy
wprawdzie wtedy m³odsi i piêkniejsi, zdrowsi i pe³ni
optymizmu, a przysz³oœæ mieliœmy przed sob¹ a nie, jak
teraz, poza nami. Lata by³y cieplejsze, zimy piekne,
œnie¿ne i o w³aœciwej porze roku, kwiaty pachnia³y
mocniej, owoce mia³y wiêcej smaku. Potrafiliœmy w pe³ni
siê cieszyæ ¿yciem, a radoœci nie m¹ci³a uparta myœl
o przemijaniu. Nie jest jednak moim zamiarem wyruszaæ
w d³ug¹ wêdrówkê w poszukiwania czasu, który
przemin¹³, tylko podzieliæ siê kilkoma refleksjami na ten
temat na przyk³adzie podró¿y samolotowych.
Po raz pierwszy lecia³am samolotem we wczesnym dzieciñstwie, w towarzystwie ojca na trasie WarszawaGdañsk. By³a to ha³aœliwa maszyna ze
œmig³em, jazda obfitowa³a w turbulencje
i zmuszona by³am do u¿ycia papierowej
torebki. Ojciec zaj¹³ siê mn¹ troskliwie,
pociesza³, a mimo to p³onê³am ze wstydu. Up³ynê³y niemal dwie dekady zanim ponownie znalaz³am siê na pok³adzie samolotu, a by³o to ju¿ po wyjeŸdzie
do Szwecji.
Pocz¹tkowo korzystaliœmy wy³¹cznie z lotów czarterowych i te w owych
czasach dawa³y pewne poczucie luksusu. Komfort jazdy by³ nieporównywalnie wy¿szy ni¿ obecnie; osoby wysokiego wzrostu nie musia³y siedzieæ z kolanami pod brod¹, a serwis pok³adowy zaskakiwa³ pomys³owoœci¹ i trosk¹. S³odycze przy starcie, pokaz filmów w czasie lotu, bezp³atne s³uchawki, wilgotne
rêczniczki do odœwie¿enia, czasopisma
i darmowe papierosy dla palaczy. Akurat
10
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papierosy nie by³y najszczêœliwszym
pomys³em, ale w latach 60-tych zatruwanie siebie i innych dymem nie traktowano jako przestêpstwo. Na szczêœcie
palenie na pok³adzie, nawet na d³ugich
dystansach, jest obecnie surowo wzbronione. Posi³ki wliczone w cenê wycieczki
by³y nie tylko naturalnym zaspokojeniem g³odu, ale i mi³ym przerywnikiem
podczas lotu. Pocz¹tkowo podawano estetycznie zaaran¿owane tacki z ³ososiem,
delikatesowymi wêdlinami i serem. Za
napoje nale¿a³o p³aciæ, ale ceny by³y
przystêpne ze wzglêdu na bezc³ow¹ strefê. Potem zaczêto zapraszaæ na ciep³e
posi³ki. Nie by³oby w tym nic niew³aœciwego, gdyby podawano je w porze lunchu czy obiadu, a nie oko³o godz 10 rano,
jako ¿e wiêkszoœæ odlotów odbywa³a siê
(i niestety nadal odbywa) o bladym œwicie. Napoje podro¿a³y, obecnie za kieliszek wina na pok³adzie p³aci siê tyle co
za ca³¹ butelkê w sklepie monopolowym
z alkoholowym podatkiem ³¹cznie. Ostatnio, w ramach oszczêdnoœci, posi³ki

Zasadnicz¹ zmian¹ ostatnich lat
jest ogromna obni¿ka kosztów lotu. Powsta³y nowe konkuruj¹ce z sob¹ tanie
linie lotnicze, gdzie przy odrobinie
szczêœcia mo¿na przelecieæ jedn¹ z europejskich tras za cenê biletu metra z
peryferii Sztokholmu do centrum. Za
tak¹ przyjemnoœæ p³aci siê jednak w inny
sposób. Lot zamawia siê samemu na Internecie i niewprawnym zajmuje to du¿o
czasu. Irytuj¹ce s¹ zmienne ceny lotów,
potrafi¹ siê zmieniaæ nawet w trakcie zamawiania. Nie mo¿na dokonaæ rezerwacji, op³atê nale¿y uregulowaæ natychmiast, zazwyczaj kart¹ kredytow¹, a ujawnianie numeru karty na Internecie nie
jest pozbawione ryzyka. Podstawowa
op³ata za lot to tylko niewielka czêœæ
kosztu podró¿y. Za walizkê, a ostatnio
nawet rêczny baga¿, pobiera siê op³aty.
Pewna tania linia dozwala bezp³atny baga¿, w którym mieœci siê niewiele wiêcej
ni¿ szczoteczka do zêbów. P³aci siê tak¿e
za dokonanie op³aty, co jest perwersj¹.
Nale¿y tak¿e dokonaæ samemu odprawy biletowo-baga¿owej na Internecie. W
przeciwnym razie, na lotnisku, taka us³uga s³ono kosztuje. Bilety trzeba wydrukowaæ na domowej drukarce. Zmusza to
do posiadania parku w³asnych maszyn
biurowych, którego nie powstydzi³a by
siê ¿adna firma. Op³ata za transfer na
lotnisko i z powrotem oraz parking przekraczaj¹ cenê biletu lotniczego. Nie ka¿dy
ma us³u¿nych przyjació³, którzy go podwioz¹. W ten sposób tanie linie wy³udzaj¹ pieni¹dze od pasa¿erów, daj¹c im z³udzenie, ¿e podró¿uj¹ niemal za darmo.
Podobno by³y nawet plany, aby braæ op³atê za u¿ycie toalety na pok³adzie, a
tak¿e aby przewoziæ pasa¿erów na stoj¹co, uczepionych do sufitu na podobieñstwo nietoperzy, ale na szczêœcie nogami
do do³u. Te inowacje na razie jeszcze nie
wesz³y w ¿ycie.
W samolotach rejsowych standard us³ug tak¿e siê obni¿y³. Na trasach
europejskich nie dostaje siê ¿adnego posi³ku, co najwy¿ej kawê lub herbatê. Niektóre linie z tradycjami czestuj¹ nieapetyczn¹ kanapk¹. Na innych liniach mo¿na kupiæ coœ do zjedzenia, ale zdarza siê
¿e brakuje pewnych potraw; trudno jest
dok³adnie przewidzieæ zapotrzebowanie.
Loty do Warszawy to oddzielny
rozdzia³. Kiedy ju¿ jako obywatele
szwedzcy mogliœmy bez obawy odwiedzaæ Polskê, pierwsze podró¿e odbywaliœmy promem i samochodem. By³o to
taniej ni¿ samolotem a samochód mo¿na
by³o za³adowaæ po brzegi. Wszystko co
pochodzi³o z Zachodu przydawa³o siê
rodzinie i przyjacio³om i przyjmowane
by³o z wdziêcznoœci¹. Kiedy loty nieco
stania³y, a prom podro¿a³, wybieraliœmy
samolot. Polski przewoŸnik LOT, dysponowa³ wtedy starym parkiem radzieckich maszyn, chyba Tupolew 104, topornych zarówno w konstrukcji jak i wystroju i pewnie niezbyt bezpiecznych.
Ale wyboru nie by³o. Z tych podró¿y
mam jednak wy³¹cznie pozytywne
wspomnienia. Obs³uga dwoi³a siê i troi³a
aby w ci¹gu zaledwie pó³toragodzinnego
lotu zd¹¿yæ podaæ posi³ek i zaspokoiæ
inne zachcianki pasa¿erów. Z przyjemnoœci¹ zabiera³am siê do konsumpcji smakowitych polskich wêdlin, które wówczas by³y niedostêpne w Szwecji. Szczodre porcje stanowi³y kontrast ze sk¹pymi posi³kami innych linii. Kawa³kiem
polskiego sera mo¿na siê by³o nasyciæ.
Nie zapomnê królewskich posi³ków
podczas lotów w okresie œwi¹t. Podano
nam kiedyœ obiad z trzech dañ z pieczonym indykiem na gor¹co. Obecnie dostaje siê szklankê wody i batonik Prince
Polo.

Zdarzy³o siê jednak pewnego razu, ¿e na pok³adzie LOTu spotka³o nas
kulinarne rozczarownie, mimo i¿ pocz¹tek by³ obiecuj¹cy. Zabrak³o miejsc w
klasie turystycznej i zaproponowano
nam w zamian pierwsz¹ klasê. Zgodziliœmy siê bez protestu. By³ to jedyny
raz kiedy lecieliœmy pierwsz¹ klas¹.
Jeszcze przed startem poczêstowano nas
kieliszkiem musuj¹cego wina. Z drukowanego menu wynika³o, ¿e bêdziemy
jedli potrawê o fantazyjnej nazwie Pokusa Boryny. Danie okaza³o siê nieapetyczn¹ brunatn¹ papk¹ na bazie kaszy w towarzystwie buraczków i zafarbowanej nimi kapusty. Natychmiast zaproponowa³am zmianê nazwy na Pokutê
Boryny. Z nadziej¹ w g³osie zapyta³am,
czy nie moglibyœmy w zamian dostaæ
zimnej tacki z klasy turystycznej. Niestety nie by³o rezerwowych tacek. Zjedliœmy wiêc bu³eczkê i deser, a na pocieszenie poczêstowano nas dodatkowym
kieliszkiem szampana.
Co do napojów mo¿na by³o mieæ
zastrze¿enia, przede wszystkim dlatego
¿e pocz¹tkowo podawano je na zakoñczenie po posi³ku. Têskniliœmy za polskim piwem, tak ró¿nym od niskoalkoholowego szwedzkiego. Z mocnych
trunków dostêpna by³a tylko wódka,
przynajmniej w klasie turystycznej. Ale
po zmieszaniu z sokiem pomidorowym,
którego w Szwecji nie mo¿na by³o wtedy
dostaæ, powstawa³a doskona³a Bloody
Mary. Natomiast herbata przez d³ugie
lata nie nadawa³a siê do picia. Woda zarówno na pok³adzie jak i w Warszawie
mia³a silny smak chemikalii, tworz¹cych
na powierzchni herbaty opalizuj¹cy nalot. Na pok³adzie sprzedawano tak¿e
bezc³owe towary, ale zdarza³o siê, ¿e
wózeczek nie zd¹¿y³ na czas dojechaæ
do naszych miejsc. Wybór towarów by³
ograniczony, wódka, torciki wedlowskie,
niewiele ponadto. Nie by³o sensu woziæ
drzewa do lasu. Atrakcjê stanowi³a tylko
szkocka whisky za œmiesznie nisk¹ cenê.
To by³ ceniony prezent. Aby byæ pewn¹,
¿e zd¹¿ymy go nabyæ prosi³am wchodz¹c na pok³ad o od³o¿enie dla nas jednej
butelki.
Bezc³owa sprzeda¿ to równie¿
oddzielny rozdzia³. Dawniej, zanim powsta³o EU, zasady by³y proste. Ka¿de
lotnisko, tak¿e w Sztokholmie, mia³o
bezc³owy sklep z kosmetykami, papierosami i alkoholem, dostêpny po odbyciu
kontroli paszportowej. Kupowa³am tam
perfumy i w okresie, kiedy nasze rodziny nasyci³y siê ju¿ zachodni¹ konfekcj¹,
a bracia osi¹gnêli wiek dojrza³y, zwykliœmy w drodze do Warszawy kupowaæ
dla nich po butelce szkockiej whisky,
nadal trudno osi¹galnej w Polsce. Wracaj¹c do Szwecji, wed³ug niepisanego zwyczaju, kupowaliœmy dozwolon¹ iloœæ
trunków czyli po butelce whisky i Dry
Martini na osobê. Z wejœciem do Unii
Europejskiej sytuacja radykalnie siê
zmieni³a. Sklepy na lotniskach pozosta³y, ale nie s¹ ju¿ bezc³owe. Przepisy
zró¿nicowano, niektóre kraje stosuj¹ na
alkohol dwie ceny, ni¿sz¹ przy lotach
poza EU i wy¿sz¹ w obrêbie EU. W innych krajach, np. w Niemczech, obowi¹zuje ta sama cena. Szwecja ze sw¹
unikaln¹ polityk¹ alkoholow¹ zachowa³a
na lotnisku bezc³owe ceny, ale podró¿ni
w obrêbie EU nie maj¹ prawa do kupna
alkoholu nawet za pe³n¹ cenê, która w
90 % sk³ada siê z podatku. Na tym jednak
nie koniec. Lec¹c czarterem, nawet w
obrêbie EU, mo¿na czasem, ale nie zawsze, zamówiæ z katalogu bezc³owe trunki
dostarczane bezpoœrednio do samolotu
na fotel pasa¿era. Trudno w tym dostrzec logikê nie mówi¹c ju¿ o fakcie, ¿e
samoloty wioz¹c dodatkowy ciê¿ar zu¿ywaj¹ wiêcej paliwa, w czasach kiedy
podobno dba siê o ochronê œrodowiska.
Najproœciej by³oby kupiæ ten sam alkohol
na lotnisku po powrocie do do Szwecji.
Dawne linie rejsowe zmuszone do
konkurowania z tanimi przewoŸnikami

wprowadzaj¹ oszczêdnoœci. Zwalniaj¹
pracowników, pogarszaj¹ warunki zatrudnienia prowokuj¹c strajki nara¿aj¹ce
linie na ogromne straty prowadz¹ce nawet do bankructwa. W ramach redukcji
personalu przerzuca siê formalnoœci
zwi¹zane z odpraw¹ biletowo-baga¿ow¹
na pasa¿era. W tym celu zainstalowano
na lotnisku automaty, ka¿dy z kilkoma
stanowiskami, gdzie wed³ug wskazówek
na ekranie nale¿y wprowadziæ dane dotycz¹ce lotu, numery rezerwacji i paszportu, datê urodzenia i cel podró¿y. Wymieni³am tylko najwa¿niejsze pozycje.
Numer buta na razie nie jest wymagany.
Technika jest wspania³a gdy funkcjonuje,
ale automaty miewaj¹ humory i czêsto
odmawiaj¹ wspó³pracy. Wtedy nale¿y
poprosiæ us³u¿nego pracownika o pomoc. Ostatnio kr¹¿yliœmy wokó³ takiego
automatu próbuj¹c po kolei wszystkich
stanowisk, a¿ w koñcu pomocnik odprawi³ nas w konwencjonalny sposób na
komputerze. Po udanej odprawie automat wypluwa kartê pok³adow¹ i tzw
wywieszkê baga¿ow¹. Kartê kontroluje
póŸniej personel wiêc jest okazja do jej
skorygowania, ale na wywieszce nie mo¿e
byæ b³êdu, poniewa¿ baga¿ nie bêdzie
ju¿ sprawdzany. Nale¿y fachowo przymocowaæ j¹ do r¹czki walizki, oderwaæ
kwit baga¿owy i nalepiæ go na tylnej
czêœci karty pok³adowej. Biada temu kto
zapomni. Jeœli walizka zaginie, nie zostanie po niej ¿aden œlad. Jeszcze do niedawna nale¿a³o odstaæ w kolejce, aby personel umieœci³ baga¿ na taœmie, wiêc oszczêdnoœæ czasu pasa¿era by³a pozorna.
Ale ostatnio musi on elektronicznym
czytnikiem sam zarejestrowaæ walizkê,
poczym, bez profesjonalnego nadzoru,
umieœciæ j¹ na taœmie baga¿owej. Pozostaje tylko ufaæ opatrznoœci, ¿e baga¿
pojedzie razem z pasa¿erem. Redukcje
personelu mog¹ siê zaostrzyæ. Mo¿e nied³ugo us³yszymy przed startem: „Czy
mamy wœród pasa¿erów jakiegoœ pilota?”
Jedyn¹ formalnoœci¹ przedwyjazdow¹, która ekspanduje i wymaga nie
tylko techniki, ale i personelu, jest kontrola bezpieczeñstwa. Dawny jej prototyp pod nazw¹ kontroli celno-dewizowej nadzoruj¹cy przemyt narkotyków,
walut i towarów z zakazem wywozu
lub przywozu odbywa³ siê wyrywkowo
i dla przeciêtnego pasa¿era by³ niemal
niezauwa¿alny. Obecnie jest to procedura
czasoch³onna, nierzadko irytuj¹ca i upokarzaj¹ca dla pasa¿era. Przeœwietlanie
rêcznego baga¿u, wierzchnich ubrañ,
zdejmowanie zegarków, pasków od spodni, czasem i objêtoœci wiêkszej ni¿ 100
ml, zapa³ek czy ostrych przedmiotów,
przechodzenie przez bramkê wykrywaj¹c¹ metale, a ostatnio nawet szukanie
œladu materia³ów wybuchowych przy
pomocy specjalnych detektorów, wszystko to ma nas uchroniæ przed terrorystycznymi atakami na pok³adach samolotów. Kontrole te maj¹ znaczenie raczej psychologiczne ni¿ prewencyjne.
Dotychczas nie opublikowano ¿adnej
statystyki, ilu atakom terrorystycznym uda³o siê w ten sposób zapobiec.
Nie doceniamy wynalazczoœci terrorystów.
Zakaz przewozu wiêkszych objêtoœci p³ynów w rêcznym baga¿u skomplikowa³ pakowanie. Kiedyœ wrzuca³am
wszystko, jak popad³o, do pojemnej kosmetyczki. Obecnie ka¿da buteleczka,
s³oiczek czy opakowanie wymaga decyzji, walizka czy torba podrêczna? A
co maj¹ robiæ podró¿uj¹cy tylko z baga¿em rêcznym? Nie wszystkie ulubione
kosmetyki s¹ dostêpne w ma³ych opakowaniach. Kiedyœ szampony, mleczka
do cia³a i tym podobne artyku³y higieniczne mia³y zakrêtki z uszczelk¹ gwarantuj¹ce ich szczelnoœæ. Obecne pojemniczki zaopatrzone s¹ w klapkê, która
przecieka przy podciœnieniu jakie panuje
w pomieszczeniu baga¿owym. Wielokrotnie ca³a zawartoœæ opakowañ wycieka³a do kosmetyczki. Przyznajê, ¿e nie

jest to globalny problem ludzkoœci, ale
niepotrzebnie utrudnia ¿ycie.
Nieprzyjemny incydent przy
kontroli bezpieczeñstwa spotka³ nas niedawno na wielkim pó³nocno-europejskim lotnisku, gdzie zmienialiœmy samolot podczas powrotu z dalekiej podró¿y. Mêski personel, ogolone na ³yso
osi³ki o nieeuropejskim wygl¹dzie, ostro
traktowali pasa¿erów. Pewne osoby
czerpi¹ sadystyczn¹ satysfakcjê z udzielonej im w³adzy, poni¿aj¹c i zastraszaj¹c
swe ofiary. Pozbawiony torby, paska,
zegarka i innych czêœci garderoby Ma³¿onek mia³ w³aœnie zamiar odebraæ wszystko po drugiej stronie detektora, gdy us³ysza³ rozkaz: „Buty!”. Gdy zdj¹³ potulnie sanda³y i umieœci³ je na taœmie
wartownik szarpn¹³ za tasiemkê od torebki z pieniêdzmi wisz¹cej na szyi Ma³¿onka pytaj¹c: „Co to?”. „Pieni¹dze” –
odpar³ Ma³¿onek. „Pokazaæ!”. Ma³¿onek us³ucha³ i rozsun¹³ suwak. „Po³o¿yæ
na taœmê!”, ale kiedy chcia³ go zamkn¹æ
us³ysza³: „Nie dotykaæ!”. Tym razem
Ma³¿onek nie us³ucha³. Pieni¹dze mog³yby przecie¿ wypaœæ na taœmê. Wartownik zaczerwieni³ siê z wœciek³oœci.
Obawia³am siê, ¿e dojdzie do rêkoczynu.
Na szczêœcie sta³am miêdzy nimi co utrudni³o fizyczny kontakt. Wtedy nie
wytrzyma³am i wybuchnê³am: „Zachowujesz siê sam jak terrorysta”. Wartownik rykn¹³ gromko: „Jeœli padnie raz
jeszcze taki wyraz, zawo³am policjê”.
Uwierzy³am mu na s³owo. Pod¹¿yliœmy
wzburzeni dalej.
Czas p³yn¹³, zbli¿a³ siê odlot naszego samolotu, a czeka³a nas jeszcze
kontrola paszportowa. Dwa stanowiska
by³y otwarte, przed ka¿dym wi³a siê
d³uga kolejka. Mo¿e informacja poradzi
nam jak mo¿emy przejœæ poza kolejnoœci¹. Panienka w informacji zajêta by³a
rozmow¹ z innym pasa¿erem, któr¹ mimowolnie us³ysza³am. Mê¿czyzna zada³
pytanie i czeka³ na odpowiedŸ. Panienka
wyg³osi³a d³ugi referat, ale widocznie odpowiedŸ nie zadowoli³a pasa¿era, bo je
powtórzy³. „Czy pan nie rozumie po
angielsku?” – wykrzyknê³a zirytowana
panienka. „Doskonale rozumiem po angielsku, jestem Brytyjczykiem. To pani
nie rozumie o co pytam” – odpowiedzia³
spokojnie, wzruszy³ z rezygnacj¹ ramionami i odszed³. Panienka wskaza³a nam
stanowisko obs³uguj¹ce pa¿arerów z
priorytetem. Tam kolejka by³a d³u¿sza i
posuwa³a siê ospale. Wkrótce zrozumieliœmy przyczynê. Paszporty sprawdza³ niedoœwiadczony praktykant pod
dyktando starszego kolegi. Biegiem udaliœmy siê do bramki wyjœciowej. Na
szczêœcie samolot czeka³ na spóŸnialskich, ale nikomu nie przysz³o do g³owy
aby poinformowaæ i uspokoiæ zdenerwowanych pasa¿erów.
Kiedy po doktoracie objê³am kierownicze stanowisko, podró¿uj¹c s³u¿bowo rejsowymi liniami, mia³am okazjê,
aby wyrobiæ sobie o nich zdanie. Lot do
Sao Paulo po³udniowo-europejskimi
liniami by³ nieprzyjemnym zaskoczeniem. Ma³o atrakcyjne stewardessy w
wieku znacznie przekraczaj¹cym margines przydatnoœci, rzuca³y tackami z
posi³kiem niczym kr¹¿kami frisbee.
Jedna z nich, z ciemnym w¹sikiem nad
warg¹, uciê³a sobie drzemkê we wnêce
przy moim fotelu nie zaci¹gaj¹c nawet
kotarki. G³oœne chrapanie nie doda³o mi
apetytu. Natomiast powrót z Brazylii
liniami tego kraju by³ nieoczekiwanym
luksusem. Us³u¿ny personel, elegancja
wystroju, wysoki poziom us³ug i – co
wtedy by³o jeszcze nowoœci¹ – indywidualne ekraniki przy ka¿dym fotelu,
wszystko to sprawi³o, ¿e z przyjemnoœci¹ wspominam ów wielogodzinny lot.
Niestety linie te zbankrutowa³y nie wytrzymuj¹c konkurencjiLot liniami kraju z nieprzyjaznym
lotniskiem okaza³ siê równie nieprzyjazny, o czym mo¿e œwiadczyæ ni¿ej opi-

sany incydent. Lecieliœmy do Kapsztadu.
Podró¿ rozpoczê³a siê wczesnym rankiem, czego nie lubiê; by³am œpi¹ca i zmêczona. W oczekiwaniu na posi³ek zasnê³am i przechodz¹cy steward musia³ to
zauwa¿yæ. Po obiedzie czêstowano pasa¿erów jakimœ trunkiem. Poprosi³am o
mleczno-owocowy likier, specjalnoœæ
kraju docelowego, a dla Ma³¿onka, który
unika s³odyczy, o koniak. Steward poda³
nam omy³kowo dwie porcje likieru. Niewiele myœl¹c Ma³¿onek przela³ swój likier do mojej szklaneczki i ponowi³ proœbê o koniak. Steward obruszy³ siê, porwa³ szlaneczkê ze s³owami: „To jest za
du¿a porcja. Pani ma ju¿ doœæ”. Nie dostaliœmy ani likieru ani koniaku. Machnê³am rêk¹, nie mia³am si³y ani ochoty
na pertraktacje. Po chwili znów zmo¿y³
mnie sen. Po przebudzeniu zauwa¿y³am,
¿e fotel Ma³¿onka jest pusty, a na siedzeniu le¿y formularz deklaracji celnodewizowej. Kiedy uda³am siê po dodatkowy blankiet i stewardessa siêgnê³a do
szufladki, aby mi go podaæ, znajomy steward ostrzeg³ kole¿ankê: „Proszê nie podawaæ tej pani alkoholu, ona ju¿ dosyæ
wypi³a”. Zdziwiona stewardessa wyjaœni³a: „Ta pani prosi o blankiet, nie o alkohol”. Steward widz¹c mnie œpi¹c¹ widocznie pos¹dzi³ mnie o zamroczenie alkoholowe.
Inny niemi³y incydent po³¹czony
z nieprzyjemnym doœwiadczeniem kulinarnym wydarzy³ siê nam ostatnio na liniach kraju znanego z doskona³ej kuchni.
Przydzielono nam miejsca w rzêdzie
gdzie nie funkcjonowa³o ani œwiat³o ani
indywidualne ekraniki przy fotelach.
Stewardessa pocieszy³a nas, ¿e czasem
siê to zdarza przed startem, ale póŸniej
wraca do normy. Nie wróci³o. Perspektywa wielu godzin bez mo¿liwoœci czytania i rozrywki w postaci filmu czy nawet informacji o trasie lotu, nie wyda³a
siê nam kusz¹ca. Zaczêliœmy protestowaæ. Stewardessa powróci³a z dobr¹
nowin¹: „Mo¿ecie zmieniæ miejsca”. Para
m³odych ludzi z wyraŸnym zadowoleniem ust¹pi³a nam swoje fotele. Znów
zaprotestowa³am. Nie chcia³am wygody
kosztem innych. „Wszystko jest w porz¹dku, to nie wasz problem” – przywo³a³a nas do porz¹dku stewardessa. Natychmiast po zamianie zrozumieliœmy,
¿e nie by³a to zmiana na lepsze. Oparcia
foteli nie da³y siê odchyliæ. Z nadziej¹ w
g³osie spyta³am stewardessê, czy mo¿e
s¹ wolne miejsca w bussines class. Spojrza³a na mnie zgorszona, jakby us³ysza³a
nieprzyzwoit¹ propozycjê. „To nie
wchodzi w rachubê” – brzmia³a odpowiedŸ. Przez dwa dni po podró¿y bola³y
nas krêgos³upy. Pok³adowy posi³ek nie
rekompensowa³ niewygody. Miêsnego
dania nie wystarczy³o dla wszystkich
chêtnych, a jarska alternatywa na bazie
mama³ygi okaza³a siê nieapetyczn¹ brunatno-czerwon¹ papk¹. Do tego podano
zdrewnia³e croissanty prosto z lodówki.
G³ód oszukaliœmy kawa³kiem serka Brie.
Gwoli sprawiedliwoœci muszê
jednak wyznaæ, ¿e kiedy ostatnio mia³am
okazjê dwukrotnie lecieæ na krótkich europejskich trasach tymi samymi liniami,
spotka³a mnie mi³a niespodziaka. Za ka¿dym razem dano coœ do przegryzienia,
ciep³¹ kanapkê czy bu³eczkê z wêdlin¹.
Nie by³o to prze¿ycie kulinarne, ale da³o
siê zjeœæ. Do tego zaproszono na napoje,
nie tylko kawê czy herbatê ale i wino,
piwo a nawet mocniejsze trunki. Kiedy
wyrazi³am zadowolenie stewardessa z
dum¹ powiedzia³a: „Proszê nie zapominaæ, jakim liniami pañstwo lec¹”.

Dzia³o
siê. Ku
chwale
harcerzy
Uroczystoœæ 25-lecia sztokholmskiego Niezale¿nego Hufca Harcerzy
„Kaszuby” spodoba³a siê bogom. Bezchmurne niebo, ciep³o, trochê wietrzyku
dla och³ody, pycha! Ludzi t³um, i jak to
mamy w zwyczaju od Piasta Ko³odzieja,
wiele aut wjecha³o tam gdzie nie wolno
forsuj¹c szlaban (postawiony tam oczywiœcie tylko po to, aby go omin¹æ!).
Uroczystoœæ w czêœci oficjalnej
rozdmuchana, przypominaj¹ca tradycyjne peerelowskie „obchody z okazji”.
Parê wa¿nych, parê mniej wa¿nych, oraz
parê zupe³nie niewa¿nych osób, wyg³osi³o cierpliwie wys³uchane okolicznoœciowe ozdobniki.
Oczywiœcie odznaczano. Odznaczono okolicznoœciowym medalem zas³u¿onych dla hufca i pracuj¹cych od lat
dla dobra harcerzy. Dlaczego nikomu nieznany Senator RP, który przylecia³ by³
z Warszawy parê godzin wczeœniej i odlecia³ parê godzin póŸniej, równie¿ zosta³
wyró¿niony medalem, pozostanie tajemnic¹. Organizatorzy kierowali siê oczywiœcie jakimœ kluczem, odznaczaj¹c zas³u¿one dla hufca osoby, ale trudno zrozumieæ, dlaczego pominiêto ludzi, ca³e
rodziny, bêd¹ce praktycznie j¹drem
przedsiêwziêcia, wspó³za³o¿ycielami
hufca.

Czasem marzy mi siê lot liniami
Arabskich Emiratów, które zaskakuj¹
podobno niespotykanym obecnie wysokim standartem us³ug. Dubaj i Doha maj¹
ju¿ bezpoœrednie po³¹czenie z wiêkszoœci¹ du¿ych europejskich miast. Marzenie m¹ci mi jednak obawa, ¿e islamizacja Europy mo¿e mieæ ró¿ne oblicza.

G³ówn¹ postaci¹ uroczystoœci by³
– prócz zuchów, harcerzy, harcerek –
druh Jan Potrykus. Twórca i za³o¿yciel
hufca, wyj¹tkowo zas³u¿ony w wychowywaniu polskich dzieci na obczyŸnie
w duchu polskoœci. Jego rozci¹gaj¹ca siê
na æwieræwiecze dzia³alnoœæ mia³a i ma
niepoliczaln¹, ogromn¹ wartoœæ. Trzy
pokolenia (rodzice, dzieci, wnuki) sztokholmskich Polaków, wiele setek ludzi
(miêdzy innymi ni¿ej podpisany), ma w
stosunku do druha Jana wielki d³ug
wdziêcznoœci.
Na scenie epatuj¹cy swoistym wdziêkiem ksi¹dz, aktualny harcmistrz
hufca, sprawnie poprowadzi³ czêœæ artystyczn¹ przedsiêwziêcia. Piêknie tañczyli „Piastowie”, m³odzie¿ przebrana
w stroje z epoki, przypomnia³a widzom
polski udzia³ w dynastycznych perypetiach królestwa Szwecji, starszy cz³owiek w harcerskim mundurze wyg³osi³
poparcie dla rz¹du, a nastêpnie odœpiewa³ piosenkê w³asnej kompozycji, z oryginalnym refrenem (cytujê z pamiêci):
na-na-na-na-na-na…
Wokó³ stoiska. Tu kie³baski, tam
ksi¹¿ki, ówdzie pontony i kajaki, makeup dla maluchów, pyszne domowe wypieki i marne firmowe p¹czki, kawa, soki,
kie³baski.
Summa summarum wielki i udany
dzieñ harcerzy i ojca-za³o¿yciela harcmistrza Jana Potrykusa.

Teresa Urban

Andrzej Szmilichowski
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DSL,
czyli moje
wspomnienie
o Piotrze
Siedzê przy komputerze, moje myœli
biegn¹ przez 49 lat mojego ¿ycia
z Piotrem. Piotrem, którego sobie
wybra³am, którego kocha³am, z którym
te¿ doœæ ostro wymienialiœmy pogl¹dy.
Jednak wszelkie decyzje podejmowaliœmy wspólnie, chocia¿ czasem przekonanie, jednej czy drugiej strony,
wymaga³o czasu.
Przypominam sobie dyskusjê nad kupnem zmywarki do naczyñ, kiedy to Piotr zakwestionowa³ potrzebê jej zakupu, argumentuj¹c, ¿e on lubi zmywaæ
naczynia. Faktycznie zmywa³ talerze i szklanki, chocia¿
garnki i ca³a reszta czeka³a na mnie. T³umaczy³am, ¿e
przecie¿ zamiast zmywaæ naczynia, mo¿emy w tym
czasie graæ w karty, czy koœci. Nie pomog³y ¿adne argumenty. W koñcu postawi³ ultimatum: – Albo ja, albo
maszyna. Wtedy zwróci³am siê do Reni, która by³a
obok nas: – Wiesz Reniu, jednak wybierzemy tatê.
Za parê tygodni kupi³am maszynê i zaczêliœmy
graæ w karty, z przyjemnoœci¹, a naczynia my³y siê same. Piotr by³ z wykszta³cenia magistrem in¿ynierem o
specjalnoœci: zabezpieczenie ruchu poci¹gów. Zawód
wymagaj¹cy dok³adnoœci i odpowiedzialnoœci. I taki
by³ Piotr równie¿ poza prac¹, nawet do granic perfekcji.
Mia³ w piwnicy swoje i tylko swoje narzêdzia. Kiedy
po¿yczy³am suwmiarkê, na drugi dzieñ kupi³ drug¹,
¿ebym mia³a w³asn¹. Praca, w której od pierwszych
dni by³ ceniony – tak zawodowo, jak i jako kolega, a z
czasem szef – by³a dla Piotra czymœ najwa¿niejszym.
Ceni³am go za to, bo mia³ wysok¹ pensjê, a ja nie lubi³am,
kiedy mi siê krz¹ta³ w kuchni. Wychowany w patriarchalnym systemie, czu³ i wiedzia³, który rodzaj pracy
w domu nale¿y do niego, a który do mnie. Granicê
przesuwa³ w zale¿noœci od chêci do pracy lub od nastroju.
Mieszkaj¹c w Polsce to mu siê udawa³o. Mia³
poparcie moich rodziców, którzy mnie krytykowali na
przyk³ad za to, ¿e mu nie poda³am kawy, czy te¿ cukru
do kawy. Piotr by³ ceniony i lubiany przez moich rodziców i ca³¹ rodzinê. To ja mia³am obowi¹zek pomóc
w gotowaniu, sprz¹taniu, zajmowaniu siê dzieæmi – a
“Panowie”... grali w karty. Uda³o mi siê to skorygowaæ
w Szwecji. W tym kraju poczu³am siê kobiet¹.
Nie by³o mamy, która zwraca³a mi uwagê, ¿e nie
dbam o Piotra, nie by³o sióstr, które krytykowa³y mój
sposób ubierania. W tym moim nowym kraju – ka¿dy
pilnuje siebie. Od czasu, kiedy oboje pracowaliœmy, obowi¹zki rozk³ada³y siê automatycznie. Je¿eli pojawia³y siê wiêksze problemy, to raczej przez mieszanie
siê w nasze sprawy jego kolegów. Problemy zazwyczaj
trwa³y krótko. Wtedy ka¿de z nas sz³o do swoich zajêæ,
aby po chwili wróciæ i zapytaæ: “Zagramy w koœci?” I
zaczynaliœmy grê. Problemy z dzieæmi nauczyliœmy
siê rozwi¹zywaæ nie doprowadzaj¹c do “wygrania” jednej czy drugiej strony. W tym uk³adzie wygrywa³y
dzieci. Zawsze robi³y co chcia³y, ale tym samym nie
nauczyliœmy ich s³uchaæ i respektowaæ rodziców.
Nasze ¿ycie rodzinne wype³nione by³o prac¹
zawodow¹, grabieniem igliwia w naszym lesie ko³o
domu, odgarnianiem œniegu, walk¹ z ogromnymi kamieniami w otoczeniu domu, œcinaniem olbrzymich sosen,
wnoszeniem po schodach ton ziemi, aby wype³niæ dziury wyrównuj¹c trawniki. Ale tak¿e podró¿ami – po
Europie, Ameryce, no i oczywiœcie do rodziców i rodziny w Polsce i Ameryce.
Piotr kocha³ góry. Z grup¹ kolegów jeŸdzi³ na
wspinaczki w polskie i czeskie Tatry. Z pasj¹ zajmowa³
siê fotografi¹, któr¹ z czasem zast¹pi³ pierwszym modelem kamery zamieniaj¹c j¹ póŸniej na cyfrow¹.
14

NGP 13/2016 (375)

Cokolwiek robi³, robi³ to z zaanga¿owaniem i pasj¹. W
Polsce, na stanowisku g³ównego konstruktora w Zak³adach Wytwórczych Urz¹dzeñ Sygnalizacyjnych w
Katowicach zosta³ nagrodzony trzema medalami: Przodownika Racjonalzacji Produkcji, Zas³u¿onego Kolejarza oraz Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi przyznanym
przez Radê Pañstwa. W Sztokholnie by³ cenionym projektantem w przedsiêbiorstwie kolei podmiejskich. Projektowa³ nowe systemy sterowania ruchem kolejowym
i wprowadza³ zmiany w dotychczasowych systemach,
sprawdza³ i wydawa³ zgodê na gotowoœæ urz¹dzeñ do
uruchomienia linii kolejowych.
Przytoczê tu, w t³umaczeniu Piotra, artyku³ z
27 lutego 2007 roku, zamieszczony w elektronicznej
gazetce firmy SL – przedsiêbiorstwa komunikacji miejskiej na obszarze regionu sztokholmskiego, dotycz¹cy
modernizacji przedwojennego systemu sterowania ruchem, na nowoczesny, projektu i konstrukcji opracowanych przez Piotra.
PER£A HISTORII TECHNIKI
ZESZ£A DO GROBU
Saltsjöbana przed niespe³na 70 laty by³a jedn¹ z
najnowoczeœniejszych i najbardziej op³acalnych kolei
w Europie. Ostatnio dwie wys³u¿one nastawnie przekaŸnikowe z 1936 roku w Storängen i w Saltsjö Duvnäs
zast¹piono nowymi. W 1938 roku oczy ca³ej kolejowej
Europy kierowa³y siê na Saltsjöbanê, pierwsz¹ w Europie kolej ze zdalnie, centralnie kierowanym ruchem.
Jednym z warunków osi¹gniêcia tego by³o wyposa¿enie
wszystkich stacji w nastawnie przekaŸnikowe. Dwa lata
wczeœniej – tego samego roku, kiedy parlament szwedzki ustanowi³ 7-letni¹ szko³ê powszechn¹, a w odbiornikach kryszta³kowych rozbrzmiewa³ g³os Svena Jerringa
„Japoñczycy, Japoñczycy, Japoñczycy“, gdy Szwecja
przegrywa³a na Olimpiadzie w Berlinie – w budynkach
stacyjnych Saltsjö Duvnäs oraz Storängen sta³y gotowe
dwie nastawnie przekaŸnikowe.
PrzekaŸnikownie by³y pe³ne ówczesnej „high
tech”, przewody wi¹zane czerwon¹ nici¹ w równiutkie
wi¹zki, szybki os³aniaj¹ce kontakty przekaŸników wyczyszczone, b³yszcz¹ce miedzi¹ we wiosennym s³oñcu
uzwojenia, jak równie¿ dumni in¿ynierowie w bia³ych
koszulach i krawatach.
Kiedy 70 lat póŸniej, 17 stycznia 2007, urz¹dzenia
te zosta³y wy³¹czone z ruchu, by³a to chwila historyczna
nie tylko dla SL, ale dla ca³ej kolejowej Europy. Proces
modernizacji rozpoczêto opracowaniem za³o¿eñ konstrukcyjno-produkcyjnych w listopadzie 2005, wed³ug obowi¹zuj¹cych w SL zasad planowania i bezpieczeñstwa,
planuj¹c wymianê na rok 2006. Po roku intensywnych

prac obejmuj¹cych planowanie, kontraktacjê wykonawstwa, projektowanie, zakupy materia³ów, instalacjê, kontrole i testy, sta³y nowe nastawnie, gotowe do uruchomienia w grudniu. Aby jednak nie utrudniaæ wzmo¿onego
ruchu przedœwi¹tecznego, postanowiono przesun¹æ uruchomienie na styczeñ. Na piêæ dni ruch kolejowy zosta³
zast¹piony autobusami i w tym czasie dokonano wymiany nastawni. Ostatnie testy, ju¿ z poci¹giem próbnym,
zakoñczono w³aœnie, gdy zima zawita³a do Sztokholmu.
Sprawna organizacja i ofiarny wysi³ek pracowników, tak naszych, jak i wykonawców, umo¿liwi³y, ¿e
ruch kolejowy wystartowa³ w poniedzia³ek 22 stycznia
zgodnie z rozk³adem jazdy. Oko³o 17.000 podró¿nych
mog³o znów, tak jak kiedyœ, skorzystaæ z poci¹gu do
stacji Slussen, w centrum Sztokholmu.
I znów „high tech” zawita³a do Storängen i Saltsjö
Duvnäs; jedyne, czego brakowa³o z 1936 roku, to krawatów i bia³ych koszul. Tym razem by³y to kamizelki
ochronne, b³yszcz¹ce pomarañczowo w œwietle pe³ni
ksiê¿yca. Pierwotnie zamierzano zainstalowaæ nastawnie komputerowe, lecz ze wzglêdu na napiête terminy i
wysokie koszty, zdecydowano siê na nastawnie SF4, to
znaczy SL-owski wariant nastawni model 59 Banverketu. Nastawnie SF4 (miniaturowe przekaŸniki zabezpieczeniowe typu SF4 na p³ytkach drukowanych w kombinacji z komputerem – przypisek t³umacza) by³y wczeœniej stosowane przez SL równie¿ na kolejach dojazdowych: Saltsjöbana, Roslagsbana i Lidingöbana, z pozytywnym rezultatem, tak pod wzglêdem bezpieczeñstwa,
niezawodnoœci, jak i kosztów instalacji i utrzymania.
Nastawnia SF4 by³a pierwotnie skonstruowana
przez Piotra Desselbergera, a zasady monta¿u opracowali Lennart Sjölund i Jörgen Lindahl. Wszyscy pracuj¹
w Jednostce Techniki SL, Wydzia³ Elektryczny, Sekcja
Sygnalizacji. Ten typ nastawni jest obecnie traktowany
w SL, jako standard i przy najbli¿szej okazji zostanie
przemianowany, wed³ug nazwisk twórców: Desselberger-Sjölund-Lindahl, jako nastawnia DSL, ale to jest
jeszcze œcis³a tajemnica.
I jeszcze uzupe³nienia do³¹czone do t³umaczenia:
Kolej Saltsjöbana uruchomiono w 1893 roku i zelektryfikowano w 1914 roku. Nastawnia, to wyposa¿enie
stacji kolejowej przeznaczone do zabezpieczania i kierowania ruchem kolejowym za pomoc¹ sygna³ów œwietlnych, z zastosowaniem ró¿norakich urz¹dzeñ. Nastawnie mog¹ byæ mechaniczne, elektromechaniczne, przekaŸnikowe lub komputerowe albo kombinacj¹ tych
form. Mog¹ byæ obs³ugiwane na miejscu lub zdalnie,
ewentualnie mniej lub bardziej automatyczne.
By³am dumna z Piotra! Mia³ du¿¹ wiedzê i umia³
j¹ przekazywaæ.
Jego umiejêtnoœæ wyci¹gania wniosków, tak ze
zdarzeñ politycznych, jak i ekonomicznych, pomog³a
nam unikn¹æ podejmowania b³êdnych decyzji. Równoczeœnie potrafi³ byæ bezwzgledny w ocenie prostackiego
zachowania. W sposób doskona³y umia³ zjednywaæ sobie przyjació³, a równoczeœnie jednym s³owem odci¹æ
od siebie prostaków.
Ceni³ swój czas, poœwiêcaj¹c go dla ludzi m¹drych i dobrej woli. Do 73. roku ¿ycia pracowa³ na ca³ym
etacie. D³u¿ej ju¿ nie mogli go zatrudniaæ. Jednak zanim
skoñczy³, czeka³a ju¿ na niego oferta pracy w firmie
Ferrivia, zatrudniaj¹cej seniorów. Tak wiêc przechodz¹c
na emeryturê 30 kwietnia 2011 roku, od 1 maja zacz¹³
pracê jako konsultant w nowej firmie. Wiêkszoœæ czasu
pracowa³ w domu, sprawdzaj¹c projekty przebudowy
stacji kolejek podmiejskich.
Wtedy zaczê³y siê problemy ze zdrowiem.

Piotr Desselberger (pierwszy od lewej) podczas inspekcji jednej ze stacji Saltsjöbany

Irena Desselberger
Fragment ksi¹¿ki “Niæ mojego losu”.

Zapiski krytyczne

POLITYKA

Ormiañski MONACHIUM
terroryzm
Stolica Królestwa Bawarii, jednego
z najsympatyczniejszych pañstw niemieckich z okresu rozdrobnienia. Kiedyœ
stolica kultury i sztuki niemieckiej.

Nie powinno dziwiæ, ¿e Robert
Guédiguian, urodzony co prawda
w Marsylii, lecz wywodz¹cy siê
z ormiañskiej rodziny imigrantów,
póŸno (lepiej ni¿ wcale) nawi¹zuje
do ma³o w gruncie rzeczy znanej
dzia³alnoœci ormiañskich terrorystów.

Po Pierwszej Wojnie Œwiatowej prze¿ywa kryzys i tam rodzi siê ruch nazistowski, jeszcze przed
Hitlerem. Pod wp³ywem udanego Marszu na Rzym
w³oskich faszystów pod wodz¹ Mussoliniego genera³
Erich Ludendorff – bohaterski dowódca i kapral z tej
samej Pierwszej Wojny, Adolf Hitler, próbuj¹ marszu
na Berlin. Zaczynaj¹ od Monachium.
9 marca 1923 roku nastêpuje nieudany pucz i
marsz w Monachium. Policja u¿ywa broni. Hitlerowi i
Hessowi uda³o siê zbiec. Genera³ Ludendorff w mundurze i pe³nej gali przeszed³ przez kordon policji. Nikt
nie odwa¿y³ siê strzelaæ do bohatera narodowego. Ale
innych szesnastu nazistów pad³o od kul. Ich nazwiska
s¹ wymienione na pocz¹tku Mein Kampf. W tym jedno

polskie nazwisko in¿yniera Strañskiego (Lorenza von
Stransky’ego).
W Monachium odbywa siê 29 i 30 wrzeœnia
1938 s³ynna konferencja maj¹ca zapobiec II Wojnie
Œwiatowej. Nie uda³o siê.
W 1972 odbywa siê w Monachium Olimpiada –
œwiêto braterskiej rywalizacji. Palestyñscy terroryœci
morduj¹ tam prawie ca³¹ ekipê olimpijsk¹ Izraela. Olimpiada jednak siê odbywa, jakby nigdy nic.
14 lutego 2016 odby³a siê w Monachium druga
pokojowa konferencja. Konferencja Bezpieczeñstwa w
obliczu nowej zimnej wojny.
22 lipca 2016 Monachium znowu staje siê g³oœne. Jeden szaleniec (obywatel niemiecki pochodzenia irañskiego) dokonuje masakry na miarê swoich mo¿liwoœci. Zabija dziewiêciu przypadkowych ludzi i rani
dwudziestu paru. Potem pope³nia samobójstwo.
Co jeszcze siê wydarzy w tej dawnej, spokojnej
stolicy Bawarii? (LGG)

OBAMA O TRYBUNALE I
DEMOKRACJI W POLSCE
W kwietniowym numerze NGP (nr 371)
pisaliœmy o „przypadkowym” spotkaniu
siê w Nowym Jorku prezydentów RP
i USA oraz o krótkiej wymianie
uprzejmoœci. W Warszawie, z okazji
szczytu NATO, nast¹pi³o d³u¿sze (45
minutowe) spotkanie Baracka Obamy z
Andrzejem Dud¹. Po nim obaj Prezydenci
zdali relacjê z rozmowy, któr¹ odbyli.
Relacje te ró¿ni³y siê nieco i do dziœ trwa
spór o to, co Prezydent USA powiedzia³
Prezydentowi RP.
W latach 1970-80. organizowali oni zamachy na
tureckich dyplomatów i innych oficjalnych przedstawicieli, w mniej wiêcej pó³ wieku od udanego zamachu
na Taalat Paszê (jednego z inspiratorów pogromu Ormian 1915) w Berlinie (1921), którego sprawca zosta³
wówczas przez s¹d Niemiec wersalskich uniewinniony.
Chodzi³o tu o uczulenie œwiatowej opinii publicznej na
dawne i obecne losy ormiañskiej mniejszosci w Turcji a
zarazem zmuszenie rz¹du tureckiego – jak wiemy do
dziœ nie spe³nione – do uznania swej winy w masakrze
1915 roku.
Aram, syn w³aœciciela sklepu i restauracji w Marsylii, dokonuje udanego zamachu bombowego na tureckiego ambasadora w Pary¿u, w którym jednak zostaje
ciê¿ko ranny postronny rowerzysta. Wyrzuty sumienia
Arama prowadz¹ do konfliktu z przywódcami ormiañskiego skrzyd³a miêdzynarodówki terrorystów w Libanie, grupuj¹cej tak¿e maronitów, Kurdów, palestyñskich Arabów, ETA, IRA e tutti quanti. Zarazem – z
inicjatywy matki Arama – dochodzi do pojednania z
rowerzyst¹.
Poza berliñskim prologiem i kilkoma scenami w
Libanie, wiêkszoœæ akcji ma jednak miejsce w Marsylii,
jak we wczeœniejszych, populistycznych filmach Guédiguiana, ukazuj¹cych losy prostych ludzi. Zwraca
uwagê starannoœæ werbalnego i lingwistycznego zorkiestrowania akcji, po niemiecku w prologu, po francusku
w pozosta³ej akcji, co jest równie¿ usprawiedliwione
w Libanie – dawnym francuskim protektoracie.
Aleksander Kwiatkowski
EN VANSINNIG IDÉ/UNE HISTOIRE DE FOU
re¿. Robert Guédiguian, dystr. TriArt Film

Poniewa¿ Prezydent Duda w swojej relacji pomin¹³ uwagi Prezydenta Obamy o demokracji i wolnoœci
w Polsce, wiêc Prezydent Obama sam opowiedzia³ publicznie, ¿e wyrazi³ swoje zaniepokojenie stanem
demokracji w Polsce i swoje zdziwienie, ¿e w kraju,
który uchwali³ drug¹ w œwiecie, po amerykañskiej,
konstytucjê, nie szanuje siê Trybuna³u Konstytucyjnego – stoj¹cego z mocy prawa na jej stra¿y.
Obama naturalnie mia³ na myœli konstytucjê z 3 maja
1791 roku.
W USA jest jedna konstytucja uchwalona 17
wrzeœnia 1787 roku i ta konstytucja, do dzisiaj, zawiera
27 poprawek. Nie jest to du¿o, jak na 229 lat jej obowi¹zywania.
Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e prezydent Obama
myœli, ¿e w Polsce wci¹¿ obowi¹zuje dotychczas znana
mu konstytucja trzeciego maja z poprawkami. Jeœli
tak nawet nie jest, to na pewno w g³owie mu siê nie
mieœci, ¿e ¿yjemy w Polsce ju¿ pod siódm¹ konstytucj¹,
a PiS szykuje nam ósm¹.
Polska pod tym wzglêdem ustêpuje tylko Francji, gdzie ze wzglêdu na burzliw¹ historiê (trzy królestwa,
dwa cesarstwa i piêæ republik) by³o 12 konstytucji. W
Polsce jest siedem, licz¹c z konstytucj¹ nadan¹ przez
cesarza Napoleona I Ksiêstwu Warszawskiemu i przez
cesarza Aleksandra I Królestwu Polskiemu (kongresowemu) oraz bierutowsk¹ konstytucj¹ PRL nadan¹,
w pewnym sensie, przez generalissimusa Stalina. W
tych siedmiu konstytucjach tylko jedna (ta stalinowsko
-bierutowska) by³a fikcyjna. A i tak polska opozycja
demokratyczno-liberalna zaczê³a swoj¹ zwyciêsk¹ dzia³alnoœæ od obrony tej fikcji przed jej urealnieniem –
przeciwko wpisaniu do konstytucji paragrafów okreœ-

laj¹cych stan faktyczny tj. socjalizmu i przyjaŸni z
ZSRR. Dzisiaj Komitet Obrony Demokracji idzie
po zbli¿onej linii.
Uwagi wyra¿one przez Prezydenta Baracka Obamê zosta³y sfa³szowane przez media podleg³e obecnym w³adzom. Z historii wiemy, ¿e takie zabiegi mia³y
zawsze krótkie nogi. Nawet w PRL, bo ludzie dowiadywali siê prawdy z Radia Wolnej Europy i innych zachodnich rozg³oœni nadaj¹cych w jêzyku polskim. Ci
co znali jêzyki obce mieli jeszcze ³atwiej, bo w Empikach by³ dostêp do wolnej prasy zachodniej.
Dzisiaj sytuacja (z punktu widzenia w³adz) jest
beznadziejna. Dzia³aj¹ prywatne niezale¿ne media, a i
dzia³acze opozycyjni wypowiadaj¹ siê czêsto.
S¹ wprawdzie próby wprowadzania cenzury, a
Marsza³ek Sejmu czêsto odbiera g³os opozycji. Ale jeszcze daleko do dawnych dobrych czasów, gdy dzia³a³
Urz¹d Cenzury na Mysiej i jego delegatury we wszystkich województwach.
Jak na dyplomatê i goœcia przysta³o, amerykañski Prezydent chwali³ trochê gospodarzy, ale i wyra¿a³
nadziejê, ¿e sk³ócone w sprawie Trybuna³u Konstytucyjnego strony dojd¹ do porozumienia i na przyk³ad
zastosuj¹ siê do zaleceñ Komisji Weneckiej.
Opieraj¹c siê na sfa³szowanych relacjach, ró¿ni
politycy wybierali sobie fragmenty z oœwiadczenia Baracka Obamy, tak jak im pasowa³y. To naginanie wypowiedzi Prezydenta USA do swoich celów politycznych
spowodowa³o opublikowanie przez Ambasadê Amerykañsk¹ dos³ownego t³umaczenia wypowiedzi Obamy
na jêzyk polski. I znowu by³ wstyd.
Naturalnie... rol¹ Prezydenta USA nie jest pouczanie o zasadach demokracji i wolnoœci przywódców
innych krajów. Nawet wtedy, gdy nale¿¹ do NATO.
Ale do NATO przyjmuje siê kraje o zbli¿onych idea³ach
i podobnym systemie.
Polskie w³adze nie mog³y zastosowaæ znanej riposty: „A u was murzynów bij¹”, bo tak siê raczej sk³ada, ¿e ostatnio w USA bia³ych policjantów zabijaj¹ ludzie o czarnym kolorze skóry.
Z kolei wydarzenia w Turcji przyjê³y polskie
w³adze z satysfakcj¹ – swoist¹ Schadenfreude (radoœci¹
z cudzego nieszczêœcia). No, bo jak to: Turcja jest wa¿nym i cenionym sojusznikiem USA, a dziej¹ tam siê
rzeczy, o których nam (na razie) siê nie œni³o...
Zgodnie z powiedzonkiem Sier¿anta Orzeszki,
trzeba tylko spokojnie poczekaæ. (LGG)

NGP 13/2016 (375)

15

