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POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE

Ujarzmić
łosia
Wszystko wskazuje na to, że
opowieści o łosiej kawalerii
w Szwecji są jedynie
wytworem fantazji. Podobnie
zresztą jak te o łosiowych
kawalerzystach Stalina. Jak
ktoś przytomnie zauważył,
wzmianki o tym ukazały
się w Rosji sowieckiej w
okolicach 1 kwietnia... 6

Nominacja
dla polskiej
firmy
Spośród 100 firm rewizorskich
i księgowych, które pomyślnie
przeszły tak zwany test FAR, pięć
zakwalifikowało się do prestiżowej branżowej tegorocznej nagrody Biura Przyszłości. Wśród nich
jest polska firma Maroni, prowadzona przez Bożenę i Maxa Blomqvistów. Gratulujemy. Werdykt
jury zapadnie podczas branżowej
konferencji 22-23 września br.

Paradowanie w
„odzieży patriotycznej”
zastępuje dzisiaj
potrzebę głębszej
wiedzy historycznej.
Zewnętrzne
patriotyczne okrycie
ma przysłonić
wewnętrzną pustkę. 2

NA MARGINESIE

Co się naprawdę kryje za proponowanymi zmianami ustawodawczymi dotyczącymi „obrony dobrego
imienia Polski”? Sceptycy i krytycy
mówią krótko: opakowana w górnolotne hasła ochrony dobrego imienia
Polski ustawa, w rzeczywistości jest
sposobem na sankcjonowanie negowania prawdy historycznej za pomocą kodeksu karnego i zastraszanie
pozwami cywilnymi.
Kara trzech lat więzienia za „publiczne i wbrew
faktom przypisywanie Państwu Polskiemu lub Narodowi Polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności” za zbrodnie nazistowskie, wedle
deklaracji rządu, ma pozwolić skutecznie przeciwdziałać pojawianiu się w zagranicznej prasie sformułowań o „polskich obozach śmierci”. To jednak
tylko fasada. W rzeczywistości za obroną dobrego
imienia Polski i Polaków ukryty jest przemyślany i
cholernie niebezpieczny plan. PiS nie mówi o tym
głośno, ale wprowadzone w życie prawo „antydyfamacyjne” umożliwi prawicy forsowanie własnej polityki historycznej – bo wszystkim innym zaknebluje
usta – pisze Stanisław Skarżyński, wicenaczelny
OKO.press.
Wątpliowści wyraził także Sąd Najwyższy: „czy
wprowadzenie tych przepisów do ustawy o IPN nie
spowoduje „zamrożenia” wciąż żywej debaty publicznej na temat przebiegu II wojny światowej na
ziemiach polskich”? Albo: „samo ryzyko złożenia
wniosku o zabezpieczenie powództwa [oznacza to
zablokowanie publikacji będących przedmiotem
procesu cywilnego] wywoła poważne obawy co
do tego, czy określone tematy (np. denuncjowania
Żydów oraz tzw. szmalcownictwa) należy w ogóle
poruszać w publikacjach”.
Z kolei w ekspertyzie profesora Ireneusza Kamińskiego czytamy: „Powierzenie – obok IPN –
także organizacjom pozarządowym uprawnienia do
wniesienia powództwa o ochronę dobrego imienia
Narodu Polskiego lub Rzeczypospolitej Polskiej
może prowadzić do licznych postępowań wszczynanych w zamiarze nękania autorów, także naukowców, literatów i artystów”.
Tolerancja dla odmiennych poglądów, poszukiwanie prawdy, poczucie solidarności ponadnarodowej - ludzkiej – stały się dzisiaj w Polsce produktem
deficytowym. Europa (generalnie, przy zniuansowaniu wewnętrznych problemów) idzie dzisiaj w
zupełnie innym kierunku niż Polska. Chociaż – i tu
i tam – coraz wyraźniej widać krzepnące w siłę nacjonalizmy. Każdy chce być silny i niezależny – to
zjawisko obrazuje Rosja Putina, sondażowe sukcesy Donalda Trumpa w USA, Brexit, Turcja Erdogana i retoryka obecnie rządzącej ekipy w Polsce. To
może tylko prowadzić do jednego: wojny.
Nacjonalizm i faszyzm jest silny naszą obojętnością. Tylko od nas zależy czy potrafimy ten
proces zatrzymać. Antoni Pawlak pisał niedawno:
Nasze przyzwolenie toruje im drogę. W Gdańsku
narodowcy, którym się wydaje że są spadkobiercami żołnierzy wyklętych, poturbowali ludzi z Komitetu Obrony Demokracji. Policja, zamiast stanąć w
obronie bitych wstydliwie odwracała wzrok. To była
próba linczu. Ci, którzy sprawę bagatelizują, ci którzy próbują tłumaczyć „słuszny gniew” bandytów
ponoszą współodpowiedzialność za ten akt przemocy. Przez Polskę idzie faszyzm.
Paradowanie w „odzieży patriotycznej” (koszulki z żołnierzami wyklętymi) zastępuje dzisiaj potrzebę głębszej wiedzy historycznej. Zewnętrzne patriotyczne okrycie ma przysłonić
wewnętrzną pustkę.
To moda sankcjonowana politycznie – przez cyników, którzy nie mają wyobraźni. To przyzwolenie
sprzyja tworzeniu karnych legionów zwolenników
poprawiania historii zarówno europejskiej, jak i polskich dziejów. W zasadzie nic nowego – już nie raz
tak było. Koncesjonowani Patrioci szturmują dzisiaj nie tylko tak zwane media narodowe (publiczne), ale także miejsca wydawało by się neutralne:
chcą między innymi decydować, jakie książki mają
znajdować się w bibliotekach (dobrym przykładem
są perturbacje wokół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie). A ze względu na brak własnych osiągnięć,
ludzie ci chcą zbrukać bohaterów, by nie mogli być
wzorcem albo ich całkowicie pominąć.
Podobno prawda zawsze się obroni sama. Gorzej
jest z wolnością. Wolność stale trzeba zdobywać,
nie można jej tylko posiadać! Przychodzi jako dar,
a utrzymuje się poprzez zmaganie. (ngp)
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W nawiązaniu do notatki z poprzedniego numeru NGP (nr 15/2012) o szwedzkim wydaniu książki
Rainera Hössa, wnuka Rudolfa – komendanta Oświęcimia – autora słynnej autobiografii. Tłumaczonej na
wiele języków i mającej wiele wydań, między innymi
w Szwecji. Chciałem poinformować, że ta napisana
w polskim więzieniu, przed egzekucją autora, książka
jest wyjątkowo obiektywna. Rudolf Höss wiedział,
że nic go nie uratuje. Na procesie uznano go winnym
śmierci 2.200.000 ludzi. Höss protestował, że ofiar
było mniej. W jego wypadku nie miało to znaczenia.
Wyroku to nie mogło zmienić. Ale historia przyznała
mu rację.
Według obecnych badań obozu oświęcimskiego
nie przeżyło milion dwieście tysięcy do półtora miliona więźniów. Było to ponad milion zamordowanych
bezpośrednio Żydów i kilkaset tysięcy innych – bądź
zamordowanych, bądź zmarłych z powodu panujących w obozie warunków. W tej drugiej grupie znajdowali się Polacy w liczbie ok. 80 tysięcy. Ustalono
imienny spis polskich ofiar liczący ponad 70 tysięcy.
Co oznacza, że około 25% z 320 tysięcy polskich
więźniów nie przeżyło obozu. W innych grupach narodowościowych: rosyjskiej, francuskiej, włoskiej,
czeskiej i słowackiej – ponad 50% nie przeżyło. Im
trudniej było adaptować się do panujących w obozie
warunków.

MISS EUROPA
Jestem entuzjastycznym zwolennikiem
zjednoczonej Europy i doskonale rozumiem Zeusa, że się w niej, na plażach
Tyros, zakochał.
Jestem również polskim patriotą i wierzę, że przytłaczająca większość Polaków również nimi jest. Dlatego też tak trudno mi zrozumieć i przejść do porządku
dziennego nad tym, co się dzieje w mojej ojczyźnie, a
tym bardziej – jak mogło do tego dojść.
Dla moich rodaków w kraju, tak myślę, powstała
sytuacja przejrzysta jak historia miłosna, z sekwencją
małżeńskiego trójkąta: jestem obywatelem i mam dwa
rozwiązania /1/ Zareaguję i coś zrobię /2/ Nie zrobię
nic i tylko się będę przyglądał. Sprawy niestety tak
się mają, że na dłuższą metę tak nie można, i Polacy
muszą coś z tym zrobić.
Węgierski polityk Orban został w Krynicy-Zdroju ubiegłorocznym Kaczyńskim, „Człowiekiem
Roku 2016”. Oglądałem telewizyjny panel, w którym obaj uczestniczyli. Orban mówił o polityce
używając kamuflażu terminologicznego „kulturalna
kontrrewolucja”, ale wszyscy rozumieli, o co idzie,
zważywszy na dokonania i reputację węgierskiego
premiera. Inkrustował, co mówił, banałami, że z Polakami można konie kraść, że dwa bratanki, i tak dalej. No, sielanka!
A dla Kaczyńskiego to całe gadanie było jak miód
na rany. Siedział rozanielony, klaszczący, rechoczący,
bez przerwy potakujący, mało nie zatańczył, z
uwielbieniem wpatrzony w Orbana jak w obrazek.
Był jak uczniak-chucherko, poklepany po plecach
przez najsilniejszego w klasie. Żenada.
Orban zaś się nie krępował. Język ciała, mimika,
rozglądanie się wokół, gesty, poprawianie krawata,
mówiły, że się wyśmienicie bawi. I słusznie! Orban
jest europejskim, otartym w licznych pojedynkach
w EU i gdzie indziej, władającym perfekt dwoma
językami, kutym na cztery kopyta politykiem. Po-

Szwedzki wydawca (Lindqvist Publishing) opiera się na danych z okresu, gdy wydano w Szwecji
wspomnienia Hössa po raz pierwszy. Tu na marginesie wspomnieć należy, że po wyzwoleniu Obozu,
Rosjanie ustalili liczbę ofiar na cztery i pół miliona.
Liczbę tę lansowaną w Polsce Ludowej zredukowano w Procesie Norymberskim o połowę. Naturalnie,
(przyznaję, że niefortunnie) piszący o polskim obozie
Auschwitz mają na myśli miejsce położenia obozu.
Czesi nie protestują, gdy pisze się o czeskim obozie
Terezin, bo Terezin leżał na terenie Czech. Natomiast
jest dla mnie niezrozumiałe używanie w Polsce niemieckiej nazwy.
Nigdzie nie pisano, czy mówiono o polskim obozie Oświęcim. Mówiono o polskim obozie Auschwitz.
Natomiast w Polsce Oświęcim był synonimem zła i
cierpienia. W czasie okupacji bano się wywózki do
Oświęcimia. Na murach pisano nocą: „Oświęcim
pomścimy”. Nikt poza Niemcami nie używał nazwy
Auschwitz. A po wojnie, były związki i ulice Oświęcimiaków, wydawano „Zeszyty Oświęcimskie”. Powstał szereg książek z Oświęcimiem w tytule. Zarówno opracowań naukowych, jak i wspomnień. I
tego „Oświęcimia” z polskiej historii i języka się nie
wykreśli,
Zachowania pana Andrzeja Majewskiego nie komentuję, bo mówi samo za siebie. Ale muszę dodać,
że pierwsze publiczne palenie książek w Europie w
XX wieku odbyło się nie w Niemczech, a w Polsce w
Katowicach w 1932 roku. Widziałem zdjęcia i notatkę z tej hecy w „Tygodniku Illustrowanym”. Sprawa
dotyczyła niemieckich wydawnictw geograficznych.
Wydawane masowo i doskonałe pod względem edytorskim wydawnictwa te monopolizowały rynek wydawniczy i zagrażały też doskonałym (wydawanym w
różnych językach) polskim opracowaniom profesora
Eugeniusza Romera i innych. Więc z inicjatywy ówczesnego Wojewody Śląskiego Michała Grażyńskiego, który był także Naczelnikiem Harcerstwa, harcerze rozpalili ognisko na jednym z placów Katowic i
wrzucali do niego w/w wydawnictwa niemieckie.
Rzecz pokazał także PAT w swojej kronice filmowej.
Wspominam to, ponieważ normalnie bardzo pilnujemy tego, że byliśmy pierwsi w jakieś dziedzinie
lub ostatni: np. w Europie ostatnie dwie czarownice
zgodnie z prawem spalono w Rzeczpospolitej Obojga
Narodów, na Ukrainie w posiadłościach Potockich.
Było to nie długo przed rozbiorami. Później Zaborcy
zabronili nam procesów czarownic. Koszt utraty niepodległości... (LGG)
wiedzieć, że Kaczyński wypadł przy nim blado, to
mało powiedziane – nie jest nawet w przybliżeniu w
tej samej klasie, co Węgier. Orban to otarty o światowe
ringi fighter, na którego tle Kaczyński wypadł do bólu
prowincjonalnie.
Uogólniając – należy sobie zdać sprawę i stale
przypominać, że pozycja polityczna nie jest tożsama
z kategorią intelektualną, i to widać było u obu
gentlemanów gołym okiem.
Parę tygodni temu pisałem pozytywnie i z sympatią
o Hilary Clinton. Dziś rozumiem lepiej, co się w
Stanach dzieje, obserwując animozje i gęstniejące
wokół niej chmury. Bardziej niż u wszystkich kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, których pamiętam, brak w niej uczucia, czegoś ciepłego,
czegoś trudnego do określenia, kiedy się o kimś mówi
– Ja ja/jego lubię!
Czy Hilary wie, co chce oferować Ameryce prócz
siebie, jako prezydenta? Czy stojąc przy mężu w
czasie jego licznych kryzysów, robiła to z miłości i
lojalności, czy dalekosiężnego wyrachowania? Czy
będąc ministrem spraw zagranicznych stała u boku
Obamy, czy tylko liczyła czas upływu kadencji?
Czy będzie realizowała obietnice dane Berniemu
Sandersowi (mojemu cichemu faworytowi), czy mówiły to tylko jej usta? I w końcu, dlaczego pomimo
kryzysów i „skoków w lewo” Billa, Amerykanie
nadal go kochają, a ją „skrzywdzoną” coraz mniej?
To misterium prawdopodobnie pozostanie nigdy niewyjaśnione. Myślę, że nasilająca się do niej
niechęć, może mieć instynktowny charakter. Psychofizyczna reakcją na jej starannie ukrywane i kamuflowane różnymi ornamentami, pragnienie władzy.
Chciałbym, choćby z uwagi na jej kontrkandydata
Trumpa, polubić Hilary Clinton, ale ona nie daje mi
szansy.
Nie należę do ludzi darzących sympatią rządzący
Polską obóz polityczny, uważam ich za szkodników,
ale przyznaję rację Morawieckiemu, gdy mówiąc
o kandydatach na prezydenta USA, użył porównia
z dżumą i cholerą, choć popełnił polityczną gafę
zapominając, że mówił to, jako wicepremier państwa.
Andrzej Szmilichowski
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Tak, jak siedemdziesiąta pierwsza
czy siedemdziesiąta trzecia,
siedemdziesiąta druga rocznica to
żadna rocznica. W Polsce ostatnio
obchodzi się miesięcznice. Można
przez rok. Potem, jak rana jest
bardzo bolesna, można obchodzić
rocznice przez pięć, góra dziesięć
lat. Później, w normalnych krajach,
obchodzi się dziesięciolecia,
dwudziestopięciolecie, specjalnie
uroczyście pięćdziesięciolecie,
siedemdziesiąt pięciolecie i
stulecia. Podkreślam w krajach
normalnych, w których nie
obowiązuje polityka historyczna.

W tym roku wypadły okrągłe siedemdziesiąte
drugie rocznice: zdobycia Monte Cassino i Powstania
Warszawskiego. Z tych okazji zarządzono wyjątkowo
uroczyste obchody z udziałem Prezydenta RP i innych
bardzo ważnych osobistości. W obchodach tych brała
czynny udział Córka Wielkiego Ojca, niepomna przemyśleń i ocen swego Ojca. Otóż Jej ojciec, Generał
Władysław Anders, miał bardzo krytyczną ocenę Powstania i nawet mówił, że po wojnie w wolnej Polsce
trzeba będzie sądzić dowódców Powstania – sprawców tej nie odpowiedzialnej awantury.
Miał też przemyślenia na temat strat poniesionych
podczas zdobywania Monte Cassino, strat które ani
na krok nie przybliżyły zwycięstwa, bo w parę tygodni później nastąpiła inwazja Europy przez kanał La
Manche i ustalenie wyniku wojny. Z punktu widzenia
Aliantów Zachodnich. Kwestia drogi na Rzym przestała mieć znaczenie. Przelana pod Monte Cassino
krew polska – zgodnie z piosenką – tyko ubarwiła
słynne maki. Przejdą lata i wieki przeminą/ Pozostaną ślady dawnych dni/ I tylko maki na Monte Cassino/
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosły krwi.
Obecny Prezydent RP inne ma zdanie w tej kwestii. Słowo – organ Kongresu Polaków w Szwecji z
satysfakcją drukuje na okładce: Wzruszające przemówienie – Podczas uroczystości z okazji 72 rocznicy Bitwy o Monte Cassino, prezydent Andrzej Duda
dziękował zebranym kombatantom, że (...) wywalczyli
swoją krwią, bohaterstwem i śmiercią, święte prawo
do decydowania o porządku bezpieczeństwa Europy i

świata. „Nie było by Unii Europejskiej gdyby nie polska krew przelana w czasie drugiej wojny światowej”
– mówił prezydent Andrzej Duda. (Słowo – nr 3, maj
/ czerwiec 2016).
Ośmielone słowami Prezydenta inne Ważne Osobistości zaczęły się prześcigać w demagogii odnośnie
Bitwy i Powstania.
Powstanie przestało być tragedią – stało się zaporą dla Armii Czerwonej w dalszym pochodzie na Zachód. Powstanie rzekomo uratowało Francję, a może
i Hiszpanie od wyzwolenia-zniewolenia przez Armię
Czerwoną.
Prosta, acz chybiona analogia do Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Wtedy Polacy naprawdę powstrzymali Bolszewików, którzy chcieli wspomóc rewolucję
w Berlinie i zrealizować hasło naszego wyrodnego
rodaka Marszałka Tuchaczewskiego, który głosił
hasło: „Przez trupa Polski do jądra Europy”. Bitwa
Warszawska jest uznana, jako jedna z szesnastu bitew, które zadecydowały o losach świata. Nikt takiego
miana nie nada ani bitwie o Monte Cassino, ani Powstaniu Warszawskiemu.
Czy Powstanie Warszawskie przedłużyło II Wojnę? Nie ma co do tego pewności. Ale cieszenie się z
tego rzekomego faktu jest nieodpowiedzialne.
W latach siedemdziesiątych profesor Wiktor Sukiennicki, wielki znawca spraw Europy Wschodniej,
z Polską na czele, wówczas pracownik Instytutu Hoovera w Kalifornii, otrzymał od jakieś fundacji amerykańskiej zwrot kosztów podróży. To jest przelot do
Europy i uniwersalny bilet kolejowy na wszystkie
linie kolejowe w całej Europie na zachód od Łaby.
Dzięki temu założył swój prywatny „latający uniwersytet”. Podróżował po całej wolnej Europie i odwiedzał skupiska polskie. Wygłaszał prelekcje, wykładał i tworzył grupy seminaryjne. Szwecję odwiedzał
przynajmniej raz do roku. Wykładał w Sztokholmie,
Lundzie i w Västerås.
Pamiętam seminarium poświęcone Powstaniu
Warszawskiemu. W pewnym momencie Pan Profesor
zadał nam pytanie: Co według panów (tak się złożyło, że w tej grupie byli sami mężczyźni) wywalczyli
Powstańcy Warszawscy? Honor, poczucie wolności –
odpowiadaliśmy. No tak – powiedział Profesor – ale
to abstrakcje. A ja pytam o konkrety. Nie wiedzieliśmy, co odpowiedzieć. I profesor Sukiennicki nam
powiedział: Wolny Berlin.
I zaraz to uzasadnił, mówiąc mniej więcej tak:
„Stalin zatrzymał swoje wojska nad Wisłą. Zabronił
Rokossowskiemu zdobywania Warszawy. Nie przysłał posiłków. Obwody skierował na południe Europy.
O co zresztą – mówił dalej Profesor – moi koledzy z
Instytutu Hoovera, pochodzący z Bułgarii, Rumunii
i Węgier, mieli do mnie pretensję, tak jakbym to ja
wywołał to Powstanie, przez które ich kraje wpadły
wcześniej w łapy Stalina. W konsekwencji Rosjanie
spóźnili się nad Łabę, czyli ustaloną granicę wpływów. Amerykanie czekali tydzień poczym generał
Patton ze swoimi czołgami ruszył na wschód i zajął
Pilzno, a jego czołgi doszły do Pragi Czeskiej, a nawet
zawadziły o południe Polski. Gdy wszystko się przewaliło i skończyła się wojna w Europie Alianci (zgodnie z ustaleniami w Jałcie) zażądali swoich sektorów
w Berlinie. Stalin odmówił, argumentując, że poniósł
za duże straty zdobywając Berlin, by teraz dzielić się
tym miastem. O key, powiedzieli Amerykanie, dobrze, uznajemy status quo i zostajemy w Czechach.
No i krakowskim targiem Stalin oddał pół Berlina,
a Amerykanie wycofali swoje wojska z Pilzna. Tak,
że – konkludował Profesor – powstańcy warszawscy
wywalczyli Wolny Berlin. Ale, gdyby ktoś im to powiedział w czasie Powstania, to miałby duże nieprzyjemności”.
Przyznaję się, że mnie ta opinia przekonała. Natomiast przytoczone wcześniej opinie krajowych niedouczonych polityków, wołają o pomstę do Nieba.
Dziś trudno ustalić, ile czasu zabrało by Armii
Czerwonej zdobywanie Warszawy? Ale na pewno nie
dwa miesiące (czas trwania Powstania). Może Berlin był by zdobyty nie w maju, a w styczniu 1945?
Z punktu widzenia ginących i mordowanych w tym
okresie ludzi, opóźnienie było tragedią.
29 sierpnia minęła 72. rocznica likwidacji Getta
Łódzkiego. To Getto miało szansę doczekania wyzwolenia. Zostało zlikwidowane, bo Niemcy potrzebowali obozu dla wywożonych z Warszawy Polaków.
Dzisiaj to wszystko jest gdybanie, ale bliższe prawdy,
niż opinie wysoko postawionych w Polsce oficieli.
Na pogrzebie Inki i Zagończyka – tragicznych ofiar
zbrodniczego systemu – pani Premier powiedziała, że
ich zamordowanie dało nam dzisiaj możliwość życia
w Wolnym Kraju. Nie chodzi mi o niezręczność tego
sformułowania. Ale co ma jedno do drugiego?
Ludomir Garczyński--Gąssowski

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Podziękowanie
Okres działalności Pani Konsul, Barbary
Sośnickiej w Sztokholmie niestety dobiega końca. Pani Konsul zapisała się pięknie
w naszej pamieci. Ujmowała nas taktem,
subtelnością i nobliwą elegancją. Formalność protokołu dyplomatycznego nie zdołała
przesłonić serdeczności jaką nam okazywała
podczas spotkań w konsulacie. Czuliśmy się
tam zawsze mile widzianymi gośćmi.
Kiedy Polski Instytut Kultury uległ reorganizacji i opuścił dawny lokal przy Villagatan
w Sztokholmie, Konsulat Polski częściowo
przejął działalność Instytutu, użyczał siedziby
Salonowi Poezji i pod kierunkiem Pani Konsul
organizował uroczystości jubileuszowe, spotkania z okazji przyznawania nagród osobom
zasłużonym dla sprawy polskiej, zapraszał na
koncerty i wieczory literackie. Za to jesteśmy
kierownictwu w osobie Pani Konsul ogromnie
wdzięczni.
W roku 2014 ogłoszono rządowy dokument
o współpracy z polską emigracją. Nareszcie
została oficjalnie zauważona społeczność
polskiego pochodzenia żyjąca poza granicami
kraju, jej potrzeby i potencjał. Pani Konsul
wyprzedziła swą działalnością ten projekt,
umożliwiając nam już wcześniej większą możliwość uczestniczenia w kulturze narodowej i
umacniając naszą polską tożsamość.
Życzymy Pani Konsul dalszej owocnej pracy ze świadomością, że okres Jej sztokholmskiej kadencji będzie długo i z wdzięcznością
wspominany.
Elżbieta Gieysztor
Janusz Mayer
Teresa i Lech Urban
Marta Urbańska-Jaekel
Elżbieta Zettinger
Sztokholm, wrzesień 2016 r

KOBIETA 50+ poszukuje
kawalerki lub samodzielnego
mieszkania przy T-banie.
T: 0735 763 852
KOBIETA 50+ podejmie
się opieki nad starszą osobą
w zamian za pokój
T: 0735 763 852
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tanie. Dla łosi nie trzeba gromadzić zapasów jedzenia na zimę, ponieważ żywią się same, ani przygotowywać ściółki do stajni, gdyż zwykle kładą się na
śniegu. Łosie przyzwyczajają się także
dobrze do życia w domu. Przechadzają się swobodnie po pokojach, a nawet
wchodzą na schody. Niektóre oswojone
zwierzęta są przyczyną powstania wielu anegdot. W Livonii inspektor leśny
Harry Walter oswoił samca łosia i nazwał go Tschuk. Zwierzę z niewiarygodną zręcznością wchodziło do domu,
kładło się w salonie i przeżuwało, a
później wyskakiwało przez okno. W
lecie łoś chodził ze swym właścicielem
jak pies. Pozwalał się dosiadać, ale nie
znosił być siodłany. To łagodne zwierzę
miało jedną wadę - tak lubiło grzyby, że
atakowało wszystkich spacerowiczów i
opróżniało ich koszyki. W Finlandii dr
Peter Krott zaczął wystawiać dwa mło-

Ujarzmić łosia
Podobno pod koniec XVII
wieku w Szwecji pojawił się
pomysł, aby kawalerzyści
swe dzielne rumaki zamienili na... łosie. Pomysł przypisywany jest królowi Karolowi XI. Podobno... łosie w
służbie armii wykorzystywały także oddziały dywersyjne
i zwiadowcze wspierające
towarzysza Żdanowa, a
działo się to za przychylną
aprobatą Stalina. Prawda to
czy fałsz? Jak to naprawdę
było z łosiową kawalerią?
Na terenie niemal całej Szwecji
(uwaga: poza Gotlandią!) żyje około
300 tysięcy łosi. Żyją one zresztą tylko w północnej części naszego globu,
a więc na Alasce, w Kanadzie i północnych regionach Rosji. W Europie
w Skandynawii, częściowo w Polsce
i krajach bałtyckich. W Szwecji mają
wyjątkowy status, uważane za swego
rodzaju symbol narodowy.
Jednym z pierwszych badaczy życia łosi był żyjący w latach 1756-1834
Isak af Darelli, który w swoich studiach
opisuje proces udomowienia łosi w
Vängsjöberg (Upplandia). Zauważa
on, że łosie hodowane przez człowieka
można nawet osiodłać, ale tylko samce
- samice nie są już tak posłuszne. Zauważa on, że praktyczną “wyższością”
łosi nad koniami jest fakt ich budowy
ciała - długie nogi umożliwiają pokonywanie wysokich przeszkód. W 1819
roku af Darelli pisał:
Jestem przekonany o tym, że nawet
pojedyńcza eskadra Łosiowej-Kawalerii zmusiła by do ucieczki w pośpiechu
i nieładzie całe pułki kawalerii konnej, a jedna bateria łosi może nawet
decydować o zwycięstwie. Nie ulega
wątpliwości, że mogą one być bardzo
przydatne w terenie, gdyż mogą przepłynąć głębokie rzeki i większe zatoki
z uzbrojonymi jeźdźcem na grzbiecie.
Zafascynowany łosiami był także
Johan Fischerström, wykształcony w
Lund ekonom, który w XVII wieku
pisał, że w warunkach klimatycznych
Szwecji trzeba sobie poradzić bez słoni
i wielbłądów, ich rolę świetnie spełnią
łosię. A byłoby jeszcze lepiej, gdyby udało się zrobić krzyżówkę łosia z
osłem. Czy takie próby podejmowano
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- nie ma o tym wzmianki w źródłach
histotycznych.
W internetowej ę-cyklopedi poświęconej życiu łosi czytamy:
Łosie oswajają się bardzo łatwo,
można sobie wyobrazić, że pewnego
dnia w tajdze syberyjskiej zastąpią konie. Są bardzo spokojne i łatwo przyzwyczajają się do hałasów w gospodarstwie, np. do pracy silnika traktora. Ich
codzienne utrzymanie jest szczególnie

de łosie o imionach Pussi i Magnus,
które sam wychował. Ani tłum zgromadzony by je obejrzeć, ani autobusy nie
przeszkadzały im. Posłusznie szły za
swym panem.
Prehistoryczne rysunki w jaskiniach
syberyjskich przedstawiają łosie trzymane przez ludzi, lub ciągnące sanie.
Zwierzęta te zostały później zastąpione
przez konie i reny. To łagodne zwierzę łatwo oswaja się i w przeciwień-

stwie do jelenia, czy sarny, z chwilą
osiągnięcia dojrzałości nie stają się
złośliwe. Wykazały to różne doświadczenia. W 1938 roku w gospodarstwie
eksperymentalnym w Serpochowsku
w pobliżu Moskwy przeprowadzono
próby udomowienia 13 łosi. Gospodarstwo to, zniszczone podczas okupacji
niemieckiej, zostało zrekonstruowane
po wojnie. Żeby odtworzyć hodowlę, odłowiono 2-3-dniowe łosie. Bez
problemów były one żywione krowim
mlekiem, stały się bardzo łagodne i
przywiązane do człowieka. W wieku
2-3 miesięcy można uwiązać im rzemień wokół szyi, aby przyzwyczaić je
do trzymania na uwięzi. Młode uwiązane ciele z łatwością podąża za swoim
hodowcą, jak szłoby za matką, ale jest
mniej uległe, kiedy nie ma opiekuna.
W wieku 6 miesięcy łosie, które ważą
około 130 kg, mogą nauczyć się noszenia ciężarów i ciągnięcia obciążonych
sań. Nauka odbywa się bez problemów,
najtrudniejsze jest, tak jak w przypadku źrebiąt, oddzielenie młodych łosi
od reszty stada. W drugim roku można
układać na saniach obciążenie do 100
kg, które łosie ciągną na dystansie 8-10
km z prędkością 8 km/h. Nauka zakończona zostaje w wieku trzech lat. Potrafią one wówczas transportować wieleset kilogramów z prędkością 15 km/h
i pozwalają dosiadać się. Dorosłe łosie
noszą na grzbicie ciężary do 200 kg, a
więc 1/3 masy ciała. W latach sześćdziesiątych w Finlandii biolog, dr Peter
Krott, przeprowadził inne doświadczenie z dwoma młodymi łosiami, które
oswoił. Był zadziwiony, gdy stwierdził, że dwa prawie dojrzałe łosie, pozwalały się kiełznać i oprzęgać łatwiej
niż młody koń. Uprzęże był specjalnie
skonstruowane, miały kauczukowe wędzidła, gdyż żelazne byłyby zbyt zimne
zimą.
Łosie nie przejmując się pustymi
saniami, które ciągnęły za sobą, przechadzały się beztrosko, przechodziły
przez strumienie o szerokości 2 m i
przeskakiwały ogrodzenia wysokości 1
m. Łosie są z natury niezdyscyplinowane. Co dwadzieścia minut zwierzęta dr.
Krotta zatrzymywały się, aby skubać
krzewy, a po pół godzinie kładły się na
środku drogi, aby odpocząć. Nie chciały słuchać rozkazów i nie pozwalały się
kierować za pomocą wędzidła, ponieważ ich twarde pyski nie były wystarczająco czułe. Natomiast bez problemu
szły za właścicielem. Doświadczenia
dr. Krotta przyniosły interesujące obserwacje zachowania łosi w niewoli.
Wiemy np., że mały samiec łosia odchowany na smoczku, łatwo oswaja się
i nie staje się groźny niebezpieczny jak
jelenionwate innych gatunków. Obserwowano inne przypadki udomowienia
w krajach nadbałtyckich, w Szwecji i
Rosji. Jednak mimo udanych doświadczeń, łoś - tak łagodny, ufny i silny - nie
jest nadal zwierzęciem domowym w
przeciwieństwie do renifera.
Istniejące zdjęcia potwierdzają, że
próby oswojenia łosi były podejmowane i udawało się czasami wsiąść na nie
lub zaprząc do sań. Ale to tylko pojedyncze przypadki. Marzenia króla Karola XI o łosiowej kawalerii pozostały
tylko marzeniami. Te wielkie zwierzęta były zbyt płochliwe na gwałtowne
dźwięki (np. strzały z karabinów) i zbyt
duże poruszenie w terenie. O ile mogły
przyzwyczaić się do jednego człowieka, to obcy budził w nich strach. Mówi
się także, że dodatkowym problemem
jest fakt, iż instynktownie łosi boją się
także konie. To by uniemożliwiało tworzenie wspólnych szwadronów.
Wszystko wskazuje na to, że opowieści o łosiej kawalerii w Szwecji są
jedynie wytworem fantazji. Podobnie
zresztą jak te o łosiowych kawalerzystach Stalina. Jak ktoś przytomnie zauważył, wzmianki o tym ukazały się w
Rosji sowieckiej w okolicach 1 kwietnia... (ngp)

Z ARCHIWUM

Exlibrisy
z orłami
Wywodzący się z „Solidarności”, znany na szwedzkim
terenie działacz polityczny,
Stefan Trzciński, był kolekcjonerem doskonałym.
Zbierał wszystko: znaczki
pocztowe, monety i stare
banknoty, a nawet nalepki
z butelek po piwie.

Roli-Żymierskiego. Tam tylko obalony
orzeł hitlerowski i maszerujący „Nad
Odrę i Nissę” (taka pisownia) żołnierze.
Ale wszystkich przebija monumentalny orzeł z exlibrisu generała Moczara. U podstaw orła krzyż z napisem
„Za Polskę, Wolność i Lud”. Autor nie
znany.
Wiem, że Stefan Trzciński próbował
do tej kolekcji zdobyć exlibris generała
Jaruzelskiego, ale nie udało mu się to.
opr. LGG

Zbierał też exlibrisy. Z bogatej kolekcji tych ostatnich reprodukujemy te
z orłami. Są to orły jednogłowe, polskie
i pruskie.
W czasie wojny, po ewakuacji władz
polskich z Francji do Anglii, siedzibą
polskiego sztabu generalnego był w
Londynie hotel Rubens. W tym czasie
krążyła anegdota – zagadka: „Kto jest
winien tragicznej sytuacji Polski?” Odpowiedź brzmiała: „Trzech malarzy” i
wyjaśnienie: „Hitler, Rydz i Rubens”.
Marian Hemar wspomina, że jak opowiedziano to pewnemu znanemu Pułkownikowi, ten się zdziwił”. „No owszem, Śmigły-Rydz studiował na ASP,
Hitler tez coś pacyfikował, ale co z malarstwem wspólnego ma Hotel?”
Wracając do exlibrisów. Hitlera i
Rydza są autorstwa własnego. Lepszy (pod względem artystycznym) jest
Hitlera, który miał niewątpliwie duży
talent graficzny. Edward Rydz przeładował swój exlibris szczegółami (orzeł
legionowy, szabla i odznaka Pierwszej
Brygady też z orłem). Oba orły bez
korony. Nieznanego autorstwa exlibris Muzeum im gen. Sikorskiego też
przeładowany. Kuriozalny jest, też nie
znanego autorstwa, exlibris marszałka
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Po 25 latach polskie delikatesy
na Söder zmieniają właściciela*

Godziny otwarcia:
dni powszednie 10-18
soboty 10-14
niedziele 11-14

rabatu na wszystkie towary!
Oferta ważna od 18 do 28 września.
Zapraszamy na ostatnie zakupy i dziękujemy
wszystkim naszym Klientom ze wspólnie spędzone lata.
* Od października 2016 roku do sklepu zapraszają Izabella i Helena
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Arboga i Kanal Hjalmarski

Historia kościołów w Arbodze pełna jest jednak niejasności, bo różne
dokumenty zaprzeczają sobie odnośnie miejsc, w których miały się znajdować oraz ich nazw. Nie zmienia to
faktu, że istniejące do dzisiaj kościoły
(św. Mikołaja i Świętej Trójcy) są najbardziej cennymi zabytkami z okresu
średniowiecza. W kościele Świętej
Trójcy (Franciszkanów) warto zwrócić
uwagę na starą chrzcielnicę i ambonę z
1736 roku, którą wybudował Burchard
Precht.
W centrum miasta zachował się stary układ ulic – miastu udało się uniknąć
większych pożarów, więc do dzisiaj
możemy podziwiać dużą część starej
drewnianej zabudowy. Najstarszą ulicą
jest wybrukowana Västerlånggatan, od
której odchodzą małe i wąskie uliczki
w kierunki rzeki – w ten sposób budowano specjalne drogi przeciwpożarowe.
Wśród najciekawszych budynków
w mieście znajdziemy m.in. murowaną
rezydencję kupca Andersa Öhrströma
z 1846 roku, w której zachowało się
dawne wyposażenie. Dzisiaj mieści się
tutaj miejskie muzeum (Nygatan 37).
Niedaleko rezydencji znajdziemy dawny zajazd Stadskällaren, wybudowany
przez Olofa Ahllöfa w 1738 roku, a zaprojektowany przez słynnego architekta Nicodemusa Tessina (młodszego). W
zajeździe zatrzymywał się często król
Karol XIV podczas podróży do Norwegii. Na Nygatan znajdziemy także Mannerstralska huset, w którym mieszkali
w XVII i XVIII wieku burmistrzowie
miasta, między innymi jeden z najbardziej znanych Robert Petre, o którym
się mówi, że był tak bogaty, że płacił
145 razy większe podatki niż pozostali
mieszkańcy. Pod budynkiem znajdują
się średniowieczne piwnice – legenda
głosi, że połączone one były podziemnymi korytarzami z klasztorem, gdy
zakonnicy udawali się na bardziej tajemnicze wyprawy.
Na głównym placu miasta, Stora
Torget, stał w wieku XV kościół, ale po
reformacji, król Gustav Vasa, przekazał
go mieszkańcom i przerobiono go na
miejski ratusz. Spacerując aleją wzdłuż
rzeki warto zwrócić uwagę na stary
XIV wieczny most (Gamla bron), który
wybudowano, gdy powstawały pierw-

re uważane jest za pierwsze posiedzenie szwedzkiego Riksdagu) wybrany
został jego marszałkiem. Pomnik postawiono w 500-lecie pierwszego sejmu (riksdagu).
Arboga zaczęła tracić na znaczeniu
dopiero na przełomie XVI i XVII wieku. Wówczas powstały dwa inne ośrodki ważne z punktu widzenia handlu i
przemysłu: Lindesberg i Nora. Również otwarcie kanału Hjälmaren, który
połączył jezioro Mälaren z Hjälmaren,
spowodował utratę przez miasto znaczących dochodów z ceł.
Wracając z Arbogi w kierunku
Sztokholmu, zaledwie po kilku kilometrach od opuszczenia rogatek miasta,
przy ruchliwej drodze E22, znajdziemy
kierunkowskaz wskazujący drogę do
śluz kanału. Po około 3 kilometrach dojedziemy do celu.
Hjälmars kanal to najstarszy kanał
w Szwecji. Łączył jezioro o tej nazwie
(czwarte co do wielkości w Szwecji) z
Arbogaån, a następnie z Mälaren. Już
za czasów króla Gustava Vasy planowano budowę sieci kanałów mogących
połączyć jeziora Mälaren, Hjälmaren i
Vänern, ale dopiero król Karol IX rozpoczął budowę pierwszego etapu – w
latach 1596-1610 powstał Kanał Eskilstuński. Był on jednak raczej poszerzoną i pogłębioną wersją rzeki Eskilstuna,
chociaż wybudowano na nim łącznie
14 śluz.
Pierwszym przekopanym kanałem
był jednak Kanał Hjälmaren, którego budowę rozpoczęto w 1629 roku
z inicjatywy króla Gustava II Adolfa.
Budowa kanału trwała etapami aż do
1701 roku – w najgłębszym miejscach
kanał miał 2,4 metra głębokości, ale w
pozostałych nie przekraczał 1 metra
głębokości. Mimo przebudowy, kilkadziesiąt lat później, kanał nie spełniał
jednak swojej roli – był zbyt wąski i

sze budynki po drugiej stronie rzeki.
Niedaleko Järntorget, koło kościoła
Świętej Trójcy, znajdziemy kopię starej, olbrzymiej wagi, którą używano by
policzyć opłaty celne za przewóz rzeką
rudy z pobliskich wykopalisk. Z kolei
naprzeciwko kościoła stoi pomnik Engelbrekta Engelbrektssona, który przewodził powstaniu przeciwko Erykowi
Pomorskiemu. Podczas historycznego
spotkania w Arbodze w 1435 roku (któ-

zbyt płytki. Dzisiaj można fragmenty
tego kanału zobaczyć niedaleko śluz
– prawdopodobnie teren dzisiaj jest
bardziej zarośnięty, więc oglądając to
miejsce trudno uwierzyć, że płytka i
wąska rzeczka miała być kanałem.
Równolegle do starego kanału w latach 1819-1930 wybudowano nowy kanał, który czynny jest do dzisiaj. Jego
projektantem był Baltzar von Platen,
który najbardziej jest znany z budowy

Zabytki z czasów
świetności
W XIII wieku było to jedno
z najważniejszych miast w
Szwecji. Zarówno jako centrum
handlu jak i polityki. Arboga
należąca do województwa
Västmanland, leży w strategicznym miejscu gdzie styka
się ono z województwem
Södermanland i Närke.
Ze Sztokholmu jest tu około 150
kilometrów. Arboga zamieszkała przez
około 10.500 osób położona jest nad
rzeką o tej samej nazwie. Kiedyś przez
miasto biegła ważna droga ze Sztokholmu do Göteborga, ale już wiele lat
temu wybudowano obwodnicę, która
szerokim łukiem omija miasto. Pewnie
dlatego rzadziej tu trafiają turyści. A
szkoda. Miasto ma bowiem niepowtarzalny urok, zachował się stary układ
wąskich ulic i drewniana zabudowa.
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Najstarsze zabytki w Arboga pochodzą z XIII wieku, chociaż z dawnych
kronik wynika, że już w VI wieku była
tutaj osada o nazwie Halvardsborg.
Rozkwit miasta jest zasługą między innymi zakonu franciszkanów, którzy w
1285 roku założyli tutaj klasztor. Przez
długi czas właśnie ten klasztor uważany był za główną siedzibę franciszkanów w całej Skandynawii. Z czasów
średniowiecznych zachowały się dwa
kościoły i ruiny dwóch kaplic. Wiadomo także o dwóch innych kościołach z
najwcześniejszego okresu, które jednak
uległy zniszczeniu. Część zabudowy
najstarszego z nich, kościoła św. Mikołaja, pochodzi jeszcze z XII wieku.
Miasto odegrało ważną rolę w historii kościoła: tutaj w 1396 roku odbyło się w kościele pw Piotra i Pawła
(historycy nie wiedzą dokładnie, o
który kościół chodzi) spotkanie Rady
Kościołów, co by świadczyło o ważnej
roli, jaką w tym okresie odgrywali franciszkanie.

Arboga w 1700 r. według Suecia antiqua et hodierna

Göta Kanal. Wytyczono nowy szlak dla
kanału, przekopano wzgórza łącząc poszczególne odcinki z mniejszymi jeziorami. Nowy odcinek kanału miał około 5 kilometrów długości. Ale łącznie
Kanał Hjälmarski na długość 13,7 km
(z czego 8,7 km wykopane sztucznie).
Różnica poziomów między jeziorami
wynosi łącznie 22 metry – by ją pokonać wybudowano 9 śluz.
Dzisiaj kanał nie odgrywa już żadnej
roli przy transporcie surowców – dopuszczalna długość łodzi to 30 metrów
przy zanurzeniu 1,95 m. Nadal jednak
jest wykorzystywany przez żeglarzy –
dodatkową atrakcją jest to, że na każdej
ze śluz trzeba samemu, ręcznie śluzować się. To jedna z większych atrakcji
turystycznych tego regionu.
Przy śluzach Hällby (3 śluzy) można
na parkingu zostawić samochód i poobserwować żeglarzy śluzujących swoje
łodzie. Jest tam także kawiarnia, a obok
stara stocznia, w której kiedyś (w latach
1950-1963) budowano mniejsze promy
rzeczne. Spacerem można dostać się do
górnej śluzy Księcia Karola. Można tu
także dojechać samochodem przejeżdżając nad kanałem mostem zwodzonym. Na końcu drogi, w sezonie, czynna jest w starym młynie restauracja,
widać także ślady po starym odcinku
kanału.
Jeszcze w ubiegłym stuleciu kreślono plany kolejnej przebudowy kanału.
Specjalna Królewska Komisji Budowy
Kanałów proponowała w 1921 roku pogłębienie kanału do 5 metrów, również
"wyprostowanie" niektórych odcinków.
Drogą wodną miał być transportowany wapień z odkrywek w Forsby do
Köpingu, gdzie wielką fabrykę cementu miała Skanska Cement. Ale wówczas
zwyciężyła inna nowatorska koncepcja
inżynieryjna – wybudowano kolejkę
linową (najdłuższa na świecie), która
wagonikami transportowała wapń na
odległość ponad 40 kilometrów (Kalklinbana). Ostanie plany przebudowy
kanału były gotowe w latach 50-tych
ubiegłego wieku, ale koszta przebudowy wyceniono na ponad 38 milionów
koron. Inwestycja po prostu się nie
opłacała.

Kanał Hjälmarski to przykład jednego z najbardziej interesujących projektów inżynieryjnych w Szwecji. Był
fragmentem śmiałego i rewolucyjnego
planu połączenia Sztokholmu z Morzem Zachodnim, jak powszechnie
nazywano cieśninę między Szwecją
a Danią. Chodziło o to, żeby uniknąć
opłat celnych za pokonywanie odcinka
Öresund. Wyliczono także, że skróciłoby to drogę dla statków o parę dni. Projekt o nazwie Svea Kanal nigdy jednak
do końca nie został zrealizowany. (ngp)

Obce
niebo

Własne
niebo

Tego filmu pewnie Państwo
nie zobaczą w szwedzkich
kinach. Mimo zlikwidowania kinowej cenzury. Ani w
tutejszej telewizji. A chciałbym się mylić.

A oto oficjalna koprodukcja polsko-szwedzka, choć
udział naszego północnego
sąsiada ograniczył się do
niektórych usług technicznych, (post?)produkcyjnych
(m.in. nagranie dźwięku).
Tematyka jest w dodatku
czysto polska, przeto trudno
chyba (choć z innych powodów) liczyć w tym wypadku
na rozpowszechnianie filmu
w Szwecji, może tylko w ramach tegorocznej Kinoteki
w październiku.
W przeciwieństwie do gejowskiej
orientacji Płynących wieżowców (poprzedni film Wasilewskiego), Zjednoczone stany miłości – cofając akcję do
wczesnych lat 1990., tj okresu ustrojowej transformacji w Polsce – ukazują
głównie postaci kobiece, ich reakcje
na otaczającą rzeczywistość, związki z
mężczyznami.

Od pewnego czasu na różnych blogach i portalach sieciowych szerzy się
nagonka na ten film, będący przecież
realistycznym odtworzeniem ówczesnej, postkomunistycznej rzeczywistości, oddający nastrój beznadziejności
i zagubienia w nowych warunkach.
Wiele filmów powstałych wówczas –
jak Cześć Tereska, Nic, Dług czy Plac
Zbawiciela – przynosiło obraz jeszcze
bardziej pesymistyczny. A mimo to,
albo właśnie dzięki temu, filmy odnosiły sukcesy, także na arenie międzynarodowej.

Dzisiejsi krytycy filmu Wasilewskiego wychodzą zapewne z założenia,
że niedopuszczalny jest każdy krytyczny obraz Polaków i Polek – ograniczajmy się do ukazania jacy jesteśmy szlachetni i pozytywni, bo w ogóle byczo
jest! I jakby zapominają, że zgodnie z
własnymi przekonaniami, byczo jest
dopiero od kilku lat, a rzeczywistość
sprzed ćwierć wieku, właśnie teraz
przełamywana, była inna. Bo krytykować przeszłości też, i przede wszystkiem, nie wolno!
Aleksander Kwiatkowski
OBCE NIEBO, reż. Dariusz Gajewski,
prem. polska 16.10.2015
ZJEDNOCZONE STANY MIŁOŚCI,
reż. Tomasz Wasilewski, prem. polska
29.7.2016

Nie będzie to pierwszy ani ostatni
film niewygodny dla ludzi, decydujących o tym, co jest korzystne dla
szwedzkiej publiczności. W podobnej
sytuacji znajduje się niezbyt poprawny
politycznie szwedzki dokument pary
Helander-Persson o terroryźmie i antysemityźmie, o którym pisałem w NGP
(nr 8/2016), współfinansowany przez
SVT, która jednak odmówiła emisji.
Nie ma tu oczywiście cenzury, ale decydenci są.
Obce niebo ukazuje oburzający i
irytujący przypadek porwania 9-letniego polskiego dziecka przez szwedzkie
władze opiekuńcze, gdzie długo – do
w końcu nie odbytej rozprawy sądowej, czyli nigdy – nie pada oczywiste
pytanie: cośmy zawinili, gdzie dowody
dysfunkcjonalności naszej rodziny?
Nie bada się słuszności donosu, a zachowanie przedstawicieli szwedzkiego
społeczeństwa świadczy tu o zawieszeniu domniemania niewinności. Polski
adwokat (w tej roli Jan Englert), zdając
sobie sprawę z niewielkich szans wygrania procesu we wszystkich instancjach, doradza porwanie, którego druga
próba (jeśli nie liczyć nieudanej ucieczki łodzią) powiodła się.
W odróżnieniu od niedawno nagrodzonego Intruza, film nie jest oficjalną
koprodukcją polsko-szwedzką, mimo
spełniania wielu warunków takowej:
zdjęcia kręcono głównie w Szwecji, a
w kilku rolach, także pierwszoplanowych, widzimy szwedzkich aktorów,
na czele z Evą Fröling. Gra typową
szwedzką biurokratkę, firmującą postępowanie władzy i policji w imię dobra
dziecka, nie zdradzającą jednak chęci
zbadania, czy dziecku istotnie dzieje się
krzywda. Ta sytuacja znakomicie dowodzi trafności przysłowia, że piekło
jest wybrukowane dobrymi intencjami.

Foto: © NGP
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Antoni Sękowski

Pan Antoni
wierny
planetom
Bydgoszcz w dobie Drugiej Rzeczypospolitej była stolicą astrologii polskiej. Otóż
osobnicy zajmujący się tą dziedziną, na
podstawie układu gwiazdozbiorów i planet,
już od wieków układali horoskopy,
przepowiadając przyszłość. Obfitość publikacji na ten temat wskazuje, że nawet
dziś nie jest to gałąź zainteresowań martwa.
Wszak każdy rad wiedzieć nie tylko to, co
się dzieje teraz, ale także co nastąpi.
Astrologia, uważna obecnie za przesąd, uprawiana
była już przez Arabów w starożytności. Jako rzecze
Ben Akiba: wszystko już było. Nie brakowało zwolenników astrologii wśród wielkich astronomów. Tycho de Brahe i Johannes Kepler poważnie traktowali
wpływ gwiazd i planet na losy ludzkości. Najbardziej
znanymi astrologami polskimi byli niegdyś – jak pisze prof. Zygmunt Gloger – uczeni Akademii Krakowskiej: Jan Latosz, Tomasz Rogalski, Herka z Kurzelowa, Wojciech z Krainy, Jan z Płońska, Mikołaj z
Szadka, Bernard z Krakowa i inni.
Królowa Bona nie tylko zasięgała rad najsławniejszych astrologów, ale i sama trudniła się odgadywaniem przyszłości. Nadwornym astrologiem jej syna,
króla Zygmunta Augusta, był Fox, akademik krakowski. Jeszcze w wieku XV Marcin z Żorawic, lekarz
kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, dał fundusz na
katedrę astrologii Akademii Krakowskiej. Mówiono,
że Jan Brożek, który w roku 1619 został profesorem
astronomii, jako astrolog przepowiedział zamach na
życie Zygmunta III [chodziło o zamach dokonany w
1620 roku przez cierpiącego na zaburzenia umysłowe
szlachcica Michała Piekarskiego, którego skazano na
okrutną śmierć, gdyż stosowano wtedy przypiekanie
ogniem i rozrywanie końmi, stąd powiedzenie „plecie
jak Piekarski na mękach”]. Astrolog Władysława IV
miał upominać odjeżdżającego do Francji królewicza
Jana Kazimierza, aby się strzegł Francuzów, co uważano potem za przepowiednię dwuletniego uwięzienia królewicza polskiego we Francji. (Encyklopedia
staropolska)
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Pierwszy horoskop w naszym kraju – jak twierdzi
prof. Aleksander Brückner – pochodzi z 1368 roku,
potem astrolodzy sporządzili go dla dziecka Jadwigi
i Jagiełły. Jeszcze w roku 1655 król Jan Kazimierz i
senatorowie bawiący na Śląsku kazali matematykowi (doktorowi medycyny Mikołajowi Żórawskiemu)
prognostykować, jak długo to nieszczęście (najazd
szwedzki) trwać będzie. W uniwersytecie krakowskim oddzielną katedrę astrologii ufundował Marcin
Król z Żórawic około 1455 roku. Rozgłos w Europie
zyskał (najbardziej porósł w piórka) Marcin Bylica z
Olkusza, nadworny astrolog króla węgierskiego Macieja Korwina. Im głębiej upadała astronomia w Krakowie (wiek XVI-XVIII), tym bujniej krzewiła się
astrologia. Również Akademia Zamojska zajmowała
się tą dziedziną, a w 1771 roku podjęto nawet próbę
przywrócenia kursu astrologii w Krakowie.
Natomiast wybitnym astrologiem współczesnym
był bydgoszczanin Franciszek Augustyn Prengel,
założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego „Kosmos” w Bydgoszczy, redaktor i wydaca czasopisma „Niebo Gwiaździste”, cenionego przez
wyznawców nauk tajemnych. Prengel urodził się w
1899 roku w Chicago, ale niemal całe życie spędził
w grodzie nad Brdą. Jak informował prof. Stanisława Łozę (ankieta do „Kto jest kto?”), jego rodzicami
byli Antoni i Balbina z Jaegerów. Gdy w 1918 roku
ukończył gimnazjum w Bydgoszczy, zaciągnięty został przez zaborcę do armii cesarskiej, natomiast w
latach 1920-1922 służył w wojsku polskim, broniąc
ojczyzny przed najazdem bolszewickim. Jako czterdziestolatek, zmobilizowany w 1939 roku, walczył
nad Bzurą i bronił oblężonej Warszawy. Aresztowany
przez hitlerowców trafił do obozu koncentracyjnego
i tam – jak ustalił Rajmund Kuczma – zginął w 1945
roku.
Franciszek Prengel pozostawił po sobie spory dorobek astrologiczny. Z zawodu nauczyciel poświęcił
się bowiem gorliwie dziedzinie raczej nienaukowej...
Wygłaszał odczyty, redagował i pisał, układał horoskopy. Zamawiały je u niego, jako fachowca, gazety takie jak „Dziennik Bydgoski”, lwowski „Wiek
Nowy” czy „Ilustrowany Kuryer Codzienny” w Krakowie. Zwłaszcza u progu roku, kiedy czytelnicy pragnęli dowiedzieć się, co przyniesie światu następnych
12 miesięcy. Któż mógł tego dokonać bieglej od Prengla z Bydgoszczy albo jasnowidza inż. Stefana Ossowieckiego z Warszawy?
Jako autor prac z tej dziedziny zapisał się trwale
publikacjami: „Jak obliczyć horoskop?” (wyd. 1930
i 1934 r.), „Astrologia medyczna” (1932 r.), „Dwanaście typów ludzkich w astrologii” (1934 r.).
Jeszcze będąc dzieckiem przeglądałem często, nieświadom ich znaczenia, kalendarze astrologiczne, a
także „Niebo Gwiaździste”. Aktualny miesięcznik –
jak pisano – poświęcony kulturze astrologicznej (adres redakcji: Bydgoszcz, ul. Wierzbickiego 1 m. 5), w
którym istniała ścisła specjalizacja. Prengel odpowiadał za astronomię, horoskopię, astrologię polityczną i
meteorologiczną. Na łamach czasopisma zajmowano
się „poważnie” aktualnymi wtedy problemami. W lipcu 1939 roku ułożono horoskop pożaru nowego dworca głównego w Warszawie (dnia 6 czerwca, godz.
6.20), Wolnego Miasta Gdańska, a także – wcześniej
– zastanawiano się nad Hitlerem jako obiektem dociekań astrologicznych.

Franciszek Augustyn Prengel

Nie znałem osobiście p. Prengla, natomiast dobrze przypominam sobie innego oryginała i miłośnika
astrologii p. Antoniego Sękowskiego, z którym przyjaźnił się mój Ojciec. Specjalizował się na łamach
„Nieba Gwiaździstego” w astrologii rolniczej. Proszę się nie śmiać, po prostu astrologia była rozbita na
wiele działów, nie wykluczając agroastrologii. Kiedy
siać i zbierać – na to, podobno, miały wpływ planety
i gwiazdy. Kto na ich wpływy nie zważał, sam sobie
był winien: mógł zebrać kiepskie plony!

Stylistyką takich porad służę, cytując fragment artykułu Sękowskiego (astrolog i osadnik) z Polskiego
Kalendarza Astrologicznego na rok 1930: Na Pomorzu i po większej części w Poznańskiem nie było można w 1929 r. przed 21 lipca żyta zesieć. Tylko na piaskach w tucholskich borach widziałem żyto w sztygach
17 lipca. Żniwowane zboże, gdy księżyca przybywa,
jest jędrniejsze, ziarno cięższe, niż na nowiu koszone.
Poleca się więc rolnikom, którzy nie mogli do siewu
skosić sobie żyta w pełni księżyca, takowe sprowadzić
sobie do siewu ze stron, gdzie było rolnikom umożliwione siec żyto, gdy księżyca przybywało. Polecenia
godnem jest z piasków żyto siać na dobrej glebie, a
z dobrej gleby na piaskach.(...) Kwiaty i trawy sieje
się najkorzystniej, gdy księżyc przechodzi przez znak d
[Wagi] i _ [Byka], przybywa i jest ponad horyzontem.
Kwiaty przesadzać, gdy Księżyca przybywa w znakach _ , a , d, e, f, i (...) Spamiętaj sobie, że najlepsze
dójki wyrosną z tych cieląt, które przyszły na świat w
czasie od Święta Gromnicznej aż do Postu, zwłaszcza
gdy wtenczas księżyca przybywało. Sług nie przyjmować, gdy Księżyc przechodzi przez Barana, Bliźnięta, Raka, Skorpiona, Koziorożca i Ryby. Dobrze jest
przyjmować w obowiązek sługę, gdy Księżyc znajduje
się w znakach Byka, Panny, Wodnika, Strzelca i Wagi.
Tekst ten, oczywiście, jest upstrzony znakami zodiakalnym – ^, _, i, a, b, c, d, e, f, g, h albo i, symbolami planet i aspektów oraz trygonami zodiaku. To trzeba było umieć odczytać! A tajemniczość z pewnością
fascynowała czytelników.
Antoni Sękowski był osobistością znaną powszechnie w Bydgoszczy, gdyż trudnił się również
medycyną. W oczach jednych uchodził za geniusza
lecznictwa, w opinii innych – co krzywdzące – za pospolitego oszusta. A tak naprawdę był zapaleńcem i
nielada oryginałem o krewkim charakterze. Jako lekarz-homeopata (Gdańska 147 w pobliżu ul. Słowackiego, późniejsze 46) figurował, pospołu z Teofilem
Kasprzewskim (ul. Dworcowa 31 b, późniejsze 75)
i Antonim Bogackim (ul. św. Trójcy 30) w księdze
adresowej Bydgoszczy na 1929 rok. Natomiast dużo
wcześniej pojawił się on w mieście, o czym świadczą
ogłoszenia w „Dzienniku Bydgoskim”.
Każdy z wymienionych konkurentów cenił sobie
reklamę w postaci podziękowań. Oto przykład z 1931
roku: ...za wyleczenie mej córki cierpiącej przez 1˝
roku na zapalenie migdałów i katar żołądka, przeciw czemu pan dr S.[oboczyński] polecał operację,
na co się nie zgodziłam, udając się przez polecenie
do p. Kaprzewskiego, który córeczkę w krótkim czasie wyleczył, składamy mu serdeczne podziękowanie.
Olga Jeszke, Chełmża. (Dz. Byd. nr 73 – 29.III.) Od
dłuższego czasu cierpiałem z powodu przeziębienia na
kaszel, którego przy wszystkich staraniach nie mogłem się pozbyć. Udałem się wówczas do p. Teofila
Kasprzewskiego, homeopaty, Dworcowa 75 m. 12,
który mnie swemi skutecznemi środkami po 14 dniach
zupełnie wyleczył, za co składam panu K. serdeczne
podziękowanie. Stanisław Ziętak, ul. Dworcowa 75 m.
2 (Dz. Byd. nr 253 – 1.IX.). Zapewne jako wynik –
jak głosiły prasowe ogłoszenia – ...home-opatycznego
i biochemicznego leczenia chorób wewnętrznych.
Dodajmy, że uzdrowiony p. Ziętak był właścicielem domu, w którym zamieszkiwał Teofil Kasprzewski i należał do szanowanych obywateli miasta, będąc
zarazem zięciem rodziny fabrykanckiej Weynerowskich.
Kasprzewski znany był nie tylko jako skuteczny
uzdrowiciel, ale także świetny strzelec. W konkursie o tytuł króla kurkowego w 1922 roku (zdobył go
wtedy kupiec Bonifacy Cyrus) zajął drugie miejsce i
otrzymał tytuł „pierwszego rycerza”, uzyskując 161
punktów strzeleckich.
Raz przydarzyła się Kasprzewskiemu przykra
przygoda, gdy oczekiwano od niego wręcz cudu.
„Gazeta Bydgoska” (nr 81 – 6.IV.1930 r.) opatrzyła
wiadomość o niej sensacyjnym tytułem „Zwarjowany
starzec rzuca się z nożem na homeopatę, że nie dał mu
rady na ojcostwo”. Albowiem chodziło o to, że do p.
Kasprzewskiego zgłosił się 70-letni Izraelita, uskarżając, iż po trzech latach małżeństwa nie ma potomstwa
z drugą żoną i oświadczając, że oczekuje pomocy w
tej dyskretnej materii. Gdy uzdrowiciel uznał się bezsilnym, pacjent wpadł w złość i dobył noża. Dzięki
sile p. Kasprzewskiemu udało się rozbroić i wyrzucić za drzwi starca, którego nie oddał w ręce policji
jedynie dlatego, że uważał go za człowieka niespełna rozumu. Ot, w tamtych czasach nie znano jeszcze
obiecującej błękitnej pigułki o nazwie „Viagra”...
Jednak homeopata, lecząc skutecznie innych, nie
potrafił poradzić sobie z własną chorobą. Wkrótce
więc ukazał się nekrolog, podpisany przez brata Jana
Kasprzewskiego z Hanoweru, zawiadamiający, iż pan
Teofil, w wieku 68 lat, zmarł – po długich i ciężkich
cierpieniach – dnia 26 listopada 1931 roku. Medice
cura te ipsum! – chciałoby się zawołać ironicznie, ale
wiek homeopaty był bądź co bądź zaawansowany, a w

owych czasach wręcz „sędziwy”. Za zmarłego odprawiono najpierw nabożeństwo żałobne w kościele Serca Jezusa na pl. Piastowskim, następnie u Jezuitów.
Antoniego Bogackiego – drugiego z wymienianych w księdze adresowej konkurentów – z którym
byliśmy zaprzyjaźnieni (gdy starsi raczyli się trunkami, siedziałem na balkonie, spoglądając z góry na
ulicę Marcinkowskiego) zaliczano do tzw. białych
Rosjan. Aczkolwiek – co podaję gwoli ścisłości – ten
pan Antoni urodził się 1879 roku w Chrzanowie i był
katolikiem (żona prawosławna z domu Katelnikow).
Ogłaszał się on wszechznawcą dolegliwości ludzkich.
Leczę choroby przestarzałe skutecznie wyłącznie
przyrodą, to jest ziołami krajowemi i zagranicznemi,
a mianowicie: płucne, żołądkowe, krwotoki, rany,
ból głowy, weneryczne, umysłowo chorych, reumatyzm, ogólne osłabienie, niemoc trawienia, nerwowe
oczy, padaczkę tj. chorobę św. Wita i wiele innych, jak
również kobiece. Przytem wyrabiam wodę defarbującą na siwiznę włosów, łupież i przeciw wypadaniu.
Praktykuję od 25 lat, m.in. zagranicą w Rosji, Chinach, Francji, Szwajcarii, w Bydgoszczy od lat 10-ciu
po powrocie z Syberii. Antoni Bogacki, Bydgoszcz,
ul. Gdańska 129, godziny przyjęć 10-12 i p. p. 3-4.
(Dz. Byd. nr 280 – 3.XII.1931 r.) Ten „światowej sławy” lekarz – samozwaniec, ojciec pięknej córki Eli,
o której względy zabiegali młodzieńcy, uważany był
za szarlatana przez ludzi światłych, ale pędzili doń
chorzy zrozpaczeni niemocą dyplomowanych lekarzy
mam 5 dzieci, z których to 3 jest jeszcze w medycyny,
bądź naiwni których nieustannie mnóstwo na świecie.
Antoni Sękowski, syn rolnika Tomasza i Heleny z
Krupeckich, rodem z Legbonda pod Tucholą, rocznik
1873, mienił się nie mniej znakomitym uzdrowicielem, stawiając djagnozę z ócz i podług astrogramu
czyli astrologii. Nazywa się to obecnie medycyną niekonwencjonalną. Pan Antoni rzeczywiście wierzył w
skuteczność porad udzielanych swoim pacjentom (do
siebie samych powinni mieć pretensje, jeśli nie przestrzegali zaleceń i nie odzyskiwali zdrowia) oraz we
własny talent przewidywania przyszłości.
Pierwsze jego ogłoszenie odnalezione w „Dzienniku Bydgoskim” (nr 281 – 5.XII.1919 r.) zachwalało
filozoficznie zdolność stawiania horoskopów przez
inserenta:
Wiedza astrologii. Wyliczyłem Niemcom z gwiazd
miesiące przedtem, że w jesieni 1918 roku pobici zostaną, ów mondanhoroskop czytali: ks. poseł Witkowski, baron Arno Fuchs von Nordhoff, von Gerlach itd.
W pierwszych wiekach po Chrystusie Panie każdego
za inowiercę poczytano, gdy nie chciał wierzyć w Boską wiedzę astrologii. Dziś świat się obrócił do góry
nogami, za to Wam źle się powodzi, a pójdzie Wam
jeszcze gorzej. Przyjdą w lutym i w marcu takie mrozy,
że ludzie szaleć, a psy wściekać się będą. Głód, nędza
i rewolucye jeszcze zawitają. Pokój nie zostanie przed
lutym 1920 r. ratyfikowany a pokój ogólny ześle nam
Pan Bóg dopiero w maju 1921 roku. Antoni Sękowski,
ul. Dworcowa 17 – astrolog i djagnostyk z ócz.
Przeto był to horoskop czarnowidza, który spełnił
się tylko częściowo: wszak Traktat Wersalski ratyfikowano wcześniej (Nareszcie! Traktat pokojowy stał

się prawomocnym 10 stycznia 1920 – jak pisała gazeta dla żołnierzy „Ku chwale Ojczyzny!” wydawana
w Poznaniu – gdyż Klemanso, Lojdżorż i Nitti wymienili odpowiednie dokumenty ratyfikacyjne), zaś
20 stycznia 1920 roku wkroczyło wojsko polskie do
Bydgoszczy. Niestety, wojna toczyła się jeszcze zaciekle na froncie bolszewickim, ze zmiennym szczęściem, zanim doszło do zawarcia Traktatu Ryskiego.
Kolejny inserat, już w polskiej Bydgoszczy, proponował nabycie broszur, jakie wyszły spod pióra Sękowskiego, zawierających proroctwa i wskazówki dla
ludu polskiego, które spełniły się, o ile to możliwem.
(Dz. Byd. nr 20 – 27.II.1920 r.). Za 80 fenigów autor
oferował „Posłannictwo Polski”, zaś za 70 fenigów
publikację „Przyszłość Polski”. Wydatek niewielki,
ale lektura obiecująca. Również pierwsze ogłoszenie
wyraźnie terapeutyczne brzmiało zachęcająco, ale
w porównaniu z późniejszymi – jeszcze skromnie:
Zwracam uwagę na dobre skutki mego leczenia przy
grypie. Natomiast pomieszanie zmysłów, po chininie
zapisywanej przy zachorowaniach na grypę, wyleczyłem. Godziny przyjmowania: 10 – 4 oprócz soboty i
niedzieli. (Dz. Byd. nr 22 – 29.I.1920 r.)
Podziękowania lekarzom – jak już wspomniano
– bywają okazją do wyrażenia wdzięczności, ale także świetną reklamą. Oto treść tego typu ogłoszenia:
Podziękowanie. Już drugi rok cierpiałam na płuca
i żołądek po grypie. Kuracja u p. Sękowskiego, ul.
Dworcowa 17, pomogła mi tak dobrze, że teraz ochota
do nowego życia we mnie zapanowała. Siostra Elżbietanka M. Lewina z Wyrzyska. (Dz. Byd. nr 27 – 5.
II. 1920)4
Atoli podejrzanym samochwalstwem pachnie (zapewne zainspirowane przez p. Antoniego) podziękowanie p. Marii Sikorskiej, za pomoc mężowi i synowi,
udzieloną przy kurczu kamieni. Inserentka (bądź sam
uzdrowiciel) twierdzi: ...wyleczył je p. Sękowski, i to w
ciągu trzech dni. Podziwu pełni i wdzięczni powinniśmy być p. Sękowskiemu za to, że potrafił utrzymać w
nas ducha wiary w zwycięstwo Polski. Pan Sękowski
powiedział, że bolszewicy przyjdą aż pod Warszawę,
a tu dopiero poniosą klęskę. Lud polski się obudzi, a
nawet duchy zmarłych pomogą zgładzić bolszewików.
Wogóle i inne proroctwa jego horoskopów zgadzają
się. (Dz. Byd. nr 191 – 29.VIII.1920 r.)
Nie zawsze jego przepowiednie były trafne, ale
potrafił popełniane przez siebie błędy usprawiedliwić,
sugerując nieoczekiwaną ingerencję „sił wyższych”.
Tak oto czytamy ogłoszenie: PRAWDA. Moje proroctwa z 1919 roku – Przyszłość Polski – o ile możliwe do
tego czasu się sprawdziły. Pokazała się owa gwiazda,
która atoli zimą obliczenia astrologów krzyżowała.
Jednak mrozy zawitały w lutym wyrządzając w samym
Nowym Yorku za 5 milionów dolarów szkody. Około
20 marca spadła u nas temperatura nagle z 20 stopni
ciepła do 8 stopni zimna, a 23 marca wybuchła rewolucja w Niemczech. Polała się krew na Górnym
Śląsku, a około 21 czerwca nastąpił wybuch Wezuwjusza, trzęsienie ziemi i różne powietrzne zaburzenia.
Wszystko przedtem wyprorokowałem. A. Sękowski,
astrolog i djagnostyk z ócz, ul. Dworcowa 17. Nasz
astrolog nigdy nie tracił rezonu!
Pan Antoni zwalczał epidemię influency szalejącej zimą w 1920 roku, ale uważał się za pogromcę
wszelkich chorób. Zgoła humorystycznie brzmią
ogłoszenia, jakie zamieszczał w „Nowych Torach”
(mieniących się „niezawisłym organem politycznospołecznym i literackim”): Sękowski leczy raka, popsutą pierś, paraliżę, katarakt i bielmo po kile. Odpędzam złe myśli od głowy, jako i duchy nieczyste.
Wyleczyłem sparaliżowanego psa i dementia praecox
z katatonicznym stuporem wówczas, gdy ten ciężki
przypadek specjaliści lekarze uznali za niewyleczalny. (NT nr 9 – 6.XI.1920 r., powtórzone w nr 10 –
13.XI.1920 r.)
Jego metody leczenia miały być wręcz cudowne:
Panu Sękowskiemu, ul. Dworcowa 17, składam szczere podziękowanie za wyleczenie mnie w ciągu paru
godzin z anginy w pełnym rozwoju. Lekarstwo przyjęłam wieczorem, a rano już się czułam kompletnie
zdrową. Maria Ehrenkreutzowa, Bydgoszcz. (Dz. Byd.
nr 153 – 8.VII.1921 r.)
Jerzy Nowakowski
cdn

Polonijny
Dzień
Dwujęzyczności
Przyłącz się do obchodów Polonijnego
Dnia Dwujęzyczności – celebruj święto
polskiego języka w swoim środowisku!
Polonijny Dzień Dwujęzyczności (Polish Bilingual Day) to nowe święto, które pojawiło się w polonijnym kalendarzu w ubiegłym roku. Pomysłodawcami
i organizatorami dnia polskiego języka są Fundacja
Dobra Polska Szkoła z Nowego Jorku oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji z Warszawy. Inicjatywę wspiera i współfinansuje Senat Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i
Polakami za granicą w 2016 r. Patronem honorowym
jest Prof. Jan Miodek.
Święto polskiego języka, obchodzone co roku w
każdy trzeci weekend października ma przypominać
nam, Polakom, zamieszkałym poza ojczyzną, o wartościach wynikających z dwujęzycznej edukacji i jej
znaczeniu w życiu Polonii, Polski i krajów, w których
mieszkamy. Przekazując polonijnemu dziecku język
ojczysty, przekazujemy mu polskie korzenie, wzbogacamy jego osobowość i poszerzamy horyzonty w
sposób wyjątkowy, otwierając przed nim furtkę do
pełnej partycypacji w życiu Polski i Polonii w dorosłym życiu. Jednocześnie wychowujemy pokolenie
osób, które dzięki swojej dwujęzyczności staną się w
przyszłości najlepszymi, najefektywniejszymi ambasadorami i rzecznikami polskości za granicą.

W tym roku drugą edycję Polonijnego Dnia Dwujęzyczności będziemy celebrować 15-16 października. Organizatorzy zapraszają Polonię na całym świecie do śledzenia przebiegu święta polskiego języka
oraz organizowania wydarzeń we własnym środowisku.
Jak można celebrować święto polskiego języka?
Poprzez zorganizowanie różnego rodzaju spotkań w
środowiskach, w których żyjemy: w polskiej szkole,
parafii, klubie, bibliotece. Forma obchodów PDD
może być rozmaita: od pikniku, festiwalu, poprzez
wystawy, prezentacje, spotkania czytelnicze, wykłady, przedstawienia, koncerty, wspólne śpiewanie, po
indywidualne spotkania w mniejszym gronie. Nawet
jeżeli jesteśmy w pojedynkę, nagrajmy się na telefonie, opowiadając o swoim miejscu zamieszkania i
polskich akcentach wokół nas.
Zachęcamy do przesyłania takich nagrań na adres
email: redakcja@dobrapolskaszkola.com.
Autorzy wszystkich przesłanych materiałów otrzymają koszulki Polonijnego Dnia Dwujęzyczności.
Dla wszystkich, którzy chcieliby celebrować
święto polskiego języka w swoim środowisku, organizatorzy przygotowali specjalną rubrykę na stronie
www.PolishBilinguaDay.com a w niej materiały, które mogą być wykorzystane w organizacji lokalnych
wydarzeń. Znajdują się tam propozycje wystaw,
przedstawień i pokazów do wykorzystania, piosenka
Polonijnego Dnia Dwujęzyczności oraz gotowa grafika do ściągnięcia, w tym: plakaty, ulotki, zakładki
do książek i przypinki, które można wydrukować w
lokalnej drukarni.
Więcej informacji na stronie www.PolishBilingualDay.com
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres e-mail: redakcja@dobrapolskaszkola.com
Eliza Sarnacka-Mahoney
DPS
Polonijny Dzień Dwujęzyczności 2016
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