
Stefan Tompson – Polak stuprocentowy 

 W polskiej przestrzeni publicystycznej pojawił się młody człowiek, który cieszy, 

zasługuje na podziw i szacunek. Nazywa się Stefan Tompson, od kilku lat mieszka i działa w 

Polsce. Ciekawe jest jego pochodzenie. Urodził się w Wielkiej Brytanii. Sam o sobie powiedział 

„Z urodzenia jestem częściowo Polakiem, z wyboru stuprocentowym Polakiem”.   

 Korzenie rodzinne ze strony matki, także urodzonej w Wielkiej Brytanii, sięgają jeszcze 

okresu międzywojennego. To matka przekazała mu znajomość polskiego języka, 

zainteresowanie krajem ojców, zadbała o kindersztubę i wykształcenie. W dzieciństwie chodził 

do polskiej szkoły sobotniej w Londynie, podobnie jak wiele dzieci polonijnej diaspory. W roku 

2014 pojechał do Polski w poszukiwaniu korzeni i tożsamości. Znalazł to czego szukał. 

Wynikiem poszukiwań był piękny film „W poszukiwaniu Ojczyzny”, który dostał wyróżnienie 

na Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Gdyni.  

 Od tego czasu mieszka i pięknie działa w Polsce. Zabiera głos w mediach na aktualne, 

gorące tematy wolności słowa, cenzury i samocenzury, poprawności politycznej, propagandy, 

manipulacji, fake news. Mówi pięknie po polsku, doskonale po angielsku, spokojnie, bez 

kompleksów i inwektyw tak powszechnych w dyskursie politycznym w Polsce. Czasem naraża 

się swą niepoprawnością polityczną. Jego film „Response to Israel” został tymczasowo 

zablokowany na internecie. 

 Wielu polskich publicystów, starych wyjadaczy słowa pisanego i mówionego powinno 

się uczyć od Stefana Tompsona patriotyzmu, dziennikarskiej kindersztuby i savoir vivre. 

Tymczasem różni, sponsorowani lub zakodowani felietoniści, wyznawcy Kijowskiego, Petru lub 

Schetyny, także w Biuletynie Polonijnym, wolą epatować słowotokiem, złośliwościami, hejtem, 

poprawnością polityczną. Chapeau bas dla Stefana Tompsona.  

 Poniżej kilka jego wypowiedzi. 

Maciej Znojkiewicz 10.03.2018 

O wybiórczej wolności słowa w internecie 

https://www.youtube.com/watch?v=dcJxkozzf80&t=289s 

Odpowiedź do Guy Verhofstadt: 

https://www.facebook.com/PatriaeFidelis/videos/1351694924942584/ 

O cenzurze i dzisiejszej Europie 

http://prawicowyinternet.pl/stefan-tompson-wychowany-w-uk-imigrant-w-polsce-o-cenzurze-i-

dzisiejszej-europie/ 

O filmie „Response to Israel” 

https://www.youtube.com/watch?v=gx9KLDtf7Jo 

O cenzurze, islamskich gettach i polskiej emigracji 

https://www.youtube.com/watch?v=sxERjDnOcnc 

Jakie zdanie ma Israel 

https://www.youtube.com/watch?v=l2G1jWxTxmc 

O poprawności politycznej Radio WNET 

https://www.youtube.com/watch?v=wBBql21_FzY 
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