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Na marginesie: 
Jak napisać by ich nie 
obrazić? By nie przyjąć 
konwencji, którą Oni 
się posługują? Pokłady 
niedobrych emocji buzują 
w nas jak nigdy dotąd. 2
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Recenzja: 
Zawsze przy pisaniu tego 
typu książek kryją się dwa 
niebezpieczeństwa: albo 
będzie za słodko, albo zbyt 
gorzko. Recenzja książki 
„I cóż, że o Szwecji”. 7

Zygmunt Barczyk: 
W miejscowym radio 
dobiega końca audycja „Jazz 
hour”. 14-letni Jan wrócił 
właśnie do domu, włączył 
odbiornik. Ten moment 
zapamięta do końca życia. 14

Poloniki w szwedzkich 
wirtualnych archiwach
Najwięcej poloników znajdziemy w zbiorach militariów – to pokłosie 
wojen szwedzkich i przywiezionych tutaj łupów wojennych.  6-7

Kolejny numer NGP ukaże się sierpniu. Życzymy słonecznych wakacji!
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Andrzej Szmilichowski

Ofiary multikulti, 
czy niekontrolowana 
nienawiść?
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Jak napisać by ich nie obrazić? By nie przyjąć konwencji, 
którą Oni się posługują? Skoro Oni każdego, kto ma inny 
osąd rzeczywitości szufladkują jako „lewaka”, to w zasa-
dzie powinienem każdego z nich nazwać „faszystą”.... Ale 
zdaję sobie sprawę, że to nieprawdziwe uogólnienie. Te 
pokłady niedobrych emocji buzują w nas jak nigdy dotąd.

„My, patrioci”. Jak bardzo zdewaluowało się to słowo. Jak wiele negatywnych 
emocji dzisiaj za sobą niesie... Jak łatwo nim żonglować, gdy żyjemy w świecie 
wolnym, w którym nawet najbardziej ponura i nienawistna ideologia chroniona 
jest przez prawo do wyrażania swoich poglądów. 

Jakież to były „szczęśliwe” czasy, gdy byliśmy jako Polonia w Szwecji po-
dzieleni w sposób prosty: 1. grupa ludzi ideowych, akcentujących swoje przy-
wiązanie do podstawowych wartości (wolność, niepodległość), 2. niewielka 
grupka konformistów tłumaczących swoją aktywność (i zgodę na komunizm w 
Polsce) celami „wyższymi” – jak zachowanie „polskość” i „polskiej kultury”, i 
wreszcie 3. główna masa: ludzi obojętnych i nie angażujących się, bo nie warto 
się narażać. Dzisiaj odwaga potaniała, a grupa ludzi obojętnych skurczyła się. W 
zasadzie wszyscy podzieliliśmy się na dwie grupy: stoimy po dwóch stronach 
barykady.

To, co dzieje się dzisiaj, to jeszcze nie historia. Dopiero jutro będziemy mogli 
spojrzeć na dzisiejszy dzień nieco trzeźwiej. A jeszcze lepiej, gdy naszą oce-
nę będziemy formułować na parę lat. Bo wszystko co robimy dzisiaj, ma swój 
kontekst, który zarysuje się dopiero za jakiś czas. Ale też i w kontekście histo-
rii widać niebezpieczeństwa, jakich powinniśmy unikać dzisiaj. Tylko, że nie 
wszyscy chcą je widzieć. Wielu z nas tych paraleli nie widzi.

Nie trzeba sięgać daleko do historii, by wzbudzić w sobie niepokój. Karne 
oddziały fanatyków hitlerowskich maszerujące w równym szyku ze szturmów-
kami; tłumy zwolenników jednej słusznej ideologii komunistycznej z czerwo-
nymi proporcami i czerwonymi krawatami; karne oddziały ONR-u maszerujące 
dzisiaj ulicami polskich miast z zielonymi flagami.... Za każdą z tych ideologii 
kryje się nienawiść, przemoc, niechęć do obcych, próba podporządkowania so-
bie wszystkich obywateli. Mam te same skojarzenia, gdy widzę grupki Polaków 
z zaciśniętymi ustami, ubranymi w koszulki „patriotyczne”, demonstrujących 
przeciwko „lewactwu” i „ciapatym”. Co siedzi w głowach tych ludzi, poza nie-
kontrolowanymi emocjami? 

Odwaga potaniała. Nie przypominam sobie tych ludzi, by stali na manifesta-
cjach pod ambasadą PRL, gdy trzeba było demonstrować przeciwko więzieniu 
działaczy opozycji i stanowi wojennemu. Może ich jeszcze w Szwecji nie było, 
ale czy w tym czasie demonstrowali w Polsce? Czy byliby dzisiaj w Szwecji, 
gdyby nie ci, którym wtedy sprawa niepodległości nie była obojętna? Może do-
piero teraz mają swoje „5 minut” by zademonstrować swój „patriotyzm”, stojąc 
na manifestacji pod hasłem „Prawo szwedzkiej ludności do swojego kraju”... 
Nagle odkryli w sobie „szwedzką” tożsamość. To już samo w sobie jest jak 
scenariusz do „czeskiego” filmu.

W końcu kwietnia w Sztokholmie grupka Polaków wraz ze szwedzkimi na-
cjonalistami „broniła” Szwecji przed „niszczącym” ten kraj zalewem multikulti. 

W nowej definicja patriotyzmu, którą chcą nam narzucić, na czołowego patriotę 
lansują pana Kamila Rybę, na którego od dłuższego czasu ma oko tajna policja 
szwedzka. W komentarzach na naszej stronie Facebooka informującej o tej demon-
stracji, czytamy: 

Co wy pie*****cie, stałam obok Kamila podczas całej demonstracji i to wszyst-
ko co on robił to było od czasu do czasu wyjęcie rąk z kieszeni by poklaskać..... 
wstyd mi że tak naskakujecie na tego patriotę, sami nie wiedząc kim wy jesteście. 
(Wpis pani Grażyny Giny Karlsson: na swojej stronie FB prezentuje się – jakże by 
inaczej – w patriotycznej koszulce; na uwagę zwraca też filmik ze spotkania wiel-
kanocnego, które raczej przypomina libację niż święto chrześcijańskie). 

Wtóruje jej pani Agnes (Agnieszka) Wiśniewska: Zgadzam się z Tobą całkowicie. 
I ironicznie dodaje: Wstyd że szwedcy patrioci z dumą fotografują się z Kamilem, 
podczas gdy jego rodacy go opluwają (pisownia oryginalna - dop. NGP)). Ta sama 
pani Wiśniewska tak zachęcała do udziału w demonstracji na swoim FB: To już 
jutro. Kto może niech przyjdzie. Śmiejemy się, że szwedzi to cipy, które chowają 
się w domu i godzą się na to co dzieje się w ich ojczyźnie. Ale nie wszyscy tacy 
są. Znam wielu którzy walczą jak lwy. Jeden z nich jest szczególnie bliski mojemu 
sercu. Opluwany przez media, które próbują zniszczyć mu życie, poniżany przez 
zwolenników multikulti - walczy dalej. Dumny i wyprostowany wychodzi do ludzi 
i nie boi się mówić prawdy. Usłyszałam ostatnio: - W dupie mam Szwecję, trzeba 
będzie to wrócę do Polski. Ale dopóki tu żyjemy, tu nasze dzieci chodzą do szkoły, 
tu są mobbingowane przez „uprzywilejową grupę społeczną” to powinniśmy coś 
robić!!! Ja i moja najstarsza córka padłyśmy ofiarą multikulti. Ja oprócz narzeka-
nia na szwedzki rząd na Facebooku chodzę na jedyną demonstrację która może coś 
zmienić. Już nie pomagam tym którzy nic nie robią (bo to nie ma sensu, bo mam 
to w dupie) a potem dzwonią do mnie i błagaja o pomoc - bo żonę zgwałcono, bo 
dziecko pobito, etc. Mam dość facebookowych bohaterów!!!! Ja swoim dzieciom 
mogę spokojnie spojrzeć w oczy i powiedzieć - robię co mogę a nawet trochę wię-
cej, żebyście miały lepszą przyszłość. I dlatego, choć ciało odmawia posłuszeństwa, 
idę jutro na demo. (tekst w wersji oryginalnej)

Aż łza się w oku kręci, gdy się to czyta... 
Na stronie Facebookowej innego (opisywanego już w NGP) Polaka mieszkają-

cego w Szwecji, znajdziemy taką reklamę z faszyzującego pisemka wydawanego 
w Polsce, „Szturm”: 72 lata temu, 28 kwietnia 1945 roku, zamordowany został 
przez komunistów Benito Mussolini. Postaci tej oczywiście nie trzeba przedstawiać 
nikomu. Jeden z najważniejszych polityków XX wieku, jeden z twórców ideologii 
włoskiego faszyzmu, następnie przywódca państwa, które ideologię tą starało się 
praktycznie realizować. Człowiek, który porywał tłumy. Wódz, któremu Włosi ufali 
i weń wierzyli, nawet po wielu latach wspominając z nostalgią lata rządów Jego 
oraz Partii Faszystowskiej. Jako Szturmowcy w rocznicę Jego śmierci także odda-
jemy hołd i należny szacunek oraz podziękowanie za Walkę, Natchnienie i Ideę. 

Pod portretem Duce wpisy: „Wielki patriota!” (Janek Trzciński), „Największy 
człowiek Europy” (Grillo Sergio). Aż się wierzyć nie chce, że świat tak zwariował... 

Jaką konkluzję do tego wszystkiego, co nam się na głowę wylewa, można dołą-
czyć? Może cytat z blogu Bogusława Wołoszańskiego: 

Ludzie, którzy w 1939 roku podpalili Europę i zorganizowali gigantyczną ma-
chinę zbrodni byli półanalfabetami, całkowicie nieprzygotowanymi do pełnienia 
najwyższych stanowisk państwowych. A jednak dostali władzę, demokratycznie i 
pokojowo. (...) Wydawali się śmieszni, nadęci i pokraczni, a okazali się śmiertelnie 
groźni. Co było ich siłą? Nienawiść. Jaką odczuwa człowiek krzywdzony, prześla-
dowany i niespełniony: za kalectwo i niski wzrost (Goebbels), odrzucenie przez 
kobiety (Himmler), przerost ambicji (Ribbentrop), poniżenia w dzieciństwie i mło-
dości (Heydrich). Tę przepełniającą ich nienawiść przekształcili w ideę! Chcieli 
stworzyć społeczeństwo zdrowe, wolne od chorób genetycznych, odmienności np. 
homoseksualizmu, przestępczości i korupcji, jednolite etnicznie i politycznie, boga-
te. Nienawiść podsunęła im tylko jeden środek realizacji tej idei – terror obozów 
koncentracyjnych, obozów śmierci, masowych egzekucji, eutanazji i zbrojnych pod-
bojów. Dlatego stworzyli III Rzeszę. Dla tego nowego tworu państwowego uchwa-
lili nowe prawo, prawo nienawiści, i szybko, już rok po objęciu rządów, stworzyli 
sprawne narzędzie: policję polityczną. Minęło 12 długich lat zanim cywilizowany 
świat wydał na nich wyrok w Norymberdze. Kiedy dziś słyszę nienawiść, to boję się. 
Tego, co już było. (ngp)

Sam tego chciałeś 
Grzegorzu Dyndało

Sięgnę do „prehistorii”. Dla mło-
dego człowieka żyjącego w Polsce 
„Ludowej” wyjazd do Zakopanego, 
na Mazury, Trójmiasta, Warszawy, 
Szczecina, był wydarzeniem takim, 
jak dziś nad Morze Czerwone, Wyspy 
Kanaryjskie. Podróże zagraniczne były 
sennym marzeniem ściętej głowy, ina-
czej mówiąc przywilejem bardzo nie-
wielkiej grupy osób.

Mój pierwszy wyjazd „na zachód” 
(1962 rok, zima stulecia, podróż do 
Wiednia z kabaretem Klubu Studentów 
Wybrzeża „Żak” TO-TU) rozpoczął się 
na stojąco w wagonie pocztowym eks-
presu Gdynia-Warszawa, bowiem nie 
wszyscy dostaliśmy miejscówki, i dro-
ga losowania trzy osoby (między inny-
mi ja, trzecim był kontrabasista Helmut 
Nadolski) podróżowały na stojąco w 
wagonie pocztowym. Marzliśmy po-
twornie i gdyby Czesiek (Niemen) 

nie wyciągnął z kieszeni piersiówkę z 
czystym spirytusem (ciepłym !) – za-
marzlibyśmy tam jak amen w pacierzu. 
Nasz wyjazd był rewizytą, jechaliśmy 
na zaproszenie związku studentów uni-
wersytetu wiedeńskiego, rok wcześniej 
odwiedził Gdańsk ich chór akademicki. 

Podróże zagraniczne istniały dla 
Polaków w sferze marzeń, wzdy-
chań, snów. Ewentualnie NRD, Cze-
chosłowacja, Bułgaria, i bolsze nicze-
wo. Wraz z transformacją nastąpiła, 
używając języka socjologów, prze-
budowa świadomości społecznej, co 
oznaczało otwarcie umysłów i portfeli. 
Dokonała się polaryzacja społeczeń-
stwa i doszło do gwałtownego przy-
spieszenia. Polacy rozpoczęli nadra-
biać stracony czas i rozjeżdżać się po 
świecie. Nastąpiła swoista inwazja na 
światowe kurorty, i tak trwało jeszcze 
do niedawna.

Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, 
ale zauważam, że nastąpiło – u moich 
znajomych, ale nie tylko, bo mówią 
o tym podobno również analizy biur 
podróży – pewne znużenie, jakaś we-
wnętrzna potrzeba położenia temu kre-
su. Ciągłe podróże, w pewnym sensie 
presja nałożona samemu sobie, stała się 
dla wielu podróżników, jeśli nie cięża-
rem, to na pewno rodzajem zdecydo-
wanie mniej interesującego sposobu na 
wypoczynek. Przytępiła się w jakimś 
sensie, nasyciła, ciekawość świata.

Powoli marnieje w nas nomada, lot-
niskowy koczownik, a budzi tęsknota 
do egzystencji osiadłej. Ludzie kupują, 
albo budują w Polsce lub gdzie indziej 
w świecie, własne gniazda. To poczy-
na mieć także odbicie w literaturze, 
ale to już inna historia. Przypomina się 
scenka wziętą z głębokich polsko-ludo-
wych czasów. Nie dałbym głowy, że 
autentyczna, ale absolutnie mieszczą-
cą się w ówczesnych realiach. Polska 
była uważana za „najweselszy obóz w 
demoludach”, i nie tylko to. Byliśmy 
dla „obozu państw socjalistycznych”, 
a szczególnie Związku Radzieckiego, 
„zachodem”. Numery krakowskie-
go „Przekroju” czy warszawskiej 

„Polityki” należały dla moskwiczan 
czy leningradczyków do „zachodniej” 
prasy. Rosjanie, aby czytać polskie cza-
sopisma, uczyli się języka polskiego! 
Ale reszta ZSRR była, mówiąc z lekką 
tylko przesadą, średniowieczem. 

Z tego średniowiecza, z syberyjskich 
bezdroży, przyjechała do Warszawy 
wycieczka, którą oprowadzał przewod-
nik „Orbisu”. Mieli szeroki program, 
i w końcu przewodnik zaprowadził 
znużonych Rosjan do baru „Praga” na 
herbatę. 

Każdy otrzymał szklankę gorącej 
wody, łyżeczkę, cukier i torebeczkę z 
ekspresową herbatą. Czterdzieści par 
oczu budowniczych komunizmu zawi-
sły na przewodniku. A ten, swoją drogą 
świnia, wziął torebeczkę do ust i zaczął 
spokojnie popijać wodą. Cała wyciecz-
ka natychmiast postąpiła podobnie, po-
pijali wodę, a z kącików ust zwisały im 
malowniczo sznureczki.

Dyrekcja „Orbisu” dowiedziała 
się o tym błyskawicznie i facet wyle-
ciał natychmiast na zbity pysk, co mu 
się absolutnie należało. Nie kopie się 
leżących.
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Czerwony Sztokholm
Leninmonumentet. Björn Lövin. Foto: Wikipedia

W Warszawie nie ma już 
pomnika Dzierżyńskiego, 
z Nowej Huty zniknął 
Lenin (zresztą powędrował 
do prywatnej kolekcji w 
Szwecji), w Gdańsku trwa 
dyskusja, czy zmienić nazwę 
ulicy Dąbrowszczaków. A w 
Sztokholmie nadal mamy 
pomnik przedstawiający Mao 
Tse-tunga, upamiętniający 
Lenina i szwedzkich komu-
nistów walczących w wojnie 
domowej w Hiszpanii...

“La Mano”. Liss Eriksson. Foto: Wikipedia

“Efter badet”. Pye Engström. Foto: Wikipedia

Historia pobytu Lenina w Szwecji 
jest dość znana. Lenin przejeżdżał przez 
Sztokholm w kwietniu 1917 roku w 
drodze do Petrogradu. Zachowały się z 
tego okresu nawet zdjęcia. Mało jednak 
kto wie, że „wydarzenie” to uwiecz-
nione zostało pomnikiem, który stoi 
przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej na 
Skeppsholmen. Autorem leninowskie-
go monumentu jest Björn Lövin, jeden 
bardziej znanych artystów szwedzkich. 
Patrząc na instalację, w pierwszej chwi-
li trudno byłoby zgadnąć, że chodzi o 
pomnik Lenina. Instalacja ma raczej 
charakter symboliczny: na ziemi uło-
żony jest pas z kostki ulicznej (takiej 
jaka była swego czasu na Vasagatan w 
Sztokholmie), na niej ślad torów tram-
wajowych,. wzdłuż niezbyt wysoki 

ciemny mur z czarnego chińskiego 
marmuru, a na kostce brukowej na-
malowany jest biały krzyż, zapewne 
zaznaczający, że w tym miejscu za-
trzymał się towarzysz Lenin. Dopiero 
tabliczka zamontowana przy momu-
mencie potwierdza, że chodzi właśnie o 
przywódcę komunistycznego. Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej kupiło monument 
w 1977 roku.

Inna sprawa ma się z chińskim sa-
trapą. Pomnik wykonany przez Pye 
Engströma nosi niewinną nazwę „Efter 
badet” („Po kąpieli”) i stoi przed ba-
senem w Västertorp. Umieszczony 
został tam w 1976 roku. Z pozoru ka-
mienny pomnik wygląda jak zabawna 
ławka przed wejściem do budynku. 
Przedstawia siedem siedzących posta-
ci, którym można usiąść na kolanach. 
Gdyby nie informacje o pomniku, i pro-
testy jakie budził on jeszcze niedawno, 
to zapewne nikt by nie domyślił się, 
że ma coś wspólnego z komunizmem. 
A ma. Środkowa postać przedstawia 
Mao Tse-tunga, obok niego siedzą in-
ne znane postacie sympatyzujące z ko-
munizmem. Sara Lidman (1923-2004) 
– pisarka szwedzka znana ze swoich 
lewicowych poglądów, Angela Davies 
(1944-) – amerykańska feministka, 
członek partii komunistycznej w USA, 
Pablo Neruda (1904-1973) – pisarz i 
lewicowy polityk z Chile, laureat na-
grody noblowskiej. Pozostałe postaci 
to: Elise Ottesen-Jensen (1886-1973) 
– szwedzko-norweska dziennikarka, 
Paulo Freire (1921-1997) – brazylij-
ski pedagog, chrześcijański socjali-
sta i George Borgström (1921-1990) 
– szwedzki naukowiec. W 2006 roku 

jedna z miejskich radnych Martina Lind 
(m) wystąpiła z wnioskiem, by pomnik 
Engströma usunąć a w jego miejsce 
postawić pomnik upamiętniający ofia-
ry chińskiego i sowieckiego komuni-
zmu. Mniej radykalny wniosek złoyżła 
w 2010 roku Madeleine Sjöstedt (fp) 
proponując, by obok pomnika „Efter 
badet” umieścić tablicę informującą 
o brutalnej polityce Mao skierowanej 
przeciwko prawom człowieka. 

Inny charakter ma trzeci sztok-
holmskim monumentem związanym 
z komunizmem. Chodzi o pomnik 
„La Mano”, który znajduje się na 
Katarinavägen (ulica Na Söder, którą 
schodzi się w kierunku Slussen). Jego 
autorem jest Liss Eriksson i postawio-
no go w 1977 roku. Upamiętnia on 
szwedzkich ochotników, którzy zginęli 
w latach 30-tych w wojnie domowej w 
Hiszpanii. Komuniści zwerbowali tutaj 
około 500 Szwedów, którzy pojecha-
li do Hiszpanii walczyć z generałem 

Franco. Niemal jedna trzeci ochotni-
ków zginęła i właśnim im poświęcony 
jest pomnik. Jego kopia (odlana w brą-
zie) znajduje się przed biblioteką miej-
są w Skövde.

Do tej listy można dopisać im-
portowany z Polski pomnik Lenina, 
który znalazł swoją przystań w dość 
niezwykłym miejscu, czyli w opra-
wie Dzikiego Zachodu w parku roz-
rywki High Chaparral w Smålandii. 
Kupił go właściciel i założyciel parku, 
ekscentryczny przedsiębiorca Bengt 
Erlandsson, znany jako Big Bengt. 
Westernowe miasteczko to jedna z 
największych atrakcji tego regionu 
Szwecji, a obecność tam Lenina to 
chichot historii. Dodajmy jeszcze, że 
amerykański pociąg z czasów Dzikiego 
Zachodu udaje tam polska wąskotoro-
wa lokomotywa...

Z kolei na prywatnej posesji firmy 
zajmującej się handlem materiałami 
drzewnymi Wiwood i Vittsjö, stoi in-
ny, niemal 4 metrowy i ważący prawie 
4.5 tony granitowy pomnik Lenina. To 
z kolei „pamiątka” z łotewskiego mia-
sta Alzpute. Szwedzka firma jeszcze 
w latach 70-tych prowadziła handel z 
sowieckimi przedsiębiorstwami branży 
drzewnej. 

W Szwecji, podobnie jak i w Polsce, 
nie brakuje środowisk, które chciałyby 
całkowitej dekomunizacji. Co jaki czas 
pojawiają się głosy by Lenina usunąć 
spod Moderna Museet w Sztokholmie, 
a Mao przekuć na... kogokolwiek, byle 
by postać nie budziła złych skojarzeń. 

Walka z pomnikami ma charakter 
symboliczny. Z reguły spokój i rozsą-
dek bierze w Szwecji górę. Odwrotnie 
niż w Polsce. (ngp)

Precedensowy wyrok

Sumienie 
kontra 
praca
Sumienie nie pozwala ci 
wykonywać aborcji? Nie bądź 
ginekologiem czy położną! Tak 
można w skrócie zinterpre-
tować wyrok sądu pracy jaki 
zapadł kilka tygodni temu w 
sprawie położnej Ellinor Grim-
mark z Jönköpingu.  Grim-
mark nie chciały zatrudnić trzy 
szpitale w regionie Jönköping, 
gdyż odmówiła ona wykony-
wania aborcji powołując się na 
pobudki religijne. Rzecznik ds. 
Równouprawnienia (DO) i Sąd 
Okręgowy dla Jönköping zgod-
nie orzekły, że nie doszło do 
dyskryminacji. Teraz również 
Szwedzki Sąd Pracy, będący 
najwyższą instancją dla spraw 
w zakresie prawa pracy, doszedł 
do dokładnie takich samych 
wniosków.

Sprawa jest precendensowa. Sąd, w 
imieniu Królestwa Szwecji, uznał za 
nadrzędne prawo pacjentek do opie-
ki zdrowotnej w zakresie zdrowia 
reprodukcyjnego nad prawem położ-
nej do odmowy wykonywania pro-
cedur niezgodnych z jej sumieniem. 
Skandynawski porządek prawny (z 
poparciem większości społeczeństwa) 
nie przewiduje bowiem „klauzuli su-
mienia” jako legalnej podstawy do 
nieudzielenia pacjentom zgodnych z 
wiedzą medyczną i prawem świadczeń 
opieki zdrowotnej. Z kolei odmowa 
wykonania świadczenia jest traktowa-
na jako przewinienie dyscyplinarne 
i pracownik systemu ochrony zdro-
wia nie może zasłonić się sumieniem, 
światopoglądem czy wyznawaną reli-
gią odmawiając wykonywania swoich 
obowiązków służbowych. Te kwestie 
uznawane są za życie prywatne, które 
nie mają prawa wpływać na zachowa-
nie w pracy.

Z punktu widzenia wielu pol-
skich konserwatystów to oczywiście 
prawdziwa herezja. Ale w Szwecji 
trudno było sobie wyobrazić inny 
wyrok. Jak tłumaczyła dla polskie-
go portalu Chcemybycrodzicami.pl 
prof. Kristina Gemzell-Danielsson z 
Instytutu Karolinskiego w Sztokholmie 
w Szwecji towarzystwa nauko-
we, m.in. Szwedzkie Towarzystwo 
Ginekologiczno-Położnicze, Szwedz-
kie Towarzystwo Lekarskie, Szwedzki 
Związek Położnych oraz Szwedzkie 
Stowarzyszenie Pracowników Ochrony 
Zdrowia zgodnie twierdzą, że istnie-
je fundamentalna różnica pomiędzy 
„klauzulą sumienia” a „odmową lecze-
nia”. Aborcja jest ratującą życie i jedną 
z najczęściej wykonywanych procedur 
w ginekologii i położnictwie, dlatego 
też szkolenie w zakresie terminacji cią-
ży jest niezbędne i jest obowiązkową 
częścią programu kształcenia położ-
nych i ginekologów. 
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OGŁOSZENIA DROBNE
Poszukuję pilnie kosmetyczki.
Proszę o kontakt:
T: 0739 780 530
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Poloniki 
w szwedzkich 
wirtualnych 
archiwach
Wirtualne archiwa. To pojęcie, które robi coraz większą karierę. To nie tylko 
znakomita pomoc dla naukowców przeszukujących archiwalne zbiory. 
Dzięki digitalizacji dostęp do nieznanych zbiorów, często ukrytych 
w przepastnych magazynach piwnicznych, nagle stał się łatwy  i dostępny 
dla każdego. Dzięki Internetowi mamy dzisiaj dostęp do „digitalnych 
muzeów”. 

Wprowadzenie nowych technologii sprawiło, że 
archiwa zaczęły zmieniać się w organizacje coraz 
bardziej wirtualne w kontekście zasobu oraz kon-
taktu z użytkownikami, dzięki usługom oferowanym 
w Internecie. Oczywiście, proces digitalizacji jest i 
kosztowny i wymaga dużo czasu, by ogarnął całość 
zasobów. Szwecja jest jednym z krajów, które przo-
dują w zastosowaniu nowej technologii. Obecnie pro-
wadzone są prace nad zintegrowaniem całego syste-
mu archiwów kilkudziesięciu placówek muzealnych 
i archiwalnych w jedną wyszukiwarkę. To praca jesz-
cze na wiele lat, ale już dzisiaj widzimy efekty tego 
przedsięwzięcia, które pozwala nam na korzystanie z 
dziedzictwa kultury. 

Istniejący system Digitalmuseum.se jest imponują-
cy: obejmuje obecnie 57 placówek muzealnych i 114 
wystawach, zawiera informacje o 42.600 osobach, 
znajdziemy tu także zdjęcia i opisy ponad miliona 
przedmiotów, 1.200.000 zdjęć archiwalnych, opisy 
1500 budynków.... Każdego dnia wirtualny zbiór po-
większa się o około 300 nowych pozycji. To wszst-
ko dopiero początki: przecież tylko zbiory Muzeum 
Narodowego w Sztokholmie obejmują ponad 600.000 
przedmiotów.

Muzeum digitalne daje nam wgląd nie tylko w 
szwedzkie dziedzictwo kulturalne, ale i światowe. Już 
teraz, gdy w wyszukiwarkę wpisze się „Polen” lub 
„polska”, znajdziemy w nim niemal 3000 wyświe-
tleń. Często zaskakujących i zapewne unikalnych. 
Oczywiście, najwięcej poloników znajdziemy w 
zbiorach militariów – to pokłosie wojen szwedzkich 
i przywiezionych tutaj łupów wojennych. Ale nie tyl-
ko: wśród niemal 700 poloników w sztokholmskim 
Muzeum Armii znajdziemy takie parełki jak czerwo-
ny proporczyk Ludowego Wojska Polskiego, kolek-
cję „łysych” medali z czasów PRL. Są także mundury 
wojskowe, buty oficerskie (niskie i wysokie), hełmy, 
pagony, przyborniki do otwierania konserw, stare la-
wety i pistolety. Jest także medal pamiątkowy genera-
ła Władysława Sikorskiego.

Równie ciekawie prezentuje się zbiory maryni-
styczne. Wśród zbiorów Sjöhistoriska Museet znaj-
dziemy zdjęcia (stare i bardziej współczesne z lat 
1940-1960) polskich statków, zarówno handlowych 
jak i marynarki wojennej. Są także unikalne zdjęcia z 
czasów internowania polskich okrętów podwodnych 
w Szwecji we wrześniu 1939 roku. 

Dzięki Digitalnemu Muzeum mamy także wgląd 
w wiele lokalnych i regionalnych muzeów w całej 
Szwecji. I tam także znajdziemy poloniki. Ciekawe 
zdjęcia znajdują się w zbiorach Länsmuseet Gävle-
borg, w Sundsvall czy w Skanii. 

Publikowane przez nas zdjęcia to zaledwie mała 
próbka zasobów wirtualnego archiwum. Zapraszamy 
na stronę digitalmuseum.se (opr.ngp)

Okręt podwodny „Sęp”. Foto: 1938

m/s “Śląsk”. Polska Żegluga Morska. Foto: z roku 1951 
© Public Domen

Internowani marynarze w Vaxholmie (1940) © Public Domen

Szwedzki wartownik w obozie internowania marynarzy 
polskich: Kustartileri, Vaxholm, 1940 © Public Domen

Polski i szwedzki oficer marynarki w obozie internowania 
w Vaxholmie (1940). © Public Domen

Polki na mszy w kościele katolickim. Gävle, wrzesień 1945. 
Ze zbiorów: Länsmuseet Gävleborg. Foto: Carl Larssons 
Fotografiska Atelje AB © Public Domen

Uratowani więźniowie obozów koncentracyjnych w drodze 
Białymi Autobusami do Szwecji. Na promie Dania-Szwecja, 
maj 1945 © Public Domen
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Na tropie historii
W Digitalnym Muzeum znajdziemy fotografie przedsta-
wiające rodzinę Witkowskich. To rodzina pochodzenia 
żydowskiego, która w drugiej połowie XIX wieku osiadła 
w Szwecji, a pochodziła ze wschodniej Polski.

Stary, drewniany dom Witkowskich w Sundsvall. Z tyłu ratusz, na prawo murowany dom 
Cafe Gotthem. Foto: Sundsvalls Museum. © Public Domen

Witkowscy podobnie jak Nasielscy, Rosenbaumowie i Hirschfeld’towie 
uciekali z Polski przed carskimi pogromami i osiedlili się w Sundsvall. Głową 
rodu był Abraham Witkowski (1923-1887). W Szwecji zamieszkał około 1870 
roku. Pod koniec XIX wieku to właśnie w tym szwedzkim mieście znajdo-
wała się jedna największych gmin żydowskich licząca na przełomie wieku 
250 osób. Witkowsky (tak pisali swoje nazwisko później) aktywnie działał w 
gminie żydowskiej, stał się też postacią znaną w mieście jako bogaty kupiec. 
Rodzina założyła bowiem dobrze prosperujący sklep, prowadziła kasę pożycz-
kową, później wybudowała własną kamienicę. Ich historia przypomina nieco 
losy rodziny Ławskich w Norrköpingu (informacje na stronie internetowej: 
www.polskieslady.se). 

Z biegiem lat Abraham przekazał 
prowadzenie sklepu swoim dzieciom 
– zajmował się tym później urodzony 
jeszcze w Polsce, 21 lutego 1850 
roku w Suwałkach, Elias (Eliasz) 
Witkowsky. 

Witkowscy mieszkali w kamienicy 
na Trädgårdsgatan 25, później w 
1887 roku rozpoczęli budowę nowej 
narożnej kamienicy na Centralgatan 
1. Gdy była już gotowa rok później 
i położono dach, budynek  zapalił 
się i został uszkodzony. W budynku 
tym miała swoją redakcję największa 
lokalna gazeta Sundsvalls Tidning. 

Na cmentarzu w Sundsvall znaj-
dziemy obecnie 8 grobów rodziny 
Witkowsky: Abrahama (1823-1887), 
Eliasa (1850-1904), Wilhelminy 
(1854-1926), Selmy (1878-1902), 
Hjalmara (1881-1950), Fridy (1892-
1957), Herty (1894-1983) i Gunnara 
(1922-1991). 

Elias Witkowsky. Sundsvalls Museum

Frida Witkowsky. Foto: Peterzén & 
Franke, Esplanaden.

Sobota szóstego maja. Przez Warszawę przechodzi kilkudziesięcioty-
sięczny Marsz  Wolności w obronie prawa i praworządności. Pochód zorganizowa-
ła Platforma Obywatelska, a udział w nim wzięli także sympatycy Nowoczesnej, 
KOD-u, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Związek Nauczycieli Polskich, orga-
nizacje społeczne i wszyscy inni, którzy wyszli na ulice Stolicy w obronie tych 
wartości. Magistrat podał, że było ponad 90.000 uczestników. Policja podała cyfrę 
12.000. O tyle to dziwne, że ta sama policja podała, że do Warszawy z całego Kraju 
przybyło wynajętych przez PO 200 autobusów. A w każdym z nich przynajmniej 
60 pasażerów, co już samo z siebie tworzy liczbę 12 tysięcy. W telewizji widać 
było tłumy. Przyjmując nawet, że było „tylko” 50 tysięcy, to i tak stanowi to ponad 
3% z półtora milionowej populacji.

Sobota szóstego maja. Spotkanie w Sztokholmie z autorem dobrej i ważnej 
książki o cenzurze w PRL. W Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych 
spotykało się dwadzieścia parę osób. W Szwecji obecnie przebywa ponad 120.000 
Polaków z czego więcej niż połowa w  Sztokholmie i najbliższej okolicy miasta. 
Co wcale nie znaczy, że tylko 0,2 % zamieszkałych tu Polaków interesuje się dzie-
jami cenzury komunistycznej. 

Nic bardziej mylnego. Duża część emigracji politycznej z lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych ub. wieku wywiozła z PRL-u potężny garb cenzury i na pewno 
chętnie by wysłuchała prelekcji Błażeja Torańskiego i zapoznała z jego dziełem: 
„Knebel – cenzura w PRL”. Sęk w tym, że kolorowe ulotki informujące o tym 
spotkaniu, podpisane przez trzy organizacje: Kongres Polaków, Radę Uchodźstwa 
Polskiego i Semper Fidelis – Stowarzyszenie Polskich Patriotów w Szwecji były 
słabo kolportowane. A z drugiej strony lokal OPON nie jest zbyt popularny. 

Spotkanie było dobre i stracili ci, którzy nie przyszli. Torański jest wytrawnym 
dziennikarzem, umie zadawać pytania w ten sposób, że sprowokowani rozmówcy 
mówią często więcej niż by powiedzieli w innym wypadku. Na przykład znany 
na naszym terenie były cenzor zwany „antycenzorem” opowiadał rzeczy, których 
normalnie o swojej rodzinie się nie mówi. 

Na pytanie-stwierdzenie: „Twoi rodzice byli mocno wierzącymi katolikami?” 
były cenzor odpowiada: Straszni fundamentaliści. To był jeden z powodów mojego 
silnego z nimi konfliktu. I dalej: Od czternastego roku życia jestem ateistą. Rodzice 
traktowali mnie brutalnie. Ojciec kardiolog i pediatra, tylko mnie karał fizycznie, 
Bił pasem, który został mu z czasów kariery lekarza wojskowego. Zawsze miałem 
krwawe pręgi na plecach. Przez lata miałem awersję do rodziny: rodziców, brata, 
siostry. Psychiczny uraz. Kiedy mieszkałem z nimi i wołano do obiadu, jedząc, przy 
stole, lewą ręką zasłaniałem twarz, aby się od nich izolować. Ten odruch pozostał 
mi jeszcze długo w Szwecji. 

Dodatkowo TS mówił jeszcze o swoim bracie Ryszardzie. Tym, który załatwił 
mu pracę w krakowskiej delegaturze cenzury: Nie, (nie był) w SB nie! Mógł być 
ewentualnie – choć zawsze temu zaprzeczał TW (tajnym współpracownikiem SB) 
albo kontaktem operacyjnym. Był snobem. Brylował na salonach krakowskiego 
SPATiF-u, gdzie bywali dziennikarze, aktorzy, także esbecy. Lubił ludziom impono-
wać lub wzbudzać w nich strach. Z dokumentów IPN, jakie dostałem, mogłoby wy-
nikać, że miał jakieś kontakty z SB, choć prawdopodobnie tylko w sferze prywatnej.

Sobota szóstego maja. Konsulat RP w Sundbybergu. Spotkanie Mar-
szałka Senatu RP z lepszym sortem Polonii Szwedzkiej. Na zaproszonych 200 
osób przybyło ok. 100, w tym około 30 z tak zwanej emigracji +...

Dużo się działo tego 6 maja 2017 roku. (LGG)
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           Zapraszamy: 
Pon—pt: 9:00—19:00   Sobota: 9:00—15:00

                                   Ankdammsgatan 5G
                                        171 43 SOLNA     
                                         
                                        tel: 08 275 770
 

 

PIERWSZY POLSKI SKLEP 
Polenspecialisten! 

 

 Polskie delikatesy w Solnej z ponad 16-letnia tradycj

 Najlepszy asortyment polskich, a także węgierskich i 
bałkańskich produktów 

 Tradycyjne polskie wędliny (Szubryt, Tarczyński, Morliny)

 Serki i zakąski góralskie, zdrowa żywność, suplementy diety

 Kosmetyki Ziaja, Biały Jeleń, Bielenda, Soraya, Eveline, 
Receptury Babuszki Agafi  

 Polskie czasopisma, książki, książeczki dla dzieci 

www.polenspecialisten.com

 
15:00 

Ankdammsgatan 5G 

70             

POLSKI SKLEP  

letnia tradycją 

a także węgierskich i 

, Morliny) 

owa żywność, suplementy diety 

, Eveline, 

www.polenspecialisten.com 

Wojciech  

Sumliński 
 

Wszystkie książki z serii
dzieci” oraz „Niebezpieczne 

w super cenie 

Dorota 

Kania 

z serii „Resortowe 
Niebezpieczne związki” 

w super cenie 99 kr!!! 
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Park Miniatur w Chrustach
W niewielkiej świętokrzyskiej 
miejscowości, Chrusty, powstał 
Park Miniatur obiektów 
historycznych, który stał się  
atrakcją tego województwa.

Park Miniatur, mieści dwadzieścia 
ciekawych i charakterystycznych bu-
dowli z całego województwa świę-
tokrzyskiego. Wykonane zostały te 
miniatury w skali 1:20. Obiekty mi-
niaturowych budowli przedstawiają je 
w czasie ich świetności, pomimo że 

dzisiaj często ich stan techniczny nie 
jest zadawalający. 

Modele zrekonstruowano z niebywa-
łą dokładnością, dbając o najmniejsze 
detale i walory. Wśród wspomnianych 
miniatur znajdziemy zamki, zabytki sa-
kralne oraz techniczne. Zobaczyć tu za-
tem można zamek w Chęcinach, pałac 
w Rytwianach, pałac w Kurozwękach, 
zamek w Sandomierzu, zamek Krzyż-
topór, klasztor w Rytwianach, klasztor 
na Świętym Krzyżu, ale także hutę w 
Samsonowie.

W Ostrowcu Świętokrzyskim
Ostrowiec Świętokrzyski, 
to miasto położone w 
województwie świętokrzyskim, 
nad rzeką Kamienną. Jego 
północna część znajduje się 
na Przedgórzu Iłżeckim, 
południowa na skraju Wyżyny 
Opatowskiej. Kilkanaście 
kilometrów na południowy 
zachód od Ostrowca, 
rozpościera się Pasmo 
Gór Jeleniowskich 
i Gór Świętokrzyskich.

Nieopodal Ostrowca znajduje się 
rezerwat archeologiczny w Krzemion-
kach Opatowskich, z neolityczną 
kopalnią krzemienia pasiastego. Są 
tutaj także liczne zabytki związane z 
historią Staropolskiego Okręgu Prze-
mysłowego. Łatwo tu dotrzeć z każdego 
miejsca, gdyż przez miasto prowadzą 
ważne szlaki komunikacyjne: droga 
krajowa nr 9 Ostrowiec-Barwinek, linia 
kolejowa nr 25 Łódź Ostrowiec-Dębica, 
droga wojewódzka 751 Suchedniów 
-Ostrowiec, droga wojewódzka 754 
Solec nad Wisłą Ostrowiec oraz droga 
wojewódzka 755 Ostrowiec-Ożarów 
-Kosin.

Tereny dzisiejszego Ostrowca Świę-
tokrzyskiego zamieszkałe były już 
od epoki neolitu. Od średniowiecza 
istniała tutaj wieś o nazwie Ostrów, o 
której pierwsza wzmianka pochodzi 
z 1369 roku. W niej to, wymieniony 
został Krystyn z Ostrowa herbu Rawa 
– czytamy w zapiskach kronikarskich 
Jerzego Bińka z Iłży. Do niego, praw-
dopodobnie, należała osada Ostrów 
i od niego pochodziła linia rodowa 
Rawitów. Po 1519 roku, Ostrowem 
zarządzali Szydłowieccy, Zborowscy, 
Tarnowscy i Gawrońscy.

— Pan Ostrowa, Jakub Gawroński, 
rozpoczął tu zakładanie miasta na mocy 
przywileju Zygmunta III Wazy. W 1614 
roku, powstał tu kościół parafialny, do 
którego na modły zjeżdżali patrioci 
polscy dziękując Bogu za zwycięstwo 
Stanisława Żółkiewskiego pod Kłuszy-
nem – dodaje przewodnik po Ostrowcu, 
Jan Kędzierski

— Po trzecim rozbiorze Polski, mia-
sto zyskało nazwę Ostrowiec, który 
wszedł w skład monarchii habsburskiej. 
Po wojnie z Austrią, został on przyłą-
czony do Księstwa Warszawskiego. 
Następnie po upadku Księstwa znajdo-
wał się w obrębie Królestwa Polskiego. 
W tych czasach dobra ostrowieckie na-
leżały do Czartoryskich, Lubomirskich, 
Dobrzańskich, Cohenów, Łubieńskich, 
Wielopolskich. Podobno, rezydujący 
tutaj Andrzej Wielopolski, kazała za-
murować swoją córkę Eleonorę w jej 
komnacie, gdy przyłapał ją na czytaniu 
ksiąg wróżbiarskich. Podobno jej duch 
spaceruje po pieleszach starego domu, 
jako pani w różowej sukience. 

Początek XIX wieku przyniósł 
przemianę małego rolniczego mia-
steczka w ważny ośrodek przemysło-
wy w Zagłębiu Staropolskim. Dzięki 
odkryciu pokładów węgla brunatnego 
działała już huta żelaza, w pobliskiej 
Kuźni. Od 1830 roku wymieniane są w 
dobrach także kopalnie rudy żelaza. W 
1837 roku rozpoczęto budowę nowej 
huty żelaza należącej do inż. Antoniego 
Klimkiewicza. Odtąd w sąsiedztwie 
Ostrowca, koncentrowały się liczne 
zakłady przemysłowe. W 1826 roku, 
uruchomiono pierwszą w Królestwie 
Polskim cukrownię, a pięćdziesiąt lat 
później do miasta dotarła kolej żelazna 
z Radomia – opowiada Anna Dębek, 
historyk.

Najpiękniejszym elementem miasta 
jest znajdujący się tutaj Pałacyk ro-
du Tarnowskich. Ma on w Ostrowcu 
Świętokrzyskim piękną historię. Po-
chodzi z początków XIX wieku. Naj-
prawdopodobniej pobudowany on zo-
stał około 1820 roku. Najpierw Jerzy 
Dobrzański, pierwszy właściciel ostro-
wieckich włości, wybudował tu nie-
wielki dworek, który początkowo był 
siedzibą zarządu pracujących w pobliżu 
kuźniarek. Jako główną ozdobę wiodą-
cego do komnaty portalu, umieścił na 
odrzwiach wizerunek celtyckiej ko-
biety, która miała przynosić regularny 
dochód  i wszechobecne szczęście. Pod 
koniec XIX wieku Wielopolscy odku-
pili od niego tę nieruchomość. 

— Tutaj mieszkała hrabina Wielo-
polska, a wielkich patriotów polskich, 
którzy pracowali dla ratowania naszej 
Ojczyzny, ukrywała w pobliskim pa-
łacu myśliwskim. Uwielbiała otaczać 
się motywami z legend irlandzkich. 
Dlatego też jej komnaty i pokoje pała-
cyku myśliwskiego, wymalowane były 
w kolorowe freski z narodzin świę-
tej Brygidy irlandzkiej – mówi Beata 
Burska, kulturoznawca.

— Tereny znajdujące się dookoła 
pałacyku, były zasobne we wszelkiego 
rodzaju zwierzynę. Dlatego myśliwi 
urządzili tutaj sobie punkt zbiorczy, 
wyruszali stąd na polowania i wypra-
wy łowieckie. Tutaj także zachowała 
się wpisana do rejestru zabytków ka-
pliczka opiekuna myśliwych, świętego 
Huberta. Wnętrze pałacu opływało w 
lustrzane portyki, które miały przyno-
sić pewnego rodzaju harmonię życia je-
go mieszkańcom. Według wierzeń cel-
tyckich, lustra stanowiły rodzaj broni 
przeciwko złym mocom. A także dawni 
Druidzi potrafili dzięki nim sprowadzić 
na mieszkańców szczęście, zdrowie i 
dobrobyt – relacjonuje pani Beata.

Powojenna historia Pałacu Tarnow-
skich była dość burzliwa. Znajdował 
się tu szpital dla osób chorych na płuca, 
potem nieruchomość ta znalazła się w 
rękach Kuratorium Oświaty. Tu były 
powoływane do istnienia różnego ro-
dzaju szkoły: szkoła specjalna, szkoła 
wychowawczyń przedszkoli, a tak-
że Liceum Ogólnokształcące imienia 
Cypriana Kamila Norwida. Po kapital-
nym remoncie obiekt odzyskał dawny 
wygląd. Wtedy postanowili go kupić 
państwo Tarnowscy, potomkowie 
pierwszych właścicieli obiektu.

Dzisiaj obiekt ten służy na organi-
zowanie w nim wesel, konferencji czy 
też różnorakich spotkań towarzyskich. 
Serwowane jest tutaj najprzedniejsze 
jadło, nawet dla pojedynczych gości 
tego regionu. Zauważyć tutaj można 
również wiele ozdób historycznych, w 
których wiodą prym elementy z historii 
Polski i dawnej Irlandii. Mnóstwo mo-
tywów roślinnych, wykorzystywanych 
do złocistych stiuków posiada elemen-
ty, jakimi zdobione były staroceltyckie 
harfy.

Tekst i fotografie:
Ewa Michałowska Walkiewicz
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Trochę 
za słodko
Szwecja – kraj dziwny, inny, ale 
sympatyczny. I odkrywany na 
nowo. Każda fala emigracyjna 
(tym razem i ta ekonomiczna 
i ta młoda - studiująca) musi 
sobie tę Szwecję przyswoić we 
własny sposób. Tak było i jest.

„Chciałaby, oprowadzić Was po ga-
lerii utopijnych portretów jednego z 
najszczęśliwszych narodów Europy, 
w otoczeniu stereotypowych łatek i 
etykiet przypisywanych Szwedom, jak 
również pośród obrazów odbitych w 
krzywym zwierciadle” – pisze Natalia 
Kołaczek w przedmowie do książki 
„I cóż, że o Szwecji”. Szlachetne za-
łożenie, ale czy autorce udało się je 
zrealizować?

Zawsze przy pisaniu tego typu ksią-
żek kryją się dwa niebezpieczeństwa: 

Stanisław Sobolewski

Natalia Kołaczek: I cóż, że o Szwecji. 
Wydawnictwo Poznańskie 2017, s.244

Jeszcze 
jeden 
portret 
pokolenia

Osiem lat temu recenzowałem 
na łamach NGP (nr 5/2009, 
„Podwójny portret pokolenia”) 
dwie obszerne książki na ten 
sam temat. Teresa Torańska 
(Jesteśmy) i Joanna Wisznie-
wicz (Życie przecięte) zdoku-
mentowały, poprzez ponad 70 
portretów/wywiadów, pokole-
nie Marca 1968, to jest Polaków 
żydowskiego pochodzenia 
emigrujących wówczas z Polski 
z jednostronnym (bez prawa 
powrotu) dokumentem 
podróży.

czy luk w tamtych książkach. Po pro-
stu wybrała 10 sylwetek ludzi, którzy 
w różny sposób w Szwecji się spełnili, 
zdobyli bądź uzupełnili wykształcenie, 
z reguły wyższe (choć są od tej reguły 
wyjątki). Są znani i cenieni nie tylko 
w ramach mniejszościowej grupy imi-
grantów, lecz w skali ogólnoszwedz-
kiej i bez taryfy ulgowej. Można by 
się zastanowić nad wyborem tych 10 
nazwisk, ujawnić wątpliwości co do 
niektórych, wdać się w wątpliwą za-
bawę w ranking czy ocenianie stopnia 
sukcesu, sławy czy kariery. Nawet jeśli 
takie myśli miewałem, nie zdradzę czy-
telnikom szczegółów. 

Ograniczę się tylko do stwierdze-
nia, że pierwszym i jedynym rzuca-
jącym się w oczy brakiem jest postać 
Jackie Jakubowskiego, autora szeregu 
książek, wieloletniego redaktora Ju-
disk Krönika, publikującego także w 
Dagens Nyheter. Nie znam oczywiście 
procesu przygotowania książki – być 
może obfitującego w odmowy nie-
których planowanych dla niej postaci. 
Mogę sobie także wyobrazić jedną czy 
parę osób, które bardzo chciałyby się w 
niej znaleźć, gdyby np. porównać do-
bór nazwisk z występującymi w filmie 
Ewy Szprynger „Rachela na Dworcu 
Gdanskim” (2006).

Ale napewno cenna jest dokumen-
tacja przeżyć, wspomnień i ocen obu 
„ojczyzn” – Polski i Szwecji, wyrażo-
nych przez wydawcę noblistów Doro-
t(e)ę Bromberg, reportera i publicystę 
Macieja Zarembę Bielawskiego, kry-
minologa Jerzego Sarneckiego, archi-
tekta Aleksandra Wołodarskiego, czy 
fotografa i filmowca Joannę Helander, 
która (jedyna w tym zestawie o 

Krystyna Naszkowska:  Wygnani z raju. Szwedzki 
azyl. Agora, Warszawa 2017, s.310

Aleksander Kwiatkowski

Wśród wielu postaci trafiały się 
mniej lub bardziej znane, ale sukces 
zawodowy na emigracji nie był chyba 
kryterium wyboru. Chodziło raczej o 
przekazanie szczególnego klimatu, w 
jakim ci ludzie dojrzewali w Polsce 
przed rokiem 1967, jak przeżywali an-
tysemicką nagonkę 1967-69 i wreszcie 
jak potoczyły się ich losy w krajach, 
gdzie później osiedli. Można też za-
uważyć, że imigranci w Szwecji zajmu-
ją w obu książkach miejsce podrzędne, 
niemal znikome.

Dziennikarce „Gazety Wyborczej” 
Krystynie Naszkowskiej zapewne nie 
przyświecał cel uzupełnienia braków 

albo będzie za słodko, albo zbyt gorz-
ko. Trzeba wielu umiejętności by nie 
poddać się stereotypowemu myśleniu, 
by poza tymi obiegowymi opiniami 
uchwycić coś szczególnego. Kołaczek 
radzi sobie z tym całkiem nieźle. Zre-
sztą... wszystko zależy do jakiego 
czytelnika książka dotrze. Odbiór tego 
rodzaju literatury jest bowiem uzależ-
niony od potrzeb czytelnika: albo szuka 
poparcia dla własnych pozytywnych 
obserwacji, albo chce znaleźć potwier-
dzenie własnych doświadczeń pełnych 
goryczy. Kołaczek pisząca z polskiej 
perspektywy o Szwecji nie uniknie 
więc stereotypowych szufladek.

Być może dlatego, zwłaszcza pierw-
sza część książki, dla kogoś kto Szwecję 
zna lub w niej już długo mieszka, jest 
nieco nużąca w swojej oczywistości. 
Dopiero później książka nabiera ru-
mieńców. Bo Natalia Kołaczek świet-
nie „odrobiła lekcję” wiedzy o Szwecji 
– opisuje rzeczy i sytuacje, na które 
często w codziennym życiu nie zwra-
camy uwagi, bądź nawet o nich nie 
wiemy. Sam znalazłem w książce wiele 
informacji, o których przez ponad 30 
lat mieszkania w Szwecji nie miałem 
pojęcia. 

Zaletą książki jest jest łatwy i zara-
zem elokwentny język. Czasami nawet 
z przymrużeniem oka. Wadą zaś wła-
śnie ten przesłodzony obrazek Szwecji. 
I chociaż bardziej mi taka pełna opty-
mizmu i pozytywnej energii forma 
odpowiada (można książce Kołaczek 
przeciwstawić dawną publikację Jacka 
Kubitckiego „Szwecja od środka” – 
czasami bardzo gorzki i krytyczny opis 
Szwecji, publikacja z 1987 roku) to jed-
nak wolałbym książkę, która nieco głę-
biej ten inny i odmienny świat opisuje. 

Ale „I cóż, że o Szwecji” z pewno-
ścią znajdzie swoich czytelników. Bo 
chociaż słodko, to jednak nie tak, aby 
zemdliło.

R. A. Antonius dzieli się wspo-
mnieniami, które wymykają się re-
alności i zbliżają do granic fantasty-
ki. „Omnium” najnowsza powieść 
autora „Czasu beboka” jest już w 
księgarniach.

Kraków, lata 50. XX wieku. Trzy-
nastoletni Adam mieszka z rodzicami 
w Krakowie. Jego ojciec Zenon jest 
aktywistą zaangażowanym w działa-
nia, które mają zapewnić mu wysoką 
pozycję w strukturach partyjnych. 
Róża, matka chłopca, zajmuje się do-
mem oraz wychowaniem syna i z nie-
pokojem przygląda się poczynaniom 
swojego męża. Wkrótce Zenon włącza 

osiągnięciach zgoła renesansowych) w 
dodatku wzbogaciła książkę portretami 
wszystkich postaci, poza własnym!

Bohaterowie pracy Naszkowskiej 
reprezentują pokolenie rozpięte lata-
mi urodzenia w dekadzie 1944-1954. 
Większość przybyła do Szwecji bli-
sko momentu uzyskania świadectwa 
dojrzałości, niektórzy przed maturą, 
inni po, jeszcze inni z rozpoczętymi w 
Polsce studiami. Które w Szwecji kon-
tynuowali, albo musieli je rozpoczynać 
od początku czy powtarzać. Nie wszy-
scy doszli do dyplomu, czy – w innych 
przypadkach – doktoratu. Rozumiem 
te peregrynacje i znam je z własnego 
doświadczenia, choć należę do nieco 
starszego pokolenia. Przybyłem do 
Szwecji wcześniej i mam do zanoto-
wania tylko jedno poślizgnięcie się na 
skórce banana, co mi dało 35-letnią cią-
głość pracy w jednej, wybranej zgodnie 
z zainteresowaniami, instytucji.  

Natomiast przypadkowej zbieżności 
nazwisk chciałbym przypisać fakt, że w 
zamykającym książkę 6-stronicowym 
„Kalendarium wydarzeń marcowych” 
podana jest na stronie 306 informacja, 
że 12 czerwca 1967, w imieniu polskie-
go rządu, wiceminister spraw zagra-
nicznych, Marian Naszkowski, ogłosił 
zerwanie stosunków dyplomatycznych 
Polski z Izraelem. Choć, gdybym się 
mylił, bunt pokoleniowy autorki byłby 
dla niej może i bardziej nobilitujący. 

się w produkcję tajemniczego leku 
na podniesienie wydajności o nazwie 
Diabol. Mimo braku dostatecznej wie-
dzy na temat skutków jego działania 
testuje lek na swoim synu.

Postrzegana oczami Adama rze-
czywistość, mająca konkretne cza-
soprzetrzenne odniesienie, rozszerza 
swe granice o mistyczny i uniwer-
salny wymiar opowieści o sensie do-
bra i zła oraz wzruszającej wierze w 
nowy świat bez beboczych upiorów. 
Nastoletni bohater wyrusza z tajemni-
czą misją w sam środek zawiłych wy-
darzeń. Chłopca nadal otacza chaos, 
jednak za pomocą osobliwej teorii wi-
zualizuje sobie najistotniejsze elemen-
ty Wszechświata, wierzy w istnienie 
harmonii i wyższego porządku. Dzięki 
interwencji chłopca i jego wujka rze-
czywistość w magiczny sposób trafia 
na właściwe tory.

Po diabelskim czasie beboka nad-
chodzi okres wielkich przemian. Dla 
umęczonych budową nowego ładu bo-
haterów pojawia się nadzieja na nor-
malne życie. Jednak niektórzy wciąż 
żyją wizją stworzenia nastojaszczego 
czełowieka, superiwanuszki, geniusza 
obozu socjalistycznego.

„Omnium” to opowieść o demonach 
sowieckiej ideologii, która zatruła du-
sze i serca zwykłych ludzi. To opo-
wieść o najgorszych ludzkich wadach, 
które w sprzyjających okolicznościach 
mogą stać się wyznacznikami warto-
ści. To wreszcie wspaniała epopeja o 
utraconej i odnalezionej miłości i za-
razem realistyczna kronika wydarzeń 
Polski lat 50. XX wieku, o których 
nie wolno nam zapomnieć. Richard 
A. Antonius za pomocą własnej, ory-
ginalnej i odważnej teorii estetycznej 
kreuje osobliwą rzeczywistość.

„Podążaj środkiem spirali światła”. 
Te słowa i ja wziąłem sobie do serca. 
Czytelniku, ruszaj w moje ślady!

Surowa polska rzeczywistość 
lat 50. Chwila przełomu i próba 
poukładania świata wedle 
nowych zasad. Nastoletni 
chłopiec udaje się w 
wielowymiarową wędrówkę 
po socjalistycznym świecie. 

Vincent. V. Severski
Richard A. Antonius: Omnium.  Muza, Warszawa 
2017, s.736

Omnium
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Zygmunt Barczyk

Nordyckość 
kiedy 
najlepsza. 
„Rites” 
Jana 
Garbarka
Jest rok 1961, miasteczko Mysen na 
południu Norwegii. W miejscowym 
radio dobiega końca audycja „Jazz 
hour”. 14-letni Jan wrócił właśnie 
do domu, włączył odbiornik. 
Ten moment zapamięta do końca życia.

Po latach powie, że to były jego drugie narodzi-
ny. Pierwszy raz wtedy usłyszał giganta jazzu Johna 
Coltrane’a. W jednej chwili postanowił zostać mu-
zykiem, saksofonistą, choć dotąd nie grał na żadnym 
instrumencie. Wskutek tej decyzji, a głównie dzięki 
intensywnym wieloletnim ćwiczeniom, pojawił się 
artysta niezwykły. 

Grę Jana Garbarka rozpoznaje się natychmiast po-
śród nagrań tysięcy innych saksofonistów. Ów 70 letni 
dziś artysta, urodzony i wychowany w Norwegii, syn 
Norweżki i polskiego emigranta wojennego, dodał do 
skarbnicy muzyki tyle wartości, nagrał tyle płyt, że 
spokojnie można go wpisać na listę dziedzictwa kul-
tury UNESCO za zasługi dla poszerzania wyobraźni  
i pogłębiania wrażliwości. Pośród licznych ekspery-
mentów artystycznych zwraca uwagę wspaniały nor-
dycki rys we wszystkim, co gra. 

Usłyszałem Garbarka po raz pierwszy w Warszawie 
w 1973 roku podczas Jazz Jamboree. To była „noc 
odlotów”. Młody muzyk zaczarował słuchaczy fra-
zowaniem pozbawionym niepotrzebnych ozdobni-
ków, klarownym i subtelnym zarazem dźwiękiem 
saksofonu. Okazało się, że i dla niego był to ważny 
wieczór. Grając jamowo z Bobo Stensonem, Palle 
Danielssonem i Jon Christensenem dołączył nazajutrz 
do ich tria, by wkrótce potem nagrać z nimi kultową 
płytę „Witchi-tai-tu” (nagranie ECM; 1973).

Ćwierć wieku później usłyszałem go w Engel-
brektskyrkan w Sztokholmie. Dawał wówczas kon-
cert w towarzystwie kwartetu wokalnego Hilliard 
Ensamble. I znów potężne przeżycie. Śpiewacy roz-
stawieni w różnych punktach kościoła, mistrz pod oł-
tarzem. Granie bez nagłośnienia. Tym razem  religijna 
w wyrazie muzyka oparta na średniowiecznej stylisty-
ce. To „Mnemosyne”, znane z płyty o tej samej na-
zwie (nagranie ECM,1999). 

Parabola zakreślona nad tym ćwierćwieczem nie 
tyle mówi o ewolucji muzyki Garbarka, co o jego 
niezmiennej otwartości na różne nurty i stałej go-
towości do podejmowania nowych wyzwań. Grał 
wspaniałe rzeczy z Keith Jarrettem. Fascynował się 
folkiem, muzyką świata, grając z Fateh Ali Khanem 
czy z Anouar Brahemem. Inspirował się muzyką śre-
dniowieczną grając z Hilliard Ensamble. Grał jednak 
przede wszystkim jazz. Była to zawsze wysublimo-
wana, europejska odmiana art music. Prowadził tria 
z Edwardem Vesalą i Arildem Andersenem, razem z 
trójką Stenson/Daniellson/ Christiansen tworzył jeden 
z ważniejszych nowoczesnych jazzowych ansambli. 
Był też jednym z pionierów ambient jazz.  

Jego proste z pozoru frazy, precyzyjny w modulacji 
dźwięk saksofonu altowego i tenorowego, nieco ce-
remonialny ton, natychmiast rozpoznawalny pośród 
innych, tworzą to, co jest jego osobistą muzyką mimo 
grania w różnych stylach odwołujących się do egzo-
tycznych tradycji. Prostolinijność i głębia przekazu, 
melancholijność, ale i podniosłość frazy, składają się 
na krystaliczną nordyckość jego muzycznego wyrazu. 
Przenika ona wszystko co gra, nawet kiedy tworzy 
muzykami z innych kontynentów.

Mam swoje ulubione płyty Garbarka: „Belonging” 
„My song” i „Arbour Zena” wszystkie nagrane z 
Keith Jarrettem; „Twelve moons” z m.in. Marie Boi-
ne i Eberhardem Weberem, „Officium” z Hilliard 
Ensamble. Najchętniej jednak sięgam po „In Praise of 
Dreams” (ECM, 2004). Liryczna  rozmowa saksofonu 
ze skrzypcami Kim Kashkashian i z perskusją Manu 
Katche pozostają w dyskografii Garbarka czymś wy-
jątkowym. Oryginalność brzmienia, potoczystość 
melodii, windują subtelność muzycznego nastroju do 
poziomu maestrii.

Zanurzał się rzecz jasna i w stricte pojmowanej 
spuściźnie skandynawskiej. Weźmy dla przykładu  je-
go płyty: „Dis”, „Twelve moons”. Dla mnie wyjątko-
wym przeżyciem cudownej w swym wyrazie nordyc-
kości jego muzyki jest dwupłytowy album „Rites”. 
Nagrany przez wytwornię ECM w marcu 1998 roku 
odwołuje się do „obrzędu przejścia”, znaczonego ma-
gią i archaicznością, mimo nowoczesnej aranżacji. 
Kompozycje pomieszczone na pierwszym dysku – 
dzięki zmiennej, „skandowanej” melodii, wzbogaco-
nej jeszcze wielością perkusyjnych i keyboardowych 
ozdobników, wsysają słuchacza w sakralną niemal 
przestrzeń wyczarowaną płomienną i wzniosłą grą 
saksofonów Garbarka, kosmicznym brzmieniem key-
bordów Rainera Bruninghausa, intensywną pulsacją, 
którą Marylin Mazur nadaje muzyce na instrumen-
tach perkusyjnych i formatującym całość brzmieniem 
kontrabasu Eberharda Webera. Na drugim dysku 
znajdujemy tańce, utwory gospel, pieśni procesyjne, 
festiwalowe walce. Muzyka jest mieszanką wielu na-
strojów: modlitwy, kontemplacji i smutku, ale i fun-
kowej transkrypcji muzyki związanej z rytuałami i 
odświętnością. 

„Rites” niesie sobą to, co Garbarek przekazuje nam 
niemal na wszystkich swoich płytach: pochwałę fra-
zy strzelistej, jaką z pokusy zdążania ku świętości 
podejmuje się podczas żarliwego śpiewania pieśni 
religijnych. 

Jan Garbarek. © Wikipedia

© Zygmunt Barczyk

Pewnego pięknego, wiosennego dnia wyjrzałam 
przez kuchenne okno i ujrzałam na zewnątrz, w rogu 
szyby, ogromną pajęczynę. Nie lubię pająków, szcze-
gólnie w mieszkaniu, ale na dworze pozostawiam je 
w spokoju. Nie mogłam jednak pozostawić pajęczy-
ny. Okno wychodziło na ścieżkę dla przechodniów; 
szyba pokryta pajęczyną byłaby hańbą dla pani domu. 
Obejrzałam dokładnie pajęczynę. Nie było w niej ani 
much ani pająka. Usunęłam ją przy pomocy mokrego 
papieru.

Następnego dnia, ku me-
mu zdziwieniu, odkryłam 
znów pajęczynę, dokład-
nie w tym samym miejscu. 
Jak to możliwe?  Czyżbym 
dostała sklerozy? Czy 
zapomniałam ją usunąć 
choć miałam taki zamiar? 
Zdezorientowana wyszłam na dwór i dokładnie ją 
uprzątnęłam. Dzień później historia powtórzyła się. 
Nowa pajęczyna wisiała w rogu okna. Co za uparty 
pająk! Pajęczynę trzeba jednak usunąć. Pająka, na 
szczęście, nie było widać.

Przez tydzień pająk i ja pracowaliśmy, każdy na 
swój sposób. Pająk tkał nową sieć, a ja konsekwentnie 
ją niszczyłam. Aż w końcu opamiętałam się. Jak mo-
gę być tak okrutna? Pająk potrzebuje sieci, aby prze-
żyć. Tak łatwo ją zniszczyć a nieskończenie trudniej 
stworzyć od nowa, ogromną sieć koncentrycznych 
kręgów z poprzecznymi, regularnie rozmieszczony-
mi nićmi utkanymi kosztem własnego ciała – dzieło 
sztuki zapewniające przeżycie. Zrobiło mi się wstyd.

Pająk nie dawał za wygraną. Może ja powinnam to 
zrobić? I tak się w końcu stało.

Uparty 
pająk

Teresa Urban

Według danych szwedzkiego Banku Narodowego 
(Riksbanken) w obiegu znajduje się około 2,5 mi-
liarda koron tylko w samych starych monetach: 1-, 
2- i 5-koronówkach. 30 czerwca 2017 roku przestaną 
one być ważnym środkiem płatniczym. 

Podobnie zresztą ważność stracą stare banknoty 
100- i 500- koronowe.

Ocenia się, że każdy z mieszkańców Szwecji ma 
w portmonetce bądź luźno leżących w domu 779 
koron! To dość pokaźna sum, warto więc sprawdzić 
również u siebie w domu. Do 31 czerwca starymi 
monetami można płacić w sklepach, do 31 sierpnia 
można je będzie wpłacać na konto, ale później będę 
już miały tylko wartość złomu! 

Zatem... nie zwlekajmy! Został już tylko miesiąc.

Wszystko 
wskazuje na to, 
że masz w domu 
779 koron... tylko 
w monetach!
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Porady prawne mec. Agnieszki Hajdukiewicz

Skutki upływu czasu 
w prawie - część IV

Przedawnienie roszczeń i upływ 
terminów w polskim prawie spadkowym
W prawie spadkowym, podobnie jak w innych dzie-

dzinach prawa, upływ czasu wywołuje poważne kon-
sekwencje w postaci utraty niektórych uprawnień lub 
przedawnienia roszczeń. 

Przyjęcie i odrzucenie spadku 
W dniu 18 listopada 2016 r. zmarł Julian S. pozosta-

wiając żonę i dwoje dzieci i nie sporządził testamentu. 
Po śmierci Juliana S. okazało się, że w skład spadku 
po nim, oprócz zabudowanej domem nieruchomości 
w Białymstoku, wchodzi również dług w postaci po-
życzki zaciągniętej w banku na kwotę 13000 zł. 

W opisanej powyżej sytuacji żona i dzieci zmarłego 
spadkodawcy (niezależnie czy dziedziczą na podsta-
wie ustawy czy też testamentu) w terminie 6 miesię-
cy od dnia, w którym dowiedzieli się o tytule swego 
powołania do spadku (czyli najczęściej od dnia, w 
którym dowiedzieli się o śmierci spadkodawcy) mogą 
spadek przyjąć lub odrzucić. Przyjęcie spadku może 
nastąpić wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. 
Zaniechanie złożenia wyraźnego oświadczenia o 
odrzuceniu spadku lub jego prostym przyjęciu przez 
spadkobierców w ww. terminie 6 miesięcy spowoduje 
nabycie przez nich spadku z dobrodziejstwem inwen-
tarza z mocy prawa. Zatem decyzję o przyjęciu lub 
odrzuceniu spadku żona i dzieci Juliana S. mogą pod-
jąć w terminie do 18 maja 2017 r. 

Przyjęcie spadku może nastąpić bez ograniczenia 
odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste, wprost). 
Wówczas spadkobierca odpowiada bez żadnych 
ograniczeń za długi spadkodawcy zarówno nabytym 
majątkiem spadkowym jak i majątkiem osobistym. 
Spadek może też być przyjęty z ograniczeniem tej 
odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem in-
wentarza) tj. do wartości ustalonego w inwentarzu 
stanu czynnego spadku. Oznacza to, że spadkobier-
ca jest odpowiedzialny za długi spadkowe zarówno 
majątkiem otrzymanym w spadku jak i majątkiem 
osobistym, ale tylko do pewnej wysokości tych dłu-
gów – odpowiadającej wartości otrzymanego spadku. 

Odrzucenie spadku ma taki skutek, że spadkobierca 
traci prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku i 
to od chwili śmierci spadkodawcy, powstaje stan jak-
by spadek nigdy nie został nabyty przez spadkobiercę 
tzn. jakby nie dożył on otwarcia spadku. 

Dochodzenie zachowku
Justyna O. po śmierci swego ojca nie została przez 

niego powołana do dziedziczenia w testamencie, w 
którym jako jedyny spadkobierca został wskazany jej 
brat  – Janusz O. Ojciec Justyny O. zmarł 28 listopada 
2011 r., a testament po nim został otwarty 1 września 
2016 r. Pani Justyna zastanawia się, czy jej roszczenie 
o zachowek nie jest jeszcze przedawnione.

Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku 
przedawniają się z upływem lat 5 od ogłoszenia te-
stamentu. To sprawia, że roszczenie Pani Justyny nie 
jest jeszcze przedawnione, ponieważ testament jej oj-
ca został otwarty dopiero kilka miesięcy temu, a przy 
dziedziczeniu testamentowym właśnie data ogłosze-
nia testamentu jest początkiem przedawnienia rosz-
czenia o zachowek. Ogłoszenie testamentu następuje 
najczęściej w postępowaniu o stwierdzenie nabycia 
spadku, w którym sporządzany jest protokół otwarcia 
i ogłoszenia testamentu i może nastąpić nawet wiele 
lat po śmierci spadkodawcy. 

Natomiast, gdyby ojciec Pani Justyny nie pozosta-
wił testamentu, a jeszcze za życia cały swój majątek 
przekazał w umowie darowizny synowi i z tego po-
wodu majątek spadkowy nie istnieje, to niestety w 
takiej sytuacji roszczenie Pani Justyny o zachowek 
byłoby już przedawnione. W przypadku roszczenia 
o zachowek przy dziedziczeniu na podstawie ustawy 
(bez testamentu) majątku rozdysponowanego przez 
spadkodawcę za życia w postaci darowizn, inaczej 
przyjmowany jest początek biegu terminu przedaw-
nienia albowiem pięcioletni termin przedawnienia 
liczony jest od chwili otwarcia spadku, czyli śmierci 
spadkodawcy.      

Ważność testamentów   
Józef G. w dniu 17 maja 2012 r. sporządził wła-

snoręczny testament, w którym do spadku w całości 

powołał pielęgniarkę pracującą w domu opieki, w 
którym przebywał tuż przed śmiercią ze względu na 
zaawansowaną chorobę Alzheimera. W dniu 19 ma-
ja 2012 r. Józef G. zmarł pozostawiając troje dzieci 
bez jakichkolwiek uposażeń w testamencie. Rodzina 
zmarłego twierdzi, że testament Józefa G. jest nieważ-
ny, ponieważ został sporządzony przy braku świado-
mości spadkodawcy wywołanego poważną chorobą. 

W powyższej sytuacji faktycznie istnieje uzasad-
nione podejrzenie, że spadkodawca w chwili sporzą-
dzania testamentu mógł być w stanie wyłączającym 
świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dzieci 
zmarłego mogą w tym przypadku powołać się na nie-
ważność  testamentu ojca w terminie 3 lat od dnia, 
w którym dowiedziały się o przyczynie nieważności 
i nie później niż 10 lat od otwarcia spadku. Jednak 
skoro Józef G. wiele lat przed śmiercią cierpiał na ma-
jącą wpływ na stan świadomości chorobę Alzheimera, 
to jego najbliżsi od chwili jego śmierci wiedzieli o 
przyczynie nieważności testamentu. Zaniechanie ja-
kichkolwiek działań w tym przedmiocie do chwili 
obecnej, kiedy od sporządzenia testamentu i śmierci 
spadkodawcy upłynęło prawie 5 lat, powoduje brak 
możliwości powoływania się na nieważność tego 
dokumentu.

Natomiast gdyby Józef G. pozostawił ustny testa-
ment wygłaszając swoją ostatnią wolę w obecności co 
najmniej trzech świadków, to testament ten powinien 
zostać spisany w terminie 1 roku od złożenia oświad-
czenia spadkowego w tej formie. Gdyby natomiast 
treść testamentu ustnego nie została sporządzona w 
powyższej formie, to można ją stwierdzić poprzez 
zgodne zeznania świadków złożone przed sądem w 
terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku.   

Pozostałe terminy 
W prawie spadkowym spotykamy także wiele in-

nych terminów tj. np.: 6 miesięcy od chwili powzięcia 
wiadomości o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę, 
lecz nie później niż przed upływem 3 lat od odrzu-
cenia spadku na żądanie uznania odrzucenia spadku 
za bezskuteczne w stosunku do pokrzywdzonego 
wierzyciela, 1 rok od dnia o powzięciu informacji o 
przyczynie niegodności dziedziczenia spadkobiercy, 
jednak nie później niż przed upływem 3 lat od otwar-
cia spadku na żądanie uznania spadkobiercy za nie-
godnego, 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca 
dowiedział się o otwarciu spadku, jednak nie więcej 
niż 1 rok od otwarcia spadku na żądanie wyłączenia 
małżonka zmarłego od dziedziczenia, czy też okres 3 
miesięcy od otwarcia spadku, kiedy małżonkowi i in-
nym osobom bliskim spadkodawcy, które mieszkały z 
nim do dnia jego śmierci, przysługuje uprawnienie do 
korzystania z mieszkania i urządzenia domowego w 
zakresie dotychczasowym.  

Sumienie 
kontra praca

Jak tłumaczyła dalej prof. Kristina Gemzell-Da-
nielsson jest to umiejętność niezbędna dla specjalisty 
i musi umieć poradzić sobie z przeprowadzeniem pro-
cedury. Leczenie, m.in. terminacja ciąży to ratowanie 
życia i podstawowe prawo człowieka, kiedy prawo do 
kształcenia się jako położna lub ginekolog już nie. Ten 
punkt widzenia i prawo aborcyjne znajdują silne po-
parcie społeczne w Szwecji, co pomaga zredukować 
społeczne piętno związane z aborcją, co również po-
prawia jakość opieki i bezpieczeństwo. (...) Aborcja 
należy do zakresu obowiązków ginekologów i jest 
zawsze zawarta w ogłoszeniu o pracę w poradni dla 
kobiet, a odmowa leczenia kobiet zgłaszających się na 
aborcję prowadzi do tego, że klinika nie może zatrud-
nić osoby, która odmawia wykonywania obowiązków 
jasno określonych już w ogłoszeniu.

Wyrok w sprawie Ellinor Grimmark zgodny jest z 
obowiązującym w Szwecji myśleniem, ale nie ozna-
cza, że nie toczy się tutaj dyskusja na temat „klauzuli 
sumienia”. Warto przypomnieć, że parę lat temu nowa 
wówczas liderka chrześcijańskich-demokratów (Kd)

Ebba Busch Thor, postulowała by wprowadzić do 
ustawodawstwa zasadę, że pracownicy służby zdro-

wia będą mieli prawo do odmowy przepro-
wadzania aborcji. Propozycja ta spotkała 
się z krytyką zarówno lewicy jak i prawi-
cy. Nie chcieło się także pod nią podpisać 
wielu członków partii Busch Thor, a jej 

koalicyjna koleżanka, liderka Partii Centrum, Annie 
Lööf powiedziała, że wypowiedź o wolności sumie-
nia to sabotowanie wieloletniej walki o prawa kobiet i 
bezpieczeństwo pacjentów.

W odpowiedzi na pomysł Ebby Busch Thor, je-
den z lekarzy, szef ortopedii w szpitalu w Kalmarze 
zapowiedział, że nie będzie leczył chrześcijan. 
„Chrześcijanie mają wewnętrznego demona, któ-
ry może mi zaszkodzić” – napisał na swoim profilu 
Facebookowym. Potem w wywiadach prasowych  
tłumaczył, że posłużył się ironią, bo chciał wywołać 
w dyskusję i wykazać, że klauzula sumienia jest ir-
racjonalna, ponieważ narusza powszechną zasadę, że 
służba zdrowia traktuje wszystkich jednakowo. 

Warto w tym miejscu przypomnieć niedawną spra-
wę polskiej lekarki, Katarzyny Jachimowicz, która 
powołała się na klauzulę sumienia i również przegrała 
proces w Norwegii. Jej norweski pracodawca zwolnił 
ją z pracy za odmowę zakładania pacjentkom wkładek 
wczesnoporonnych. Lekarka domagała się przywró-
cenia do pracy i odszkodowania pieniężnego. W po-
zwie powołała się m.in. na sformułowania o wolności 
sumienia zapisane w Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka. Sąd uznał jednak, że decyzje w sprawie 
lekarki nie naruszają takich zapisów.

Sprawa miała jednak nieco inny przebieg niż w 
Szwecji. Gdy w 2011 roku Polka rozpoczęła pracę w 
Norwegii, zarezerwowała sobie prawo do odmowy 
zakładania pacjentkom wkładek wczesnoporonnych, 
ale w 2015 roku zmieniło się prawo i takie stosowanie 
klauzuli sumienia przestało być możliwe. Niektórzy 
lekarze powołujący się na tę klauzulę zdecydowali się 
samodzielnie odejść z pracy. Polskiej lekarce władze 
gminne zaproponowała wsparcie na przekwalifikowa-
nie, gdyby odeszła, a w grudniu 2015 roku została ona 
zwolniona. 

Opisywane wyżej sprawy (zarówno Grimmark jak 
i Jachimowicz) to zdecydowanie wyjątki w praktyce 
skandynawskiej. Większość lekarzy wyznaje bowiem 
zasadę, że jeśli chcesz się podpierać klauzulą sumie-
nia to nie idź na ginekologię – są inne wydziały me-
dyczne. (opr. ngp)
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