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To nie tylko 
walka o sądy

BIG ZBIG
WIELKI EUROPEJCZYK

1927-2017

Z tym zawsze jest problem. Żaden 
Anglosas nie jest w stanie wymówić 
poprawnie nazwiska Brzeziński. Co 
robić w takim wypadku? Czasem Polacy 
zmieniają pisownię, czasem nazwisko.

W Sztokholmie mamy dwóch panów o tym samym 
trudnym dla tubylców nazwisku. Jeden robił w polity-
ce, a drugi w banku. Ten drugi zmienił nazwisko na 
pseudoszwedzkie, bo bał się, że straci klientów, a ten 
pierwszy nie miał nic przeciw temu, że odznaczał się 
nazwiskiem. Zapamiętywano go, jako faceta o  trud-
nym nazwisku. Inna rzecz, że w Szwecji ważniejsze 
jest imię. W USA też. Tyle, że imię Zbigniew też było 
trudne do wymówienia. Więc przyjął się skrót Zbig. 
Niektórzy zazdrośnicy dodawali ironicznie „big”. Co 
znaczy wielki. A był naprawdę wielki. A więc Big 
Zbig. 

Był wielkim Europejczykiem działającym na ame-
rykańskiej niwie. Przesadą jest twierdzenie, że świa-
domie wykorzystywał potęgę kolosa amerykańskiego 
do celów europejskich, czy ściślej pro polskich. Nic 
bardziej mylnego – Zbigniew Brzeziński był lojalnym 
obywatelem swojej drugiej (może trzeciej) ojczyzny. 
Uważał tylko, że szczęśliwie się składało, iż interesy 
europejskie (w tym polskie) były zbieżne z amery-
kańskimi. Wychowany na tradycji polskich powstań 
skierowanych przeciw Rosji cieszył się (w rozmowie 
z przyjacielem), że wreszcie Polak (czyli on) zajmuje 
takie stanowisko, z którego może konkretnie zaszko-
dzić Rosji. Wypowiedź tę sformułował, gdy został 
wpływowym doradcą prezydenta Cartera, którego no-
ta bene wprowadził na to stanowisko. 

Pierwsza Ojczyzna była dla niego najważniejsza, 
mimo że opuścił ją ostatecznie w wieku lat dziesię-
ciu. Ale tak naprawdę to w Polsce mieszkał tylko dwa 
lata. Bowiem ojciec Pana Zbigniewa był zawodowym 
dyplomatą i od 1931 pełnił funkcję kierownika kon-
sulatu polskiego w Lipsku, później w Charkowie i 
wreszcie (do końca swojej kariery dyplomatycznej 
w 1945) w Montrealu. Kariera polskiego dyplomaty 
skończyła się, gdy Kanada przestała uznawać Polski 
Rząd w Londynie, a uznała ten PKWN-u z Lublina. 

Do wojny państwo Brzezińscy spędzali urlopy w 
Polsce. Niedługo przed śmiercią Zbiga, dziennikar-
ka Katarzyna Kolenda Zaleska zrobiła o nim film dla 
TVN (wywiad rzeka plus opinie znajomych, więk-
szości przyjaciół, tak polskich jak i amerykańskich 
Pana Zbigniewa). Nie obyło się bez wizyty w domu 
państwa Brzezińskich. Domu pełnego symbolicz-
nych pamiątek. Pod portretem, jakiegoś nobliwego 
przodka wisiała szabla – karabela. Ale nie tę szablę 
pokazywał Gospodarz pani Kolendzie, lecz odrapaną, 
drewnianą, dziecięcą ciupagę z nabitymi znaczkami 
odwiedzonych schronisk. Zbig wyjaśnił, że to dro-
ga dla niego pamiątka z wakacji z 1939 roku, gdy z 
Ojcem odbyli wędrówkę po Podhalu. Mieszkający od 
1938 w Kanadzie tam się wychowywał. Po ukończe-
niu collegu na studia zapisał się w USA. Studiował 
na Harvardzie, gdzie poznał swoją przyszła żonę, 
Czeszkę Emilię Benesz, bratanicę byłego prezydenta 
Czechosłowacji.  

Zachowała mi się fotografia, którą zrobiłem 15 
marca 1985 roku w Ośrodku Polskich Organizacji 
Niepodległościowych w Sztokholmie z okazji wizyty 
w tym lokalu profesora Zbigniewa Brzezińskiego.   

Zdjęcie to jest symboliczne. Zbig siedzi na tle dużej 
fotografii Jana Pawła II oraz wielkiego portretu Lecha 
Wałęsy, z napisanym solidarycą słowem: Nobel. 
Portret ów był autorstwa Leszka Kukulskiego. 

Obok Pana Profesora siedzi ówczesny wiceprezes 
Kongresu Polaków w Szwecji dr Jan Zuchowski – ini-
cjator tej wizyty w polskim ośrodku. 

Zmarły 26 maja b.r. Zbigniew Brzeziński, gościł 
wówczas w Szwecji i wówczas bardzo energiczny 
wiceprezes skłonił go do wizyty u polskim ośrod-
ku. Ówczesny (potem długoletni) prezes Kongresu 
Polaków w Szwecji Roman Koba powitał Gościa, ja-
ko wybitnego Polaka w Stanach Zjednoczonych i dy-
rektora Amerykańskiego Kongresu Polaków. – Nie je-
stem dyrektorem AKP – zaprzeczył Pan Profesor. –Ale 
Pan ściśle współpracuje z Kongresem? – dopytywał 
się wiceprezes Zuchowski. – Nic bardziej mylnego – 
odpowiedział Profesor. – Nie mam i nigdy nie miałem 
nic wspólnego z tą organizacją! – Dlaczego? – dopy-
twał się dalej Wiceprezes. – Bo różnimy się pogląda-
mi i oceną wydarzeń – wyjaśnił Gość. 

Redaktor Kolenda Zaleska, w wspomnianym wy-
wiadzie, podziwiała fenomenalną pamięć Zbiga do 
twarzy, zdarzeń i miejsc. Przekonałem się sam, że to 
prawda. W czasie „Wiosny Praskiej” Brzeziński od-
wiedził Czechosłowację. W tym czasie nie pełnił jesz-
cze wysokich funkcji. Był tylko znanym analitykiem 
i doradcą od spraw polityki zagranicznej departamen-
tu stanu (za Kennedy’ego i Johnsona). Niewątpliwie 
chciał się przekonać na miejscu, jak ta cała wiosna 
Dubczeka wygląda. Tak się złożyło, że współpraco-
wałem wówczas z polską prasą na Zaolziu i z tej ra-
cji bywałem czasem w Morawskiej Ostrawie, gdzie 
miały swoje siedziby polskie redakcje. I właśnie z 
okazji wizyty Brzezińskiego w Ostrawie udało się go 
namówić do wizyty w redakcji polskiego pisma. A że 
i ja wtedy przypadkowa tam byłem, więc Go spotka-
łem. Gdy dowiedział się, że jestem z Krakowa, po-
święcił mi więcej czasu niż mogłem się spodziewać, 

Sztokholm, marzec 1985. Prof. Zbigniew 
Brzeziński z wizytą w Ośrodku Polskich Organizacji 
Niepodległościowych. Obok: były prezes Kongresu 
Polaków w Szwecji, dr Jan Zuchowski. Foto: AEP

Bo pamięć mamy krótką. Czas, gdy Polska by-
ła szarpana podczas pierwszych rządów Jarosława 
Kaczyńskiego, wydaje się niemal niewinną kartą 
historii, w porównaniu z ostatnimi wydarzeniami. 
Dzisiaj, niemal po dwóch latach kolejnych rządów 
Prawa i Sprawiedliwości, podział w społeczeństwie 
jest tak głęboki, że niemal nie widać żadnych szans by 
coś uległo zmianie. Dzisiaj nie tylko mamy do czy-
nienia z próbami zerwaniem trójpodziału władzy i 
ograniczeniem niezależności sądów. Nastąpiło coś 
gorszego: to zerwanie z pojęciem Rzeczypospolitej 
jako dobra wspólnego rządzących i rządzonych.

Państwo jest chore, chore jest społeczeństwo. Co-
raz trudniej opisać proces destrukcji. Pisze jeden z 
moich znajomych: Większość Polaków woli wyjść 
z UE niż przyjąć choć jednego uchodźcę. (...) Jeśli 
jeszcze dziś, po wszystkich dokonaniach obecnej wła-
dzy, ktoś popiera nadal PiS to nie jest prawicowcem, 
patriotą, prawdziwym katolikiem, tylko kimś, kto nie 
rozumie na czym polegają wartości demokracji li-
beralnej i czym są wolności obywatelskie. Ignoruje 
najlepsze wartości europejskie. Ponadto, czy chce czy 
nie chce, ignoruje wartości kultury chrześcijańskiej, 
popierając karykaturę religijną, która rządzący z czę-
ścią kleru uczynili z katolicyzmu. Nie rozumiem już 
tego kraju.

Poseł Borys Budka (PO) podczas dramatyczne-
go posiedzenia Sejmu 18 lipca mówił pod adresem 
Jarosława Kaczyńskiego: Od blisko 2 lat opinia pu-
bliczna jest epatowana kłamstwami, które sączycie 
każdego dnia. Niestety zamiast reformować polskie 
sądy, wy proponujecie taki model peerelowski, model 
PRL bis, bo wtedy Rada Państwa wybierała sędziów 
Sądu Najwyższego, bo wtedy Rada Państwa decydo-
wała o tym, kto w Polsce będzie sędzią. Państwo, jak 
już wspomniałem, tkwicie mentalnie w PRL-u. 

Adam Michnik w tekście „Strasznie cuchnie. Nie 
dajmy się zadusić!” tak pisał: 

Kilka tygodni przed śmiercią Andrzej Wajda py-
tał mnie ze smutkiem: „Dlaczego ja muszę jeszcze 
raz to oglądać? Pamiętam stalinizm, pamiętam ohy-
dę Marca ’68, a teraz znowu…”. Dorzucił jeszcze: 
„Czytaj listy Tomasza Manna”. Teraz wśród aktów 
„dobrej zmiany” reżimu Kaczyńskiego, Ziobry i Ma-
cierewicza wciąż słyszę pytanie Wajdy.

Czy niczego nas nie nauczyły tamte draństwa, pro-
wokacje i krzywdy ludzkie? Jaka jest tajemnica tego 
zaniku pamięci, że tak wielu z nas pozwala na to, by 
Polska od ćwierćwiecza wolna i demokratyczna, choć 
pełna wad, przerabiana była na kraj coraz bardziej 
podobny do Rosji Putina? Czy Kaczyński i jego ekipa 
bezwzględnych arywistów zdołają na długo wszcze-
pić Polakom wirusa przestępczych przekonań, który 
wtrąca Polskę w czarną dziurę regresu i zbiorowego 
ogłupienia?

Z kraju, który był wzorem sukcesu transformacji 
demokratycznej, stajemy się państwem izolowanym, 
lekceważonym, pogardzanym. A naśladowcą Rosji – 
groteskowym, bo inaczej niż zbrojny w potęgę mili-
tarną dyktator Kremla możemy tylko żałośnie prężyć 
muskuły lili-Putinów.

Gdy rozum śpi, budzą się demony... Tylko z kogo 
się ta historia śmieje? Z nas się chyba śmieje. (ngp)

Jarosław Przemyśl. Tablica drogowa przy autostradzie z 
Rzeszowa do Korczowej. Foto: NGP

Chichot historii? Tylko z kogo się 
ta historia śmieje? Z nas się chyba 
śmieje. I niestety ma rację – mówi 
prof. Karol Modzelewski. 
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Kardynał, 
który jeździ 
metrem

wypytywał mnie o wiele rzeczy i na końcu kazał mi 
pozdrowić Stefana Kisielewskiego. 

Otóż na wspomnianym spotkaniu w Sztokholmie 
przypomniałem mu się. Twierdził, że doskonale pa-
mięta tamte spotkanie i spytał się, czy pozdrowiłem 
wtedy Pan Stefana. 

Wracając do Morawskiej Ostrawy – to my wów-
czas byliśmy pewni zwycięstwa i mieliśmy za złe 
Dubczekowi, że taki ostrożny. Brzeziński zaś nama-
wiał do umiaru i był pełen obaw. Radził zachować 
umiar... 

Opowiadał mi kiedyś Stefan Kisielewski, który 
spotykał Brzezińskiego za granicą i w czasie jego po-
bytu w PRL, że kiedyś na  spotkaniu w Ambasadzie 
Amerykańskiej w Warszawie, już za czasów Cartera, 
spytał Zbiga, dlaczego Ameryka tak mało nam poma-
ga. – A bo u was nic się nie dzieje i nikt się wami nie 
interesuje – odpowiedział Brzeziński. Gdy wybuchła 
Solidarność Kisielewski spotkał Brzezińskiego w 
Paryżu i spytał: – Czy wystarczy panie Zbigniewie? 
Brzeziński oburzył się: – Wyście powariowali! Prze-
cież to ten sam Breżniew i zaraz tu będzie powtórka z 
Pragi lub gorzej Budapeszt z 1956.

Na spotkaniu w Ośrodku Polskich Organizacji 
Niepodległościowych w Sztokholmie w 1985 roku 
Pan Profesor też nas uspokajał i prosił, by w żad-
nym wypadku nie podgrzewać atmosfery w Kraju. 
Pocieszał nas, że partia jest bardzo słaba, ZSRR osła-
bione wyścigiem zbrojeń i trzeba po prostu czekać i 
nie dać się sprowokować. Wiedział co mówi. Ja Go 
bezczelnie spytałem, czy wtedy w 1968 roku on eks-
perymentował na Czechach, by sprawdzić, jak daleko 
można się posunąć? – Bzdury pan mówi – odpowie-
dział mi i dodał – Małżonka nigdy by mi tego nie da-
rowała. Profesor Brzeziński, jak wspomniałem, oże-
niony był z Czeszką Emilią z Beneszów.   

Zbigniew Brzeziński jest autorem szeregu prac po-
święconych przyszłości świata w sensie politycznym. 
Chyba najważniejszą jest książka z 1960 roku „The 
Soviet Block – Unity and Conflict”. Polskie, londyń-
skie wydanie z 1964 roku nosi tytuł: „Jedność czy 
konflikty”.  Otóż w pracy tej Brzeziński przewidział 
rozpad imperium sowieckiego oraz samego ZSRR. 
Ale nie przewidział ani wiosny praskiej, ani lata gdań-
skiego. Uważał, że rolę konia trojańskiego odegrają 
schizmy albańska i rumuńska, a konflikt z Chinami 
dopełni reszty. Zrobił jednak trafną analizę konflik-
tów narodowościowych i religijnych (islam), które 
rozsadzą Związek Radziecki. Wszystkie następne 
dzieła (artykuły, broszury i książki) były tylko uaktu-
alnieniem  wspomnianego wyżej tomiska (500 stron). 

Czy Zbigniew Brzeziński zostawił dzienniki lub 
pamiętniki? Dowiemy się za parę lat i wtedy może 
dowiemy się także, jakie i gdzie sprężyny naciskał. 
Z Jego zakulisowych działań znamy tylko akcję za-
pobieżenia interwencji radzieckiej w Polsce,  wy-
straszenia w grudniu 1980 Breżniewa przy pomocy 
prezydenta Cartera i papieża Jana Pawła II. Akcję tę 
opisywał swego czasu Jan Nowak-Jeziorański, a sam 
Brzeziński potwierdził ją we wspomnianym na wstę-
pie wywiadzie dla TVN. 

Śmierć tego wybitnego męża stanu to na pewno 
wielka strata dla Stanów Zjednoczonych i dobrej 
części Europy. Ale przede wszystkim dla Polski i 
Polaków. Odszedł drugi, po Janie Pawle II, nasz Anioł 
Opiekuńczy. Niech odpoczywa w Pokoju.    

W parę dni po pogrzebie Zbiga odszedł inny wiel-
ki Europejczyk Helmut Kohl (1930-2017), któremu 
Europa zawdzięcza zniesienie wiz, a i w dużej mierze i 
granic. Ta lepsza Europa. Zjednoczenie Niemiec i po-
jednanie z Polską też mu zawdzięczamy. A dodatko-
wo wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej. Niech 
także odpoczywa w Pokoju, którego był współtwórcą.

W Polsce czynniki oficjalne oraz podległe im media 
dużo bardziej przejęły się śmiercią Kohla niż Brze-
zińskiego. Może dlatego, że ten pierwszy nie wtrącał 
się do tego co robią, a ten drugi komentował nieżycz-
liwie poczynania PiSu. Protestował m.in. przeciw 
niszczeniu Trybunału Konstytucyjnego i innym wy-
padkom łamania konstytucji. Na bieżąco komentował 
(m.in. na łamach „Gazety Wyborczej”) wydarzenia w 
Polsce. Będzie brakowało Jego światłych uwag i rad. 

Ludomir Garczyński-Gąssowski

Swój do swego?
TRUMP W POLSCE

W odróżnieniu od Baracka 
Obamy, który naszego prezydenta 
lekceważył i przy przypadkowych 
spotkaniach odganiał się od niego 
jak od natrętnej muchy, o czym 
pisaliśmy wielokrotnie na łamach 
NGP, prezydent Trump bierze (lub 
udaje, że bierze) naszego poważnie.

Przymila się do niego, jak swój do swego. Obaj pre-
zydenci mają problemy z popularnością i mediami. Z 
tą różnicą, że Nasz jest ciągle popularny w swoim kra-
ju i ma „tylko” problem z zagranicą. Natomiast Ichny 
tak w swoim kraju, jak i na zewnątrz. Popularny jest 
tylko w Rosji, na Białej Rusi i – jak się okazuje – w 
Polsce. W czasie wizyty tego ostatniego w Polsce nikt 
– no prawie nikt – nie ośmielił się powiedzieć złego 
słowa o człowieku, który bez umiaru wazeliny chwalił 
nasz kraj i naszą historię. A my to lubimy.

Fakty są takie: tylko 30% populacji amerykańskiej 
ma dobre zdanie o swoim prezydencie, 60% ma złe, a 
pozostałe 10% nie ma żadnego zdania. Z mediami jest 
nie lepiej: z trzech wielkich telewizji kształtujących 
opinię publiczną w USA tylko jedna (Fox News Canal 
– w której Trump ma poważne udziały finansowe) jest 
zdecydowanie po jego stronie. Natomiast dwie inne o 

wielkim zasięgu CNBC i CNN są zdecydowanie kry-
tyczne. To bardzo irytuje Pana Prezydenta. Na mini 
konferencji w Warszawie zapytany o konflikt z CNN 
wściekły Trump określił CNN i CNBC (dosłownie) 
określeniem „fucking media” (co w łagodnej formie 
można przetłumaczyć na „pieprzone media”. To pew-
nie nie przypadek, że polskim partnerem CNBC jest 
TVN i że pani profesor Krystyna Pawłowicz zgadza 
się w tej sprawie z opinią Pana Prezydenta.  

Na Placu Krasińskich w Warszawie tłum skando-
wał Donald, Donald. Przypomniały się dawne dobre 
czasy, gdy tłum skandował Stalin, Stalin lub Bierut, 
Bierut. A później – choć już nie tak ochoczo – Gierek, 
Gierek. Donald Tusk zażartował sobie na Twiterze, 
że jak wołano Donald to myślał, że chodzi o niego. 
Zresztą ktoś się szybko zorientował, bo później skan-
dowano już w pełnym brzmieniu: Donald Trump, 
Donald Trump. Pod koniec wiecu jeszcze ktoś zain-
tonował okrzyk: „Andrzej Duda”, ale to już się nie 
przyjęło. 

Pozornie było miło. Pierwsze Damy dobrały się 
świetnie strojami. Córka Gościa złożyła kwiaty pod 
Pomnikiem Bohaterów Getta i odmówiła tam Kadisz, 
a potem w asyście Naczelnego Rabina Polski zwiedzi-
ła Muzeum Historii Żydów - Polin. 

Pewne zamieszanie (połączone z chamskimi gwiz-
dami i buczeniem) spowodowało podziękowanie 
przez prezydenta Trumpa prezydentowi Wałęsie, (któ-
rego nazwisko Trump wypowiedział nadzwyczaj po-
prawnie), za przybycie na spotkanie z nim. Pozdrowił 
też Panią Premier, a Pana Prezesa nie zauważył. „Pan 
Adrian”, jako wyjątkowo Persona Grata, mógł być  w 
siódmym niebie.  

Po tej bardzo krótkiej wizycie, na której nie zaser-
wowano wspólnego posiłku z Gospodarzami, rodzina 
państwa Trumpów przemieściła się do Hamburga. 
Ale tam już tak miło nie było.  (LGG)

Mówią o nim, że jest skromną i 
prostą osobą, która jest wierna 
obietnicy ubóstwa - obietnicy 
którą złożył jako kapłan, a 
później biskup. Nie mieszka w 
biskupim pałacu, a po mieście 
porusza się nie limuzyną, ale 
metrem. Sztokholmski biskup 
Anders Arborelius został 
mianowany przez papieża 
Franciszka kardynałem.

Oprócz tego, że 67-letni Anders Arborelius jest 
pierwszym Szwedem wyniesionym do godności kar-
dynalskiej, jest także od momentu swojego miano-
wania w 1998 roku pierwszym katolickim biskupem 
Szwecji od czasów Reformacji.

„Myślę, że to wielka motywacja dla kościoła ka-
tolickiego w Szwecji. Papież niedawno odwiedził 
Szwecję i Szwecja na chwilę stała się centrum ka-
tolickiego życia. To oczywiście jest motywujące” –
tłumaczył wybór Arboreliusa Douglas Brommesson, 
politolog z uniwersytetu Lund, który zajmuje się rolą 
Kościoła Katolickiego w międzynarodowej polityce. 
– „Pozostaje to także w zgodzie ze sposobem myśle-
nia papieża. Już wcześniej mianował on kardynałów 
z biednych lub leżących z dala od Rzymu państw. 
To sposób na nabranie perspektywy z pozycji innych 
niż typowe katolickie kraje”.

Wybór Arboreliusa na kardynała komentowała 
Anna Bieniaszewska Sandberg pisząc w dzienniku 
„Dagen”: 

Nie brakuje katolickich biskupów i kardynałów, 
którzy widzą Kościół nie tylko jako „stado”, które-
mu mają służyć i którym mają zarządzać, ale także 
jako możliwość kariery oraz pole gry, gdzie osoby 
rozgrywające swoją kartę właściwie mogą wiele 
zyskać pod względem władzy, pozycji i osobistego 
spełnienia. Ale wśród nich nie ma szwedzkiego 
biskupa Andersa Arboreliusa. (...)W swoich kaza-
niach mówi często o wdzięczności, obowiązku dba-
nia o słabych i starszych. Mówi też o tym, by być 
wiernym przyrzeczeń chrzcielnych. W ten sposób 
jest on bardzo podobny do papieża Franciszek. 

Kardynalska nominacja spotkała się z wyjątko-
wym i entuzjastycznym przyjęciem, nie tylko w 
Szwecji. Arborelius pochodzi z luterańskiej ro-
dziny. Urodził się 24 września 1949 w Sorengo, w 
Szwajcarii w rodzinie szwedzkiej. Przekonwertował 
na katolicyzm jako 20-latek. W 1971n roku wstąpił 
do zakonu karmelitów w Norraby w Skanii. Znany 
jest z ekumenicznej otwartości, był współgospoda-
rzem pielgrzymki papieża Franciszka do Szwecji 
w ramach inauguracji obchodów 500 lat reforma-
cji. Współpracuje też luterańską Evą Brunne, któ-
ra od 2009 r. jest biskupką luterańskiej diecezji 
Sztokholmu Kościoła Szwecji.

Wcześniej biskup, a dzisiaj kardynał Arborelius 
zawsze powtarzał, że katolicy nadal są skromną 
i niepokaźną mniejszością w Szwecji i nie mogą 
ewangelizować całego społeczeństwa. Ale podkre-
ślał, że w Szwecji rośnie świadomość, iż Kościół 
może zaproponować alternatywę dla zsekularyzowa-
nego, indywidualistycznego i hedonistycznego stylu 
życia, który nie jest w stanie zaspokoić ludzkiego 
serca. (opr. NGP)
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W Nowej Gazety Polskiej (nr 10/2017) opublikowany został list docen-
ta Janusza Korka, w którym autor przedstawił nierozpoznawalną dla nas 
charakterystykę badań polonistycznych na Uniwersytecie Sztokholmskim. 
Polonistyka sztokholmska była wysokiej klasy i nadal ją utrzymuje, o czym 
świadczy ilość międzynarodowych oraz szwedzkich publikacji w tej dzie-
dzinie, studentów, którzy ukończyli u nas studia oraz prac dyplomowych, 
które zostały wysoko ocenione m. in. przez UKÄ w niedawno przeprowa-
dzonej ewaluacji. Równie imponująca jest liczba pracowników naukowych 
polonistyki z dwóch ostatnich dekad.  Oprócz badaczy, o których Janusz 
Korek wspomina w swoim liście, należało by również wymienić profesor 
Kazimierę Ingdahl, obecną profesor polonistyki – Marię Zadencką oraz 
wykładowcę dr Renatę Ingbrant. Chcielibyśmy szczególnie podkreślić róż-
norodność metodologiczną prowadzonych badań polonistycznych: litera-
turoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, studia nad społeczno-
-kulturową tożsamością płciową oraz badania z zakresu historii i polityki. 
Jednym z byłych doktorantów i wykładowców wywodzących się z tego śro-
dowiska jest również sam Janusz Korek.

Niżej podpisani na przestrzeni wielu lat pełnili funkcję przełożonych 
oraz przedstawicieli Instytutu Języków i Literatur Słowiańskich  (od 2015 
roku oddział Języków Słowiańskich). Odnosząc się do ataku Janusza 
Korka na profesor Ewę Teodorowicz-Hellman, chcielibyśmy stanowczo 
podkreślić, że mamy całkiem inne zdanie na temat jej działalności. Bez 
jej wieloletniego, ogromnego wysiłku oraz zaangażowania, polonistyka na 
Uniwersytecie Sztokholmskim nie rozwijałaby się i nie odnosiła sukcesów 
zarówno dydaktycznych, jak i badawczych.

Na koniec Janusz Korek wspomina o warunkach ekonomicznych, któ-
re wpływają na sytuację języków obcych na uczelniach w Szwecji. Tutaj 
można się z nim zgodzić: sytuacja, w jakiej znajdują się języki obce, w tym 
polski, jest niepokojąca. Wymaga ona polepszenia uwarunkowań ekono-
micznych oraz, ogólnie, zmiany nastawienia do nauki języków obcych w 
społeczeństwie szwedzkim. W tym wypadku każdy zaangażowany w sprawy 
nauczania języka polskiego oraz w badania polonistyczne jest za tę sytu-
ację współodpowiedzialny.

Zainteresowanych odsyłamy na profil badawczy polonistyki na naszej 
stronie internetowej: http://www.slav.su.se/forskning/forskningsområden/
polonistik

 
Professor emeritus Per-Arne Bodin
Docent Tora Hedin
Docent Elisabeth Löfstrand
Professor emerita Barbro Nilsson

Ważny głos w 
sprawie szwedzkiej 
polonistyki

Powroty Polaków: 
Raport 
Przeprowadzki 2017
Na podstawie 10232 zleceń przeprowadzek w latach 
2011-2017 serwis Clicktrans.pl stworzył kompleksowy 
raport na temat tego dokąd, jak i za ile przeprowadzają 
się Polacy. Jak pokazują dane z 2017 roku obserwujemy 
obecnie największy od 2011 powrót Polaków z emigracji. 
Oto, wybrane wnioski z raportu:

Już w pierwszym kwartale 2017 roku przeprowadzek do Polski było trzy razy 
więcej niż z Polski za granicę. Od 2015 roku przewaga wprowadzających się nad 
wyprowadzającymi ciągle rośnie. W 2016 serwis zanotował, że 64% wszystkich 
zleceń na przeprowadzki międzynarodowe to zlecenia do Polski. W 2017 przewa-
ga przeprowadzek do Polski nad wyprowadzkami za granicę jest jeszcze bardziej 
zauważalna.

„Analizując nasze dane rok po roku, widzimy silny trend powrotów Polaków z 
emigracji. Przypuszczalnie jest to związane z niepewną sytuacją Polonii oraz na-
strojami po Brexicie” – komentuje CEO Clicktrans Michał Brzeziński.

Skąd, zatem wraca do Polski statystyczny Kowalski, a dokąd wybiera się No-
wak? Co ze sobą zabierają? 

Najczęściej osoby przenoszące się, bądź wracające do Polski przeprowadzają się 
z Wielkiej Brytanii (50%) i Niemiec (20%). Te same destynacje wiodą prym wśród 
krajów, do których przeprowadzają się Polacy (Wielka Brytania - 51%, Niemcy 
- 21%).

Przeprowadzki najczęściej dotyczyły szaf, rowerów, stołów, łóżek, komód i 
pralek. Średnio przeprowadzka zrealizowana w latach 2011-2017 ważyła 638 kg 
i kosztowała 659 zł. Przeprowadzający się na trasie Polska – Wielka Brytania, 
zapłacili za tę usługę średnio 1728 zł. Przeprowadzki na trasie Polska – Niemcy 
kosztowały przeciętnie 1291 zł. Tylko nieco drożej, bo 1320 zł zapłaciły osoby 
przeprowadzające się na trasie Polska – Holandia.

Województwa mazowieckie (25,9%), małopolskie (12,3%) i dolnośląskie 
(9,7%) to te, z których najczęściej wyprowadzają się Polacy. Mimo to, stolice tych 
województw cały czas pozostają w czołówce miast, do których najchętniej się 
oni wprowadzają. Popularne jest przeprowadzanie się w obrębie większych miast 
(Warszawa, Kraków) i regionów.

Aż 68% przeprowadzek w obrębie Polski dotyczy mieszkań, znacznie mniej 
(17%) domów. Najczęściej przeprowadzamy się z kawalerek, mieszkań dwu- i 
trzypokojowych. Zlecenia dotyczące domów i większych mieszkań, cieszą się nie-
co większą popularnością wśród przeprowadzek międzynarodowych.

Clicktrans.pl to serwis aukcji transportowych działający w całej Europie. Wy-
startował w 2010 roku i od tego czasu jest największym tego typu serwisem w 
Polsce. Idea Clicktrans polega na połączeniu osób szukających transportu dużych 
przedmiotów z przewoźnikami jadącymi w tym samym kierunku.

“Raport Przeprowadzki 2017” to już druga edycja raportu na temat przeprowa-
dzek Polaków. Pierwsza opublikowana została w 2014 roku.

opracowanie: https://clicktrans.pl/

Galeria Lyktan w Skogås to miejsce 
ważne dla promocji polskiej kultury 
w Szwecji. Ale nie tylko polskiej. To 
miejsce spotkań lokalnych twórców, 
ważne na mapie Sztokholmu.

Przewodniczącą galerii jest od 2005 
roku Grażyna Kulpa, która z wielkim 
zaangażowaniem uczyniła z niej unikal-
ne miejsce spotkań miłośników sztuki, 
rzemiosła i muzyki. Stowarzyszenie, 
któremu przewodzi, na przestrzeni lat 
zaprezentowało wiele ciekawych eks-
pozycji, stymulowało spotkania z arty-
stami, pisarzami i muzykami. Tutaj wy-
stawy mieli także znani polscy artyści 
mieszkający w Szwecji, organizowano 
wieczory autorskie polskich pisarzy. 

Tuż przed wakacjami tego roku 
działalność Grażyny Kulpy została 
dostrzeżona i nagrodzona prestiżo-
wym stypendium Fundacji Christiny 
Jutterström, przyznawanym „kreatyw-
nym i przedsiębiorczym liderom świata 
sztuki” za rok 2017.

Gratulujemy.

Prestiżowe
wyróżnienie 
dla Grażyny 
Kulpy



NGP 12/2017 (396)

Aleksander Kwiatkowski

Zygmunt Barczyk

Smultronställe to dobry szwedzki wynalazek. Lubimy miejsca 
„tam, gdzie rosną poziomki”. Intymne, poniekąd przywłaszczone. 
Moje smultronställen to miasta, które lubię odwiedzać, 
niewielkie ale misterne, same w sobie będące dziełem sztuki. 
Przywłaszczyłem je sobie. Moje miasta poziomkowe.

Brugia, czyli 
co mogą mosty 
pana starosty
Brugia to w oryginale 
Brugge, co po flamandzku 
znaczy Nabrzeże. Wieki 
temu, jeden z najważ-
niejszych europejskich 
ośrodków; średniowieczny 
Nowy Jork, gród będący 
ostoją Związku Hanzy.

© CC0 Public Domain

© Zygmunt Barczyk

Dwa nowe francuskie filmy porusza-
ją problemy ratowania ludzkiego życia, 
etyki lekarskiej, codziennej praktyki 
szpitalnej. „Podarować życie” (tytuł 
ekranowy w Polsce) mówi o udanej 
operacji przeszczepu serca, a przypad-
kowa śmierć młodego chłopca w wy-
padku drogowym pozwala wrócić ży-
cie i zdrowie kobiecie w średnim wie-
ku, cierpiącej na nieuleczalna chorobę 
wieńcową. Dwie linie akcji: tragiczny 
wypadek, reakcja nań rodziców chłop-
ca, zgoda na udostępnienie zdrowego 
organu, później operacja przeszczepu. 
Wiąże się z tym warstwa psychologicz-
na, ukazująca reakcje ludzi zaangażo-
wanych w tragiczną sytuację, z postę-
pującym równolegle ścisłym odwzoro-
waniem czynności służby medycznej, 
od badań i rozmów z chorymi i rodzi-
ną, po dokładne ukazanie operacji za-
kończonej sukcesem. Obie linie łączą 
symboliczne sceny, gdy chłopak tuż 
przed wypadkiem skłania głowę na ra-
mię przyjaciela, współpasażera. W ten 
sam sposób odpoczywają w szpitalnej 
poczekalni synowie kobiety ocalonej 
wkrótce przeszczepem serca. W jednej 
z głównych ról – Emmanulle Seigner, 
znana bliżej jako Madame Polański, 
dziś częściej aktualna w tej ostatniej 
roli.

A „Dziewczyna z Brestu” (tak brzmi 
tytuł oryginalny, choć to lekarka ze sta-
żem i matka dzieciom) mówi o walce 
z potężnym koncernem produkującym 
lekarstwa, a znając ich ceny można 
domyśleć się zysków. Film oparty 
na faktach, ukazuje korupcję, strach 
i serwilizm paryskich profesorów, 
zwalczających zrodzony troską o pa-
cjentów i życie ludzkie bunt pneumo-
loga z Brestu, od początku do konca 
niezłomnej, a tylko do lub od pewne-
go momentu wspieranej przez lokalny 
ośrodek naukowy, niezależnych dzien-
nikarzy i niektóre światłe jednostki w 
medycznej biurokracji. Jej motyw to 
wyłącznie dbałość o zdrowie pacjen-
tów, nie mająca nic wspólnego chęcią 
poprawy własnej sytuacji – prestiżowej 
czy materialnej. 

SÅ LÄNGE HJÄRTAT KAN SLÅ/
Podarować życie/Réparer les vivants, 
reż.Katell Quillévéré
 
KVINNAN FRÅN BREST/La fille de 
Brest, reż. Emmanuelle Bercot, dystr. 
Scanbox, premiera 21.07.2017

Francuska 
służba 
zdrowia

We właściwym momencie, a kon-
kretnie w 1134 roku, w sukurs miastu 
przyszedł sztorm. Skłonił miejscowych 
do budowy nowego kanału w miejsce 
jedynego coraz bardziej zamulają-
cego się przesmyku ku morzu, który 
zamykał szanse na handlowy sukces. 
Kontakty z Genuą i całym Morzem 
Śródziemnym pomogły miastu rozwi-
nąć skrzydła. Szło na tyle dobrze, że na 
początku XIV wieku jako pierwsze w 

Europie założyło giełdę. Ten sam kanał 
przymknął miastu szanse na dalszą eks-
pansję, kiedy uległ zamuleniu w XVI 
wieku. Rolę węzła handlu morskiego 
przejęła wówczas pobliska Antwerpia. 
Dopiero wybudowany przez Niemców 
po I wojnie światowej port Zeebrugge 
pozwolił na nadzieje o przywróceniu 
miastu dawnego blasku. 

O statusie miasta nie przesądziła 
tylko potęga handlu. Brugia to ośro-
dek malarstwa flamandzkiego, miasto 
sztuki i rękodzieła. To tutaj mieściły 
sie pracownie Hansa Memlinga i Jana 
van Eycka. Tutaj powstawały dzieła 
rzemiosła kunsztownego – koronek 
brabanckich (wystawionych dziś do 
podziwiania w Arentshius) i diamen-
tów, prezentowanych w najstarszym 
muzeum tych kamieni w Europie.

Brugia szczyci się dziś świetnie za-
chowaną substancją miasta uwiecznio-
nego w gotyckiej cegle. Przeżywa nie-
ustanny natłok turystów. Przybyszów 

kusi olśniewającą urodą kanałów i 
uliczek a nader wszystko wyrafino-
waną kompozycją przestrzenną w 
wysubtelnieniu, której wielki udział 
mają zgrabne mostki przerzucone nad 
kanałami. Urok miasta najpełniejszy 
przy grze promieni słonecznych za-
czepiających o kamienice. Ów swoisty 
spektakl światła, cegły i wody skłania 
do poddania się nastrojowi chwili. Aż 
chce się uczestniczyć w zabawie wod-
nych refleksów, podziwiać kolorowe 
kamienice w lustrze wody kanałów. 
Jest w Wenecji Canal Grande, jest w 
Brugii o wiele ciaśniejszy, ale i tak 
zachwycający kanał Gouden-Handrei. 
Zresztą, Bruggia lansowana jest tury-
stycznie jako „Flamandzka Wenecja”. 
Meandrujące kanały, biegnące wśród 
strzelistej architektury, nadają miastu 
definicyjną malowniczość, jeśli za taką 
uznać połączenie harmonijnej formy z 
wrażeniem idylli. 

Dla mnie Brugia jest jednym z naj-
ładniejszych i najlepiej obok Sieny 
zachowanych średniowiecznych miast 
Europy. Zbudowana na planie jaja, 
okolona jest zewsząd zieloną wodą ka-
nałów pełnych łabędzi. Niezniszczona, 
odciśnięta gotycką cegłą, zachowała 
charakter hanzaatyckiego miasta z ku-
pieckimi kamienicami, magazynami ale 
i prestiżowymi budowlami sakralnymi. 
Wśród nich Bazylika Świętej Krwi 
(Heilig-Bloed Basiliek) z XII wieku, 
szczycąca się relikwią w postaci fiolki 
z Krwią Chrystusa. Pobliski  Kościół 
Notre Dame znany jest z wieży: beffroi 
– najwyższej w Europie budowli cegla-
nej. Wchodząc na dzwonnicę w Rynku, 
można uchwycić rozległą panoramę 
miasta i zrozumieć jak ważnym była 
niegdyś ośrodkiem handlu. 

Jesteśmy w Belgii, jest zatem i 
słynne belgijskie piwo. Mocniej po-
wiedziawszy, Brugia to jeden wielki 
jarmark piwa. Pije się głównie miej-
scowe: Brugse Tripel, Brugs Blond, 
Brugs Witbier. Pije się też klasztorne. 
Imponująca kolekcja boskiego nektaru 
w różnych kolorach i smakach. Ja pre-
feruję piwa trapistów. Można zażywać 
nektaru w pijalni miejskiego muzeum 
piwa, w szpanerskim barze „2be in 
Brugge”, można degustować też w do-
wolnej dziupli piwnej, których tu moc. 
Są i inne belgijskie „słynności”.  Słynne 
belgijskie frytki (których renomy nigdy 
nie pojmę), są słynne belgijskie cze-
koladki w ponętnych kształtach, np. 
w formie niewieścich pup i biustów, 
skromnie otulonych lukrową bielizną. 
Sumując: jest się czym napawać i jest 
się w czym rozsmakować. 

Decorum miasta cieszy, acz atmos-
fera cokolwiek cukierkowa. Starówka, 
pozbawiona swych przeszłych funkcji, 
poddana jest dziś głównie presji zy-
skownego turyzmu. Trzeba się zatem 
przeciskać między turystami, którzy 
przywdziali zakupione właśnie koszul-
ki z napisami: „Drink beer and stay 
calm” bądź „Drink beer, save water”. 

Aczkolwiek może być i wytwornie. 
A co za tym idzie, można zjeść wy-
bornie i stosownie drogo. Jesteśmy 
bowiem w mieście, które przewodzi w 
statystyce ilości restauracyjnych gwiaz-
dek Michelina na głowę mieszkańca. 
Można też na ludowo. W pełnym słoń-
cu cieszyć się życiem na luzie, pośród  
tłumów popijających piwo, zajadają-
cych frytki, nad zieloną wodą kanałów. 

Najciekawiej jest mglistym poran-
kiem, nadającym miastu romantyczną 
nieoznaczoność. Najlepiej późną je-
sienią czy nawet zimą. Brugia chętniej 
uchyla nam wtedy swego czaru, zwłasz-
cza w porze kiedy turyści wciąż są zaję-
ci sobą przy hotelowym śniadaniu.
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Porady prawne mec. Agnieszki Hajdukiewicz

Skutki upływu czasu w prawie - część V

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Terminy wypowiedzenia umów 
najmu lokali 

Umowy najmu są kontraktami za-
wieranymi dość często, a dotyczą loka-
li mieszkalnych i tych o innym prze-
znaczeniu (np. użytkowych). Często z 
umów najmu wynikają pewne niepo-
rozumienia, zwłaszcza kiedy stosunek 
prawny tego typu należy zakończyć, a 
przepisy prawa nakazują tego dokonać 
w odpowiednich terminach. Okresy 
wypowiedzenia stosunku najmu za-
wartego na czas nieoznaczony mogą 
być uregulowane przez strony w umo-
wie, a jeśli takich uregulowań strony 
nie poczynią, to zastosowanie będą 
miały terminy ustawowe, które są uza-
leżnione od okresów płatności czyn-
szu z tytułu najmu. I tak, jeżeli czynsz 
najmu jest płatny w odstępach czasu 
dłuższych niż miesiąc – najem moż-
na wypowiedzieć najpóźniej na trzy 
miesiące na przód na koniec kwartału 
kalendarzowego, gdy czynsz jest płat-
ny miesięcznie – na miesiąc naprzód 
na koniec miesiąca kalendarzowego, 
gdy czynsz jest płatny w krótszych 
odstępach czasu – na trzy dni naprzód, 
a jeżeli najem jest dzienny – na jeden 
dzień naprzód. 

Natomiast, jeżeli czas trwania najmu 
jest oznaczony, zarówno wynajmują-
cy, jak i najemca mogą wypowiedzieć 
najem w wypadkach określonych w 
umowie. Oznacza to, że umowy najmu 
zawartej na czas oznaczony (konkret-
nie określony np. 3 lata) nie można 
wypowiedzieć, jeżeli strony przy za-
warciu umowy nie przewidziały takiej 
ewentualności. 

Wypowiedzenie najmu lokalu o 
innym przeznaczeniu niż mieszkalny 

Jerzy K. i Marcin J. zawarli umo-
wę najmu lokalu użytkowego na czas 

nieoznaczony. Ustalony czynsz najmu 
miał być płatny przez Marcina J., jako 
najemcę, w terminach miesięcznych. 
W umowie najmu nie określono ter-
minów wypowiedzenia tego stosunku 
więc obowiązują terminy ustawowe. 
Marcin J. podjął decyzję, że chciałby 
umowę najmu wypowiedzieć ale nie 
wie kiedy dokładnie umowa przesta-
łaby obowiązywać, gdyby wypowie-
dzenie złożył wynajmującemu w maju 
2017 r.       

W przedstawionym przypadku na-
jemca Marcin J. może wypowiedzieć 
najem lokalu użytkowego najpóźniej 
na 3 miesiące naprzód na koniec mie-
siąca kalendarzowego. Taki  sam ter-
min wypowiedzenia lokalu o przezna-
czeniu innym niż mieszkalny, gdzie 
czynsz jest płatny miesięcznie, dotyczy 
wynajmującego. Zatem umowa najmu 
wygasłaby na skutek wypowiedzenia 
przez najemcę (lub wynajmującego) z 
dniem  31 sierpnia 2017 r. 

Wypowiedzenie umowy najmu lo-
kalu mieszkalnego

W listopadzie 2016 r. Zyta F. wy-
najęła swoje mieszkanie Wandzie T. 
na czas nieoznaczony. Strony ustaliły 
płatność czynszu co miesiąc na kon-
to wynajmującej, która wyjechała na 
stałe do Szwecji. W kwietniu 2017 r. 
do Zyty F. zadzwoniła jej sąsiadka z 
Polski, która mieszka obok wynajmo-
wanego mieszkania. Rozmowa tele-
foniczna była bardzo nieprzyjemna, 
ponieważ sąsiadka Pani Zyty dzwoniła 
ze skargą na jej lokatorów twierdząc, 
że w wynajętym mieszkaniu wcale nie 
mieszka Wanda T. tylko trzech stu-
dentów, którzy co wieczór urządzają 
głośne imprezy, niszczą skrzynki na 
listy oraz sprowadzają swoich agre-
sywnych kolegów, na których naganne 

zachowania nie pomagają nawet częste 
interwencje policji. Z tych informacji 
wynikało, że Wanda T. bez zgody i 
wiedzy właścicielki mieszkania pod-
najęła je osobom trzecim i w dodatku 
nie zapłaciła wynajmującej czynszu 
za okres od początku 2017 r., co Pani 
Zyta ustaliła sprawdzając stan konta.  
Wynajmująca postanowiła wypowie-
dzieć umowę najmu. 

Przy takich problemach z najemcą 
wypowiedzenie umowy wydaje się 
konieczne; powinno być dokonane na 
piśmie i określać przyczynę wypowie-
dzenia. Jednakże termin wypowiedze-
nie umowy najmu lokalu mieszkalnego 
przez wynajmującego uzależniony jest 
od okoliczności danego przypadku. 
Nie później niż na miesiąc naprzód, na 
koniec miesiąca kalendarzowego, wła-
ściciel może wypowiedzieć stosunek 
prawny, jeżeli lokator:

1. pomimo pisemnego upomnienia 
nadal używa lokalu w sposób sprzecz-
ny z umową lub niezgodnie z jego 
przeznaczeniem lub zaniedbuje obo-
wiązki, dopuszczając do powstania 
szkód, lub niszczy urządzenia przezna-
czone do wspólnego korzystania przez 
mieszkańców albo wykracza w sposób 
rażący lub uporczywy przeciwko po-
rządkowi domowemu, czyniąc uciąż-
liwym korzystanie z innych lokali, lub 

2. jest w zwłoce z zapłatą czynszu 
lub innych opłat za używanie lokalu 
co najmniej za trzy pełne okresy płat-
ności (np. za 3 całe miesiące) pomimo 
uprzedzenia go na piśmie o zamiarze 
wypowiedzenia stosunku prawnego i 
wyznaczenia dodatkowego, miesięcz-
nego terminu do zapłaty zaległych i 
bieżących należności, lub 

3. wynajął, podnajął albo oddał do 
bezpłatnego używania lokal lub jego 

część bez wymaganej pisemnej zgody 
właściciela, lub 

4. używa lokalu, który wymaga 
opróżnienia w związku z konieczno-
ścią rozbiórki lub remontu budynku.

Jak wynika z powyższego wylicze-
nia ustawodawcy, najemczyni miesz-
kania Wanda T. nie przestrzegając 
szeregu obowiązków lokatorskich, z 
których zaistnienie choćby jednego 
uprawnia do wypowiedzenia umowy 
najmu, dała właścicielce mieszkania 
uprawnienie do zakończenia najmu.

Dłuższe terminy wypowiedzenia 
najmu lokalu mieszkalnego

Możliwy jest także dłuższy, sześcio-
miesięczny termin wypowiedzenia sto-
sunku najmu przez właściciela lokalu, 
w którym czynsz jest niższy niż 3% 
wartości odtworzeniowej lokalu w ska-
li roku, jeżeli najemca nie zamieszkuje 
w tym lokalu przez okres dłuższy niż 
12 miesięcy. 

Nie później niż na pół roku naprzód, 
na koniec miesiąca kalendarzowego, 
właściciel może wypowiedzieć stosu-
nek najmu, o ile zamierza zamieszkać 
w należącym do niego lokalu, jeżeli 
lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, 
w którym może zamieszkać w warun-
kach takich, jakby otrzymał lokal za-
mienny, lub jeżeli właściciel dostarczy 
mu lokal zamienny. 

Czasami termin wypowiedzenia 
umowy najmu lokalu mieszkalnego 
będzie wynosić aż 3 lata naprzód (na 
koniec miesiąca kalendarzowego), je-
żeli  właściciel tego lokalu zamierza 
zamieszkać w należącym do niego lo-
kalu, a nie dostarcza lokalu zamienne-
go i lokatorowi nie przysługuje prawo 
do lokalu zamiennego.



NGP 12/2017 (396)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blisko T-bany BROMMAPLAN! 
Przy rondzie w budynku  

obok Handelsbanken 
 

T-bana: linia zielona 17, 18;  
Autobusy: 176, 177, 509 

 

Darmowy parking: 
za sklepem przy Brommabågen  

- skręcić w Drottningholmsvägen 

Bromma Café & Deli  Brommaplan 422
Zapraszamy: Pon-pt: 7:00 – 20:00     So-

tel: 0765 85 93 88    www.polenspecialisten.com

NOWA JAKOŚĆ POLSKICH SKLEP
 Kawiarnia i polski sklep w jednym miejscu
 Ciasta, pączki, kanapki, zapiekanki,
 Najlepszy asortyment polskich produktów
 Tradycyjne wędliny krojone na wagę

konserwantów, wzmacniaczy smaku i aromatu
 Serki i zakąski góralskie, zdrowa 

Brommaplan 422-426, 168 76 Bromma                    
-nie: 10:00 – 16:00 

www.polenspecialisten.com 

POLSKICH SKLEPÓW! 
i polski sklep w jednym miejscu 

zapiekanki, kiełbasa z grilla 
Najlepszy asortyment polskich produktów 

wagę bez „E”,  bez 
wzmacniaczy smaku i aromatu 

, zdrowa żywność 

Herkulesgatan 26

tel.: 08

Zawsze po drodze… Zawsze blisko Ciebie!

JEDYNY 

w samym sercu Sztokholmu

150m od

Pon-pt: 10:00 –

 

Herkulesgatan 26, 111 52 Stockholm 

tel.: 08-201 270 

Zawsze po drodze… Zawsze blisko Ciebie! 

 
JEDYNY POLSKI SKLEP  

w samym sercu Sztokholmu 

150m od T-CENTRALEN 

Zapraszamy:  
– 18:00     So-nie: 10:00 – 15:00 
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Zacznijmy od historii powstania Waszego 
Centrum…
Centrum Kulturalne Białorusi utworzone zostało w 
lipcu 2008 roku przy Ambasadzie Republiki Białoruś 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Było to pierwsze tego 
typu centrum kultury Białorusi na świecie. Idea 
jego powstania w Polsce stworzona została wiele 
lat wcześniej. Przyglądaliśmy się pracy polskie-
go centrum w stolicy Białorusi. Mam tu na myśli 
Instytut Polski w Mińsku, który istnieje i działa 
u nas od wielu już lat. Chcielibyśmy, aby nasze 
białostockie Centrum dało polskim obywatelom 
możliwość spotkania i poznania białoruskiej kultury. 
Chcieliśmy pokazywać tam naszych artystów sceny, 
zespoły folklorystyczne oraz rozmawiać o litera-
turze, malarstwie, grafice, rzeźbie i współczesnej 
sztuce białoruskiej. Chcieliśmy, aby Polacy, jako nasi 
najbliżsi nasi sąsiedzi, mieli okazje poznania kultury 
swego wschodniego sąsiada. Nie ma bowiem dla 
Białorusinów ludzi bardziej z nami związanych jak 
Polacy. Łączy nas przecież wspólna historia, wspólni 
bohaterowie i wspólni twórcy. Wystarczy wspomnieć 
Mickiewicza, Orzeszkową, Ogińskiego, Narbutta czy 
Kościuszkę. Warto też pamiętać, że nasz Ośrodek 
działał w tej części Polski, w której mieszka stosun-
kowo dużo Białorusinów żyjących na Białostocczyź-
nie od wieków. 

Obecnie Centrum istnieje i działa w Warszawie…
Nasze Centrum, w myśl polskiego prawa, zostało na-
stępnie przeniesione do Warszawy, gdzie mieści się 
nasza ambasada i gdzie w Waszej stolicy zlokalizo-
wane są także inne centra kulturalne innych państw 
mających swe przedstawicielstwa w Polsce. Zasto-
sowaliśmy się do wymagań władz polskich, choć nie 
było to nam zupełnie na rękę, bo na białostocczyźnie 
mieszka 80% polskich Białorusinów. Na szczęście 
nasze Centrum, obok podtrzymania związków 
kulturalnych polskich Białorusinów z ich Macierzą, 
zajmuje się także promocją kultury białoruskiej w 
Polsce. Prowadzimy tu wiele ciekawych projektów, 
takich jak: wystawy, odczyty czy współpraca róż-
nych grup zawodowych poczynając od współpracy 
naukowej, poprzez wymianę doświadczeń szkolnych 
i kulturalnych. Zakładamy przy tym, że grupy ludzi 
współpracujących ze sobą porozumieją się sami. (...)

Jakie są obecnie podstawowe cele i kierunki dzia-
łania Waszego Centrum?
Do najważniejszych zaliczyłbym prezentacje i 
promocje dziedzictwa kulturowego, współczesnej 
kultury i sztuki Białorusi, a także informacje o spo-
łeczno-politycznym i gospodarczym życiu Białorusi 
czy wreszcie wspieranie rozwoju białorusko-polskiej 
współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki i 
obszarów informacyjnych poprzez zwiększenie kon-
taktów i współpracy między ośrodkami twórczymi, 
instytucjami i organizacjami kulturalnymi i eduka-
cyjnymi obu państw. (...) Ważna wydaje się również 
współpraca i pomoc w organizacji działalności 
mniejszości białoruskiej w Polsce i mniejszości pol-
skiej na Białorusi czy organizowanie kursów języka i 
kultury państwa, doradztwo i wsparcie metodologicz-
ne dla pracowników kultury, nauki i edukacji w obu 
krajach. (...) Można też korzystać z naszej biblioteki, 
która posiada materiały dotyczące historii, kultury i 
turystyki Białorusi, literatury i historii sztuki, teatru 
i filmu, sztuki, literatury naukowej i popularno-na-
ukowej, publikacje społeczne, polityczne i naukowe, 
encyklopedie, słowniki, albumy, religii i filozofii oraz 
książki dla dzieci. Użytkownicy naszej biblioteki 
mają ponadto prawo robić fotokopie materiałów. 
Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać z niej za 
darmo i na umowach komercyjnych. Przy Bibliotece 
działa Centrum informacji prawnej Republiki Biało-
ruś, który zapewnia dostęp do informacji o ustawo-
dawstwie Białorusi.

Co ciekawego promowane było w Waszym Cen-
trum Kulturalnym Białorusi w ostatnim czasie?
Do najważniejszych spotkań zaliczyć można spo-
tkanie z pracownikami Narodowej Akademii Nauk 
poświęcone kulturze. Zorganizowaliśmy w Polsce 
też cykl wystaw poświęconych białoruskim ikonom 
z XVIII i XIX wieku czy białoruskim dzwonom. 
Zakładaliśmy, że wystawę z ikonami zaprezentu-
jemy dwa, może trzy razy. Okazało się jednak, że 
zainteresowanie było duże, większe niż zakładali-
śmy. Wystawę przenosiliśmy więc dalej. Obecnie 
można ją oglądać w Hajnówce. Chcemy ją potem 
eksponować także w Dubinach, Supraśli, a potem 
ponownie w warszawskiej Cytadeli. Na każdorazową 
prezentację ikon przyjeżdżają pracownicy Muzeum 
Etnograficznego z Mińska. Czuwają nad jej ustawie-
niem i opowiadają o historii ikon na Białorusi pocho-
dzących z tradycji prawosławnej, unickiej i katolic-
kiej. Podobnie działo się z wystawianymi w Polsce 
małymi dzwonami. Na każde otwarcie ich ekspozycji 
przyjeżdżali z Białorusi dzwonnicy z koncertem. 

Sąsiad za 
miedzą

Leszek Wątróbski rozmawia 
z dyrektorem Centrum 
Kulturalnego Białorusi 
w Warszawie Mikhailem 
Rybakovem, radcą 
Ambasady Republiki 
Białoruś w Polsce

Otwarci wystawy poświęconej J. Kupale

Kolekcja stroi białoruskich

Mamy na Białorusi wspaniałą szkołę dzwonów cer-
kiewnych. W diecezji mińskiej jest katedra muzyki 
zajmująca się nauką gry na dzwonach. Prowadzi ją 
magister kultury Bohdan Berozkin grający na wielu 
instrumentach. (...)

Była też ekspozycja poświęcona katastrofie czar-
nobylskiej…
W roku 2016 minęło 30 lat od tej wielkiej katastrofy, 
która dotknęła wiele milionów ludzi – szczególnie 
u nas na Białorusi, choć wydarzyła się na Ukrainie. 
Wiatr przeniósł skażone powietrze na Białoruś i dalej 
do Polski i Rosji. My o tej katastrofie nie zapomnie-
liśmy. Mamy specjalny program rekultywacyjny 
skażonych ziem. Nie chcemy dopuścić, aby podobna 
katastrofa powtórzyła się kiedyś w przyszłości. Na 
naszej wystawie pokazaliśmy zdjęcia oraz filmy 
dokumentalne poświęcone awarii wspomnianej elek-
trowni atomowej. Przywieźliśmy też wiele ekspona-
tów, które znajdowały się tam wcześniej. 

Co jeszcze ciekawego miało miejsce w waszym 
Centrum w minionym roku?
Prezentowane tu także były liczne spektakle teatral-
ne, wystawy znanych białoruskich malarzy oraz 
prace wspólnego pleneru białorusko-polskiego, który 
odbył się w Mielniku na Białostocczyźnie. Ostatnia 
wystawą była ekspozycja poświęcona twórczości 
Janki Kupały. Przypomnę, iż Janka Kupała, którego 
właściwe nazwisko brzmiało Iwan Łucewicz – był 
klasykiem literatury białoruskiej, poetą, dramatur-
giem, publicystą, działaczem narodowym i jed-
nym z twórców białoruskiego języka literackiego. 
Zginął tragicznie 28 czerwca 1942 roku, spadając 
ze schodów w hotelu w Moskwie w tajemniczych 
okolicznościach. Tam też został pochowany na cmen-
tarzu Bagańkowskim. Dwadzieścia lat później jego 
szczątki przewiezione zostały na Białoruś. Obecnie 
Janka Kupała spoczywa na cmentarzu wojskowym w 
Mińsku, obok mogiły Jakuba Kołasa. (...)  
 
Jakie są Wasze plany na najbliższą przyszłość?
Rok 2017 jest na Białorusi Rokiem Nauki. Jest także 
rokiem różnych jubileuszy, w tej liczbie 500 lat od 
wydania pierwszej książki białoruskiej Franciszka 
Skoryny. On uczył się też w Polsce. Obchodziliśmy 
też w zeszłym roku 150-lecie Janki Kupały. Chociaż 
pierwsze swoje wiersze pisał po polsku, to jednak 
uważany jest powszechnie za poetę białoruskie-
go. Także wspomniany wcześniej bohater Polski, 
Białorusi i USA Tadeusz Kościuszko i wielu, wielu 
innych. W tym roku obchodzić też będziemy 20 lecie 
dyplomatycznych stosunków polsko-białoruskich. 
Chcemy ten wiosenny jubileusz uświetnić koncertem 
naszego białoruskiego zespołu w warszawskiej ope-
rze. Im więcej dobrego wiemy o sobie, tym łatwiej 
potem ze sobą współpracować.

Białorusini w Polsce - ilu ich jest?
Duży ich procent (ok. 80%) mieszka dziś na Biało-
stocczyźnie. Oficjalne statystyki mówią o 150-200 
tysiącach. Wielu z nich podaje się za Polaków, 
aby uniknąć dodatkowych pytań i ułatwić swoim 
dzieciom spokojne życie. Tak dzieje się nie tylko 
w Polsce, ale na całym świecie, także w Rosji czy 
na Ukrainie. Jeśli ludzie czują, że ich ojczysty kraj 
myśli o nich i im pomaga, to łatwiej przyznają się 
do swojej narodowości. Stają się wtedy niejako 
przedstawicielami dwóch państw, ludźmi dwóch 
kultur, łatwiej rozumiejący innych, ludźmi bardziej 
tolerancyjnymi w odniesieniu do innych kultur czy 
sposobów życia. Zdają sobie też sprawę, że ludzie w 
kraju, w którym mieszkają, przyglądają się im i tak 
właśnie oceniają ich ojczyznę. Staja się więc niejako 
ambasadorami swego kraju ojczystego, swej starej 
ojczyzny. Są też Białorusini, którzy przyjeżdżają do 
Polski do pracy. Dużo jest też białoruskich studen-
tów, którzy uczą się w Polsce. Część z nich jedzie 
potem dalej, do Europy, część wraca na Białoruś, 
część zostaje w Polsce. Wcześniej, przed wejściem 
Polski do Unii Europejskiej, przyjeżdżało też do 
nas wielu studentów z Polski. Dziś po studiach na 
Białorusi konieczna jest nostryfikacja dyplomu w 
Polsce. Podobnie dzieje się z potrzebą uznawania lat 
pracy. Ani w Polsce, ani na Białorusi nie uznawane 
są oficjalnie lata przepracowane w obu krajach. 

I jeszcze parę zdań o sobie samym. W czym się 
Pan specjalizuje i gdzie wcześniej pracował?
Zaczynałem pracować po studiach jako nauczy-
ciel historii. W szkolnictwie pracowałem wiele lat, 
najpierw w szkole wiejskiej, a następnie w miejskiej 
w województwie witebskim. Potem, przez 5 lat, 
pracowałem w organizacji młodzieżowej. Późnie, po 
ukończeniu szkoły administracji przy prezydencie, 
pracowałem kilka lat w urzędzie do spraw wyznań, 
następnie przez 5 lat byłem dyrektorem Centrum 
Narodowych Kultur. Obecnie jestem dyrektorem 
Białoruskiego Centrum Kulturalnego w Warszawie. 
Pracuję od 2001 roku z emigracyjną diasporą biało-
ruską na całym świecie. A teraz jestem w Warszawie 
i pracuję w Ambasadzie Republiki Białoruś jako 
radca i dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Helsingborg - 
ciepłe miasto, 
ciepły klimat
To wzbudziło moje zdumienie. 
W odstępie zaledwie paru dni parę 
osób mieszkających w Sztokholmie 
powiedziało mi, że miały kiedyś 
marzenie zamieszkania na stałe 
w Helsingborgu. Gdy jednak pozna 
się to miasto, trudno się dziwić.

Helsingborg ma swój niepowtarzalny charakter –
to taka mieszanka szwedzko-duńska, czyli typowe 
Skåne. Zwarta i monumentalna zabudowa centrum z 
szerokimi i otwartymi alejami wzdłuż morza, kontra-
stuje z wąskimi uliczkami pnącymi się czasami pod 
górę i eleganckimi przedmieściami wzdłuż promenad 
nad cieśniną. Charakter urbanistyczny jest podyk-
towany niezwykłym położeniem topograficznym: 
główna część miasta przycupnęła dość wąskim pa-
sem do długiego wzniesienia (nazywanego tu „land-
borgen”) wznoszącego się od 20 do 35 metrów nad 
poziom morza. 

Dominującą budowlą był w tym czasie Pałac Hel-
singborg (do dzisiaj przetrwała tylko jedna wieża), ale 
z czasem miasto zaczęło tracić znaczenie. Zwłaszcza, 
że po drugiej stronie cieśniny powstała w Helsingör 
po stronie duńskiej, majestatyczna forteca Kronborg, 
którą zresztą widać z nabrzeża w Helsingborgu.

Ponownie pod władaniem szwedzkim miasto zna-
lazło się po podpisaniu pokoju w Roskilde w 1658 
roku. Późniejsze lata nie oznaczały jednak pokoju. 
Trwające wojny duńsko-szwedzkie spowodowa-
ły wiele strategicznych decyzji – jedną z nich było 
zniszczenie umocnień w Helsingborgu, które przesta-
ły odgrywać swoją rolę, gdy ważniejszym punktem 
stał się Kristianstad. W 1709 roku podczas Wielkiej 
Wojny Nordyckiej w Råå na południowym krańcu 
Helsingborga, wylądowały oddziały duńskie. W bi-
twie, której przewodził po stronie szwedzkiej Magnus 
Stenbock, 28 lutego 1710 roku Szwedzi odnieśli 
zwycięstwo. Dzisiaj ten szwedzki tryumf uświetnia 
pomnik Stenbocka, który znajdziemy na Stortorget. 
Krwawe wojny spowodowały, że miasto jeszcze bar-
dziej straciło na znaczeniu – nie rozwijał się handel, 
wiele budowli uległo zniszczeniu. Dopiero w połowie 
XVIII wieku miasto ponownie zaczęło się rozwijać, 
liczba mieszkańców zaczęła szybko rosnąć, a w 1892 
roku zainicjowano pierwsze stałe połączenie z Danią 
parowymi promami.

Dzisiaj to już tylko historia. Miasto odzyskało swój 
dawny status, jest nie tylko ważnym węzłem komu-
nikacyjnym i handlowym, a także przemysłowym i 
kulturalnym. 

Podczas spaceru wąskimi ulicami starego miasta 
warto zatrzymać się w którejś z kawiarni bądź restu-
racji. Bo w Helsingborgu przypada najwięcej restau-
racji/kawiarni na jednego mieszkańca w całej Szwecji 
– to zasługa tego, że niemal każdego dnia przyjeż-
dżają tu promami Duńczycy (dwie linie promowe 
obsługują trasę przez cieśninę przez całą dobę niemal 
co 20 minut!), dla których ceny w Szwecji są niższe. 
Restauracji/knajp jest tu zatrzęsienie: od wyszuka-
nych i eleganckich, po modne kluby, puby, kawiar-
nie i etniczne restauracje/bary. Świetne prawdziwie 
włoskie restauracje i pizzerie konkurują z prawdziwie 
włoskimi kawiarenkami.

Jest też co zobaczyć: elegancki Storatorget, kościół 
św. Marii, Hotel Mollberg, Tarasowe Schody, Ratusz 
miejski, nowoczesną Filharmonię... Wzdłuż wybrze-
ża, koło przystani promowej, wybudowano nowocze-
sne osiedle z drogimi mieszkaniami. 

Na obrzeżu miasta z jednej strony jest park Ramlösa 
(to stąd pochodzi słynna szwedzka woda mineralna), 
z drugiej położony jest pałacyk Sofiero. To pałacyk 
należący do rodziny królewskiej. Na 15 hektarach 
urządzono ogród, w którym rośnie 10.000 rododen-
dronów, ponad 300 gatunków. To największy tego 
typu park w Europie, w 2010 roku zyskał tytuł naj-
piękniejszego ogrodu Europy.

Kilkanaście kilometrów dalej jadąc drogą 111 w 
kierunku Mölle mijamy Höganäs i dojeżdżamy do 
najstarszej w Skanii posiadłości Krapperup. Warto 
się tutaj zatrzymać. Romantyczny park, galeria sztuki, 
kafejka polecane są w przewodniku Michelina. Stąd 
już niedaleko do Mölle – uroczej nadmorskiej miej-
scowości położonej wzdłuż masywnego kamiennego 
wzniesienia Kullaberg. To jeden z najlepszych kuror-
tów szwedzkich. Nad miasteczkiem góruje masywna 
sylwetka Grand Hotelu.

Ten region ma w sobie „to coś”. Być może to spra-
wa samego klimatu, bardzo umiarkowanego, znacz-
nie cieplejszego niż w innych częściach Szwecji. Ale 
odwiedzający Helsingborg Polacy zauważają też coś 
innego – klimat miasta od razu przywodzi na myśl na-
sze rodzime miasto Gdańsk. Gdy do tego dołożymy  
mieszankę kulturową miasta, to sprawi, że na pewno 
poczujemy się w nim dobrze. (ngp)

Mölle. © CC0 Public Domain

Dla większości osób podróżujących samochodem 
Helsingborg to jedynie miasto „tranzytowe”. Albo w 
drodze z kontynentu autostradą (wtedy miasto omija 
się z boku), albo promami z Danii. Czy to w kierunku 
Göteborga czy też Sztokholmu, to właśnie tutaj roz-
chodzą się w dwóch kierunkach autostrady. 

Warto się jednak tutaj zatrzymać. To świetna baza 
wypadowa na dalsze wycieczki po Skanii, Halland 
czy też do Danii. Do Malmö jest stąd zaledwie 60 ki-
lometrów, do Halmstad 80 kilometrów, a po drodze 
jeszcze fascynujący półwysep Bjäre. Za noclegami w 
Helsingborgu przemawiają dobre hotele, łatwość par-
kowania, przystępne ceny – tu jest dużo taniej niż po 
drugiej stronie cieśniny w Danii. Może się wydawać, 
że Helsingborg to małe miasteczko szwedzkie – nic z 
tego. To dziewiąte pod względem ilości mieszkańców 
miasto Szwecji, a drugie co do wielkości w Skanii. 
Mieszka tu 105 tysięcy osób, Polacy stanowią piątą 
pod względem ilości grupę imigrantów – w całym 
regionie Helsingborga mieszka ich niemal 2000. Nic 
więc dziwnego, że działają tu trzy polskie sklepy, są 
polskie związki, polski kościół. 

Miasto ma długą historię, jest zresztą jednym z 
najstarszych miast w Szwecji. Niewielka warownia 
i pierwsza zabudowa powstała tutaj prawdopodobnie 
już w IX wieku. Ale przywileje miejskie otrzymało 
w 1085 roku od króla duńskiego świętego Haralda. 
Nieco wcześniej, około roku 1070 nazwa miasta po-
jawia się w liście Adama z Bremy. Nazwa pochodzi 
od słowa „helsing” – czyli wąskiego pasażu między 
Danią a Szwecją. Wiele lat później nazwę miasta po 
reformie języka pisano Hälsingborg, by po kolej-
nej reformie w 1971 roku zmienić znowu na nazwę 
Helsingborg. 

Ze względu na położenie przy wąskim 4-kilometro-
wym przesmyku cieśniny morskiej, miasto odgrywało 
zawsze bardzo ważną rolę: i militarnie i handlowo. 
Aż do XIII wieku należało do Danii i było jednym 
z ważniejszych miast duńskich. Dopiero w 1332 ro-
ku Helsingborg wraz ze Skanią (bez półwyspu Bjäre) 
kupił szwedzki król Magnus Eriksson. Ale w szwedz-
kim posiadaniu miasto przetrwało zaledwie 30 lat –
gdy ponownie zajęli go Duńczycy pod wodzą króla 
Valdemara Atterdag. 

Helsingborg. Ratusz. © CC0 Public Domain
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SZUKAM mieszkania 
2-3 pokojowego w Sztokholmie 
z adresem c/o w rozsądnej cenie. 

Jesteśmy rodziną z dwojgiem dzieci. 
Ludźmi spokojnymi,  szanującymi 

cudzą własność. Mieszkanie 
na dłuższy okres czasu.

Tomasz
T: 0768 992 343  
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Qatar 
i kaszel

Letnie tematy

Dawniej zdawało mi się, że 
samo kupno ciekawej wycieczki 
gwarantuje udany wypoczynek. 
Życie daje nam jednak raz po raz 
nauczkę. Nie wystarczy wykosz-
tować się na wycieczkę, potrzeba 
jeszcze trochę szczęścia. 
Nie należy mieć również 
wygórowanych oczekiwań.

Aby częściowo zrekompensować sobie stratę rej-
su po Oceanie Indyjskim wybraliśmy się na tygo-
dniową morską wyprawę do Arabskich Emiratów. 
Miałam w związku z tym trzy pragnienia: wygrzać 
się na słońcu, popływać w ciepłym morzu i doświad-
czyć komfortu lotu liniami Emiratów. 

Wchodąc na pokład zauważyłam, że stewardes-
sa napełnia kieliszki szampanem. „Czeka nas mi-
łe powitanie” – pomyślałam. Szampan był jednak 
nie dla nas, tylko dla pasażerów pierwszej klasy. 
Obserwowałam uważnie wystrój wnętrza, ale ma-
szyna nie różniła się niczym od innych samolotów. 
Fotele stały w równie ciasnych rzędach i nie były 
wygodniejsze niż normalnie. „Pewnie posiłki i ob-
sługa mile nas zaskoczą” – pomyślałam sobie. Z 
drukowanego menu wynikało, że na lunch bedą 
dwa ciepłe dania do wyboru. Niestety jedno z nich 
szybko się skończyło i zmuszeni byliśmy jeść curry, 
za którym nie przepadamy. A bułeczki do posiłku,  
zimne i zdrewniałe, pochodziły prosto z lodówki. 
Kiedyś, nawet podczas lotów charterowych, poda-
wano z koszyczka podgrzane, chrupiące pieczywo. 
Miniaturowe buteleczki whisky, o które poprosili-
śmy po posiłku nie dały się otworzyć. Stewardessa 
nie wyglądała na zaskoczoną. Wprawnym ruchem 
kilkakrotnie stuknęła buteleczką o ramę wózka ry-
zykując, że utrąci szyjkę i odkręciła oporne nakrętki. 
Może na pokładzie arabskich linii celowo utrudnia 
się konsumpcje alkoholu.

W Dubaju wylądowaliśmy późnym wieczo-
rem. Pierwszą noc mieliśmy spędzić w hotelu. Za-
gospodarowaliśmy się sprawnie mimo zmęczenia i 
lekkiego głodu. W wychłodzonym pokoju szumia-
ła klimatyzacja, ale po nocy brakło nam ochoty na 
szukanie wyłącznika. Czasem pokoje hotelowe mają 
centralną klimatyzację, bez możliwości indywidual-
nej regulacji. Małżonek, zmarźluch, odkrył w szafie 
dodatkowy koc, co go zadowoliło. Restaurację wła-
śnie zamykano, zamówiłam więc porcję kanapek do 
pokoju. Dostarczono ją posypaną frytkami, oczywi-
ście bez śladu szynki, tylko kurczak z serem.

Następnego ranka, rozgrzani gorącym pryszni-
cem, zeszliśmy na śniadanie. Potrawy: nudle, ryż i 
jakieś zupki, dostosowane były do lokalnej klienteli. 
Europejczyk musiał zadowolić się żótym serem i pi-
kantnym twarożkiem. Na szczęście kuchcik smażył 
na zamówienie omlety. Kawę podawano w minimal-
nych filiżankach bez spodeczków. 

Po śniadaniu zawieziono nas na statek. Kolos 
piętrzył się swymi 16-ma pokładami. Natychmiast 
wjechaliśmy na pokład rekreacyjny i rozciągnęliśmy 
się w półcieniu na leżankach przy basenie ze szkan-
kami piwa w zasiegu ręki. Według pierwotnego 
planu zaraz po zaokrętowaniu mieliśmy ponownie 
zejść na ląd i taksówką pojechać na najbliższą plażę. 
Ale słońce i piwo zmorzyły nas. Czy nie wygodniej 
zostać na statku o krok od basenu i jacuzzi? Dubaj 
znaliśmy z poprzednich odwiedzin, a w ostatni dzień 
rejsu statek zatrzyma się tam na cały dzień. Wtedy 
pojedziemy na plażę. A teraz w oczekiwaniu na do-
stęp do kabiny, rozleniwieni fizycznie i psychicznie, 
pozostaliśmy na statku.

O oznaczonej godzinie poinformowano przez 
głośniki, że kabiny są gotowe. Walizki stały już 
pod drzwiami. Nasza kabina na 12-tym pokładzie 
była obszerna, z wielkim łożem, kanapą, toaletką 
i ogromnymi lustrami dającymi złudzenie jeszcze 
większej powierzchni. Wystrój był w dobrym gu-
ście, brąz w kilku odcieniach przewijający się i w 
drewnie i w tkaninach. I, co rzadko się nam zda-
rzało, miała balkon, niemal werandę, dużo większy 
niż standardowe korytko. Widok z balkonu nie był 
inspirujący, wielka asfaltowa powierzchnia portu z 
rzędami nowiutkich, identycznych aut czekających 
na dystrybucję.

Lekko głodni udaliśmy się do bufetowej restau-
racji ciągnącej się sekcjami po obu stronach statku, 
otwartej podobno przez 20 godzin na dobę. Można 
się było zagubić wśród tych sekcji. W kąciku śród-
ziemnomorskim skusiła nas szynka parmeńska, sala-
mi, gorgonzola, sałatka caprese i parmezan. Posiłek 
uzupełniłam grillowanymi jarzynami, a Malżonek 
nie mógł się oprzeć potężnej porcji wieprzowiny z 
grilla. 

Po lunchu powróciliśmy na pokład, na siestę. 
Kiedy poczułam chęć orzeźwienia się kąpielą, z 
przykrością stwierdziłam że woda w basenie była 
podejrzanie mętna. Jako mikrobiolog uwrażliwiona 
jestem na higienę. Nie miałam jednak siły i ochoty, 
aby badać przyczynę. W jacuzzi woda wydała mi się 
czysta więc pozwoliliśmy masować się silnymi pod-
wodnymi strumieniami. 

A potem był już najwyższy czas, aby powrócić do 
kabiny i przebrać się do kolacji. Poza bufetem sta-
tek miał kilka restauracji. Dostaliśmy miejsce przy 
ośmioosobowym stole do spółki z trzema szwedzki-
mi parami. Przedziwnym zbiegiem okoliczności jed-
na z par okazała się mieszkać w bliskim sąsiedztwie 
mej przyjaciółki, ich dzieci przyjaźniły się i chodziły 
do tej samej szkoły. Trzeba było jechać do Dubaju 
aby tę parę poznać. Kolacje na rejsach to orgia jedze-
nia, siedem dań, każda pozycja z kilkoma potrawami 
do wyboru. Całe szczęście, że nie ma obowiązku za-
mawiać wszystkiego. Każdego wieczoru, po kolacji 
organizowane są w teatrze programy rozrywkowe. 
Nie skorzystaliśmy z rozrywki ani tego dnia ani żad-
nego innego.

W nocy zaczął nas męczyć suchy kaszel. Popeł-
niłam błąd. Powinnam natychmiast zaaplikować 
nam ziołowe tabletki, które powstrzymują zazię-
bienie, jeśli zastosuje się je przy pierwszych obja-
wach. Następnego dnia było już za późno. Czekało 
na nas Abu Dhabi więc kaszel poszedł chwilowo w 
zapomnienie. Po przebudzeniu wyszłam na balkon. 
Widok do złudzenia przypominał port w Dubaju, 
asfaltowa powierzchnia z rzędami samochodów. 
Miasto można było zwiedzać na kilka sposobów, 
taksówką przez dwie godziny, licząc że kierowca 
weźmie pod uwagę nasze preferencje i nie zażąda 
bajońskiej sumy za usługę. Nieprzyzwoicie drogie 
autobusy Hopp on hopp of nie przewidywały przy-
stanku na morską kąpiel co było moim jedynym ma-
rzeniem. Pojechaliśmy więc bezpłatnym autobusem 
z portu do centrum miasta, skąd zaczęła się mozolna 
wędrówka. 

Bulwar ciągnący się wzdłuż morza, początkowo 
bez plaż, świecił pustkami, z rzadka szybkim krokiem 
przemierzali go turyści, tacy jak my. Wielopasmowa 
droga szybkiego ruchu oddzielała go od zabudowy 
po drugiej stronie, dostępnej przez odległe od sie-
bie podziemne przejścia. Było gorąco, męczyło nas 
pragnienie, a kaszel nie dał się o sobie zapomnieć. 
Brakowało nam sił. Każda zacieniona ławeczka ku-
siła do odpoczynku. Woda, którą wzieliśmy ze sobą, 
szybko się skończyła. Nie było barów, restauracji ani 
kiosków. Kiosk na nic by się nie przydał, bo nie mia-
łam lokalnej waluty. Odetchnęliśmy dochodząc do 
plaży, długiej, szerokiej i niemal całkiem wyludnio-
nej, pokrytej miałkim piaskiem, podobno przywie-
zionym z algierskiej Sahary. Plaża była strzeżona, 
na jednej z regularnie rozmieszczonych wieżyczek 
siedział ratownik. Wiał silny wiatr.  Przebraliśmy się 
w kostiumy w minimalnym cieniu wolnej wieżyczki. 
Mimo iż praktycznie nikogo nie było w pobliżu ba-
łam się zostawić nasze rzeczy bez opieki. Kąpaliśmy 
się więc na zmianę. Fali nie było, ale wiatr znosił nas 
wzdłuż brzegu. Ze względu na kaszel nie chciałam 
przedłużać pływania. Nagle pojawiła się para mło-
dzieńców i przysiadła obok nas. Nie wiadomo jakie 
mieli zamiary.

Ruszyliśmy ponownie w drogę. Małżonek zapla-
nował odwiedziny w hotelu-wysokościowcu, gdzie 
miał być widowiskowy taras. Grupa wysokościow-
ców rysowała się gdzieś w oddali, niemal na hory-
zoncie. Kiedy zmordowani dotarliśmy na miejsce, 
szczyt szerokiego przylądka, zaczęło wiać. Porywy 
wichru były równie silne jak podczas mistralu w 
Marsylii. Okazało się, że wjazd windą na taras kosz-
tuje 25 dolarów od osoby. Widok można było podzi-
wiać bezpłatnie. Małżonkowi natychmiast odeszła 
ochota na oglądanie. Aby ugasić pragnienie odwie-
dziliśmy hotelową kawiarnię. Ogromny, wysoki na 
trzy kondygnacje lokal, z pochyłą szybą z widokiem 
na plażę oszałamiał nowoczesnym przepychem. 
Gości było niewielu, kilka eleganckich par i biało 
ubrany Arab z całkowicie zasłonietą żoną w czerni. 
Zamówiliśmy wodę, przyniesiono nam malutką bu-
teleczkę San Pellegrino, poprosiliśmy o większą. To 
była najdroższa woda mineralna jaką piłam w życiu. 
Nobliwą atmosferę zakłóciła spotrowo ubrana grupa 
turystów ze statku. Poznaliśmy ich po naklejkach z 
logotypem armatora. Rozbiegli się po sali fotografu-
jąc fragmenty wystroju, gigantyczne kuliste lampy w 
srebrnych cylindrach, płytki basen z mozaiką, puszy-
sty dywan w artystyczny, kwiatowy wzór. Mieliśmy 
dość, zaziębienie nadwątliło nasze siły. 

W drodze do sznura taksówek przed hotelem po-
dziwialiśmy z oddali Pałac Emiratów, podobno naj-
bardziej luksusowy hotel świata. Przed bramą wjaz-
dową tłoczyli się turyści, ale nie wpuszczano nikogo 
z zewnątrz. Hotel ten obejrzeliśmy sobie niedawno 
w popularnym serialu; para głównych bohaterów 
miała tam brać ślub. Po negocjacjach z kierowcami 
taksówek cena spadła do standardowych 10 dolarów. 
Kierowca czekający na samym końcu wziął nas pod 
rękę i poprowadził do swego wozu. Cena była jed-
nak ta sama. Nie mieliśmy siły na dalsze przetargi, 
kazaliśmy się zawieźć do centrum. Nie zwiedziliśmy 
architektonicznego arcydzieła, największego mecze-
tu świata imienia szejka Zayeda, ponieważ leżał za 
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NGP 12/2017 (396)

dok. na str. 14

Teresa Urban

daleko, w zupełnie innym kierunku. Małżonek był 
niepocieszony. Osobiście, ze względów ideologicz-
nych, przestałam zwiedzać meczety. Zaziębienie, 
które jeszcze po miesiącu mnie męczy, to pewnie 
zemsta Mahometa. Małżonek odwiedził dwa inne 
meczety. Jego choroba miała łagodniejszy przebieg.

Następny dzień upłynął na morzu. Odpowiadało 
nam to. Potrzebowaliśmy wypoczynku. Było ciepło, 
lecz mgliście. Rozciągnęliśmy się na pokładowych 
leżankach próbując odzyskać siły. O kąpieli w ba-
senie czy jacuzzi nie było mowy. Straciłam nie tyl-
ko energię, ale i apetyt. Na lunch zadowoliłam się 
kawałkiem ryby i odrobiną jarzyn. Małżonkowi po-
trzebna jest poważniejsza choroba niż zaziębienie, 
aby stracić apetyt. Popołudnie spędziliśmy w pozy-
cji horyzontalnej na pokładzie. Nie doceniłam siły 
zamglonego słońca. Pod wieczór twarz płonęła mi 
czerwienią i gorączką. Tak się dzieje, kiedy rozsądek 
bierze wolne. 

Wieczorem była gala, kapitan zapraszał na powi-
talne party. Nie czuliśmy się galowo, ale przebrani w 
wieczorowe stroje udaliśmy się na wskazany pokład, 
gdzie gości częstowano szampanem. Zmusiliśmy się 
do wypicia nie czując żadnej przyjemności. Uwagę 
wszystkich zwróciły nagle trzy ciemnoskóre gracje, 
pozujące na schodach do zdjęcia, udrapowane w 
identyczne, błyszczące kreacje w afrykańskim stylu, 
w kolorystycznie dobranych zawojach na głowach. 
Ich dzieci, liczna gromadka w różnym wieku, w stro-
jach z fioletowego kwiecistego materiału, pilnowała 
sfory rozchukanych maluchów. Nestorka rodu, w 
strojnej, srebrzystej sukni wydzielającej słabą woń 
naftaliny, przysiadła na kanapce obok nas. Cała ro-
dzina, babcia, córki i wnuki, zjechała z różnych stron 
świata aby wspólnie spędzić urlop. 

Kolacja była również galowa. Sąsiadka mej przy-
jaciółki też narzekała na zaziębienie, oczy jej, podob-
nie jak moje, błyszczały od gorączki. Zamówiłam 
bez przekonania przystawkę, wędzonego łososia. Z 
trudnością przełknęłam pół plasterka. Sąsiadka przy-
jaciółki, mimo zaziębienia, jadła z apetytem. „Jesteś 
chora, ale jesz i pijesz zdrowo” – zaryzykowałam 
uszczypliwą uwagę. Poczym opuściłam towarzy-
stwo aby nie psuć innym nastroju. Małżonek pozo-
stał, aby uporać się z resztą galowego menu.

wygiętych, skręconych, obłych, o szpiczastych lub 
skośnych dachach. Mimo choroby należało „zali-
czyć” Dohę  rozważnie dysponując siłami. 

Ruszyliśmy w  kierunku nowej Dohy. Minęliśmy 
Muzeum Sztuki Islamu, ciekawą bryłę spiętrzonych 
kloców ze szlachetnego budulca, autorstwa I.M. Pei, 
chińsko-amerykańskiego architekta, twórcy szklanej 
piramidy Louvru. Muzeum zachwyca podobno pięk-
nym wnętrzem. Sztuka islamu to głównie architektu-
ra. Eksponatów nie mogło być wiele, mozaiki, deko-
racyjne ornamenty, stare księgi. Zakaz przedstawia-
nia zwierząt i ludzi sprawił, że najczęstszą formą de-
koracji był ornament roślinny i geometryczny, który 
przerodził się w arabeskę. Zwiedzenie muzeum za-
jęłoby parę godzin i kosztowało wiele energii. Poza 
tym arabskie napisy na czarnych flagach państwa 
IS, które codziennie prezentuje telewizja, budzą 
we mnie podobną grozę jak hitlerowska swastyka. 
Podążaliśmy więc dalej bulwarem wzdłuż nadbrze-
ża. Ze starych, drewnianych łodzi padały raz poraz 
zaproszenia na przejażdżkę. Niebawem okazało się, 
że czas i siły nie wystarczą na pieszą wędrówkę aż 
do centrum. Wzięliśmy taksówkę. 

Wysokościowce Dohy prezentują się ciekawiej z 
odległości. Stłoczone wzdłuż głównej ulicy hotele, 
apartamentowce, banki, instytuty finansowe, gma-
chy użyteczności publicznej, bez sklepów, barów 
czy restauracji na parterach, nie tworzyły tętniącej 
życiem strada vitale. Brak zieleni, parkingi zada-
szone żaglowym płótnem nie dodawały ulicy uroku. 
Jedyna galeria handlowa, wyludniona i skromniejsza 
od najskromniejszych europejskich miała pewną 
zaletę, toaletę. Ulica prowadząca w stronę morza 
dobijała do szerokiej, trudnej do sforsowania arte-
rii komunikacyjnej. Za rozległym parkingem był 
podobno park, nawet jakaś plaża. Niestety zawio-
dły nas siły, powróciliśmy taksówką na statek. Gdy 
zapadł zmierzch z balkonu widać było ciemniejącą 
panoramę miasta. Wysokościowce wkrótce zniknę-
ły z oczu. W Emiratach nie ma zwyczaju pozosta-
wiania w biurowcach oświetlonych okien, tak jak na 
Manhatanie. Zauważyliśmy to już kiedyś w Dubaju. 
Tylko czerwone, ostrzegawcze światełka migały na 
najwyższych partiach budynków. 

Następnego dnia statek zawinął do Manama, sto-
licy Bahrain, samodzielnego emiratu na wyspie. 
Bezpłatny autobus dowiózł nas z portu do mało cie-
kawego centrum handlowego na obrzeżach miasta. 
Małżonek, w ramach rekompensaty za zignorowny 
meczet w Abu Dhabi, postanowił odwiedzić me-
czet w Manama. Konsekwentnie pozostałam na ze-
wnątrz. Potem, już wspólnie, ruszyliśmy do miasta. 
Część wysokościowców była w trakcie budowy, bra-
kowało trotuarów; musiało niedawno padać bowiem 
szliśmy po błocie. Według prywatnej klasyfikacji 
turystycznych atrakcji Małżonka miasto spełnia-
ło warunki, by je... odciąć i zatopić. Małżonek był 
rozczarowany; naczytał się w przewodnikach jakim 
to postępowym emiratem jest Bahrain, pełnym klu-
bów, barów i restauracji. Nie trzeba bezkrytycznie 
wierzyć przewodnikom. Ale kiedy dla odpoczynku 
zatrzymaliśmy się na moment, dostaliśmy nieocze-
kiwaną propozycję od bussinesmana w ciemnym 
garniturze, opuszczającego w towarzystwie pobliski 
hotel: „Czy mogę was zaprosić na kawę, herbatę, a 
może wódkę?”. Bahrain okazał się, mimo wszystko, 
postępowym emiratem, jeśli chodzi o alkohol. Nie 
wiem czym zwróciliśmy na siebie uwagę, pewnie 
wyglądaliśmy na wycieńczonych, spragnionych po-
krzepiającego napoju. Zaskoczeni podziękowaliśmy 
uprzejmie i ruszyliśmy dalej wyludnioną, willową 
dzielnicą próbując złapać taksówkę. Mijane wozy 
ignorowały nas lub były zajęte. Jeden z nich prowa-
dziła kobieta, następny dowód postępu. Odmówiła 
jednak jazdy, pewnie wozi tylko kobiety. W koń-
cu zatroszczył się o nas przygodny przechodzień. 
Zatrzymał samochód kolegi, który dowiózł nas na 
peryferie do centum handlowego skąd wróciliśmy 
do portu autobusem.             

Przedostatni dzień rejsu obiecywał czystą rekre-
ację – pobyt na wyspie Sir bani Yas, rezerwacie przy-
rody z pięknymi, dziewiczmi plażami. Wyspa nie 
posiada wystarczająco głębokiego portu. Transport 
miał się odbyć łodziami motorowymi, zwanymi ten-
ders. Rankiem z balkonu obserwowałam dwie ło-
dzie spuszczone na wodę, wypełnione pasażerami. 
„Wcześnie zaczynają wycieczki” – pomyślałam. Po 
pewnym czasie przez głośniki usłyszeliśmy informa-
cję: „Ze względu na złą prognozę pogody przejazd 
na wyspę jest odwołany. Statek uda się prosto do 
Dubaju”. Małżonek był niepocieszony, ja przyjęłam 

wiadomość z ulgą. Unikniemy kłopotliwej przepra-
wy łodziami, całodziennej ekspozycji na silne słońce 
i pokusy kąpieli morskiej, która przy naszym stanie 
zdrowia byłaby całkiem niewskazana. 

Kiedy 3000 pasażerów wyległo na pokłady zabra-
kło wolnego miejsca i leżanek. W końcu znalazły się 
dwa łóżeczka i kącik aby je rozstawić. Spędziliśmy 
tam w półcieniu cały dzień. Ten wieczór miał być 
galowy. Po kolacji kapitan zapraszał na party  pasa-
żerów, którzy tak jak my, już wcześniej korzystali 
z usług tego armatora. Odzyskałam na tyle apetyt 
aby pochłonąć trzy gigantyczne krewetki z grilla. 
Małżonek wybrał pieczoną kaczkę. Wniesiono pło-
nący deser, tradycyjną „Baked Alaska”. Przy stole 
dowiedzieliśmy się, że pasażerami łodzi motorowych 
była załoga. W czasie próbnej jazdy wszyscy dostali 
choroby morskiej. Party odbywało się tym razem w 
zamkniętym klubie. Zajęliśmy dwa fotele, niewy-
godne i chybotliwe; w nowoczesnym wzornictwie 
forma często dominuje nad funkcją. Roznoszono 
szampana. Był to nasz jedyny wieczór rejsu o cha-
rakterze rozrywkowym. Utalentowana wokalistka 
odśpiewała szereg przebojów z lat 60-tych zakoń-
czając urokliwą melodią „Time to say godby” a ka-
pitan zaszczycił nas swą obecnością.

Ostatni dzień rejsu spędziliśmy w Dubaju, tym 
razem schodząc na ląd. Był piątek, muzułmańskie 
święto, autobusy do miasta nie chodziły. Wzięliśmy 
taksówkę do spółki z inną parą. Wszyscy poza mną 
chcieli jechać do meczetu. Nie był to dobry pomysł. 
W piątki meczety są pełne wiernych. Hordy męż-
czyzn z dywanikami do modlitwy podążały w tym 
kierunku. Przysiadłam na murku w pewnej odle-
głości, ale dochodził mnie wzmocniony głośnikami 
głos imama. Małżonek okrążył meczet nie wchodząc 
do środka poczym ruszyliśmy na poszukiwanie pla-
ży. Miała leżeć w pobliżu. Niestety, zamieniono ją 
na plac budowy nowej dzielnicy mieszkaniowej. 
Głęboki rów odzielał ulicę od morza. 

Po powrocie na statek należało zająć się pa-
kowaniem. Następnego ranka odlatywaliśmy do 
Sztokholmu. Noc była krótka z pobudką o 03:30. 
Podobno w restauracji podawano śniadanie. Zataiłam 
tę informację przed Małżonkiem, który przed wyjaz-
dem życzy sobie zawsze pełnego posiłku bez wzglę-
du na porę dnia czy nocy. Skróciłoby to nasz krótki 
nocny wypoczynek. 

Lotnisko w Dubaju jest ogromne. Bramka wyjścio-
wa leżała oczywiście na samym końcu. Przemierzyć 
pieszo ponad półtora kilometra przekraczało nasze 
siły. Ostatni odcinek pokonaliśmy pojazdem elek-
trycznym dla niepełnosprawnych staruszków. Zaczął 
padać deszcz. Samoloty nie startują kiedy w Dubaju 
pada. Gdyby stosować te zasadę w Sztokholmie 
należałoby zamknąć lotnisko, nie mówiąc już o 
Bergen. Start opóźnił się o półtorej godziny. Podano 
dwa nieciekawe posiłki. Małżonek doczekał się w 
końcu śniadania. Zaletą linii Emiratów była stosun-
kowo prosta obsługa ekraników w oparciach fote-
li. Podczas obu lotów obejrzałam aż sześć filmów. 
Nie jest to jednak wystarczającym powodem, aby 
polecać Emiraty. Nie polecam również i rejsu. Są 
ciekawsze warianty. Ale życzę wszystkim zdrowia, 
szczególnie podczas urlopu.

Meczet w Abu Dhabi. © CC0 Public Domain

© CC0 Public Domain

Nocą meczył nas kaszel. Demony, które nęka-
ły mnie od pewnego czasu na skutek przeciwności 
losu, opuściły mnie już na sztokholmskim lotnisku. 
Zamiast nich zaziębienie wpiło w nas swe szpony. 
Rankiem statek zawinął do Doha, stolicy Qataru. 
Tym razem z balkonu widać było miasto. Stara Doha 
ze spiralnym meczetem i targowiskiem Souq Wagif 
leżała bliżej portu, o kilka kilometrów dalej ryso-
wała się sylwetka nowej Dohy ze spektakularnymi 
wysokościowcami o najdziwniejszych kształtach, 
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