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Tupot białych mew...

Ludomir Garczyński-Gąssowski

“Moi byli studenci są 
dzisiaj ambasadorami 
kultury polskiej 
w Szwecji”

„Tupot białych mew o pusty pokład” – to wspomnienie 
Wojciecha Młynarskiego z rejsu Batorym do Ameryki. 
Człowiekowi na kacu to nawet kot idący po miękkim dy-
wanie przeszkadza, a co dopiero tupiące mewy. Na trans-
atlantyku płynącym parę dni naturalnie się pije. I to dużo. 
Prawdopodobnie wszystkie białe mewy i ich potomkinie, 
tych opisanych przez Wojtka Młynarskiego, przywdzia-
ły żałobny strój. Podobnie, jak wrony, które On polubił. 
Tak, jak i my wszyscy jesteśmy w żałobie. 

Bardzo nie lubię, gdy umierają ludzie młodsi ode mnie 
nawet tylko o dwa lata. Ja wiem, że Ten Najwyższy po-
wołuje do siebie tych najlepszych. Bo chce ich mieć u 
siebie. Wybrańcy Bogów umierają młodo. W tym wy-
padku to jest jednak wielka niesprawiedliwość, która nie 
pozwoliła Młynarskiemu spełnić jego zawołania, że musi 
żyć długo. Przynajmniej tyle, żeby przeżyć różnych s.....
synów. To niestety nikomu z nas się nie uda. 

Została tylko piękna poezja ukryta w tekstach Jego wy-
powiedzi. Nawet wtedy, gdy parodiował meneli. 

Nie należy tego mnożyć. Mieliśmy Trzech Wieszczów. 
Później się zastanawiano, czy może Norwid nie był 
czwartym? Był. A Wyspiański może piątym? Po Weselu 
i Wyzwoleniu na pewno. A Wojciech Młynarski, który w  
najgorszych czasach budował Arkę i grał w zielone?

To nawet nie oto chodzi, że z Nim idziemy w Polskę. 
Budujemy drogę, którą, gdy przyjdzie walec to się wy-
równa. Gramy w zielone i robimy swoje. Tu warto przy-
pomnieć, że w tym rozluźnionym Peerelu to nawet ko-
za skakała na byle drzewo. Ale już w poważnym Stanie 
Wojennym to tylko nieliczni. I tu była wielka rola Pana 
Młynarskiego. 

Gdy się wszystko przewaliło, to wyszły myszy (i szczu-
ry) spod miotły i próbowały z większym lub mniejszym 
skutkiem upominać się o swoją pozycję. 

Młynarski nie musiał, i co więcej, po prostu oceniał 
sytuację właściwie. To znaczy źle. Nie angażował się w 
okresie euforii. W okresie dobrej zmiany wypowiadał w 
„Szkle kontaktowym” TVN swoje krytyczne uwagi wyra-
żone, jak to u Niego, w formie uprzejmej i rzeczowej al 
naturalnie trochę złośliwej. W dniu Jego śmierci „Szkło 
kontaktowe” poświęciło Mu całą swoją audycję rozumie-
jąc, że to jest strata nie do odrobienia. 

Można o Nim wiele: poeta, eseista, dramaturg, insceni-
zator, genialny tłumacz ważnych tekstów z francuskiego 
i rosyjskiego, i tak dalej. Naturalnie warto przypomnieć, 
że za śp. PRL Wojciech Młynarski wystawił w teatrze 
Ateneum spektakl o Hemarze. Poeta, satyryk i publicy-
sta Marian Hemar oficjalnie był na liście największych 
wrogów Polski Ludowej. Prowadził na falach Radia Wol-
na Europa swój złośliwy w stosunku do PRL kabaret. 
Jeszcze wcześniej Prezydent Bierut pozbawił go obywa-
telstwa polskiego. To wszystko obowiązywało jeszcze 
wtedy, gdy właśnie Młynarski na tekstach Hemara zrobił 
przedstawienie. Jakaś firma polonijna nagrała to i wydała 
na ogólnie dostępnej kasecie VHS. Dzisiaj to naturalnie 
jest opowieść o przysłowiowym żelaznym wilku. Inna 
rzecz, że dzisiejszy czytelnik tego nie zrozumie. 

W tzw. Stanie Wojennym z inicjatywy pana Tadeusza 
Karolaka (z poparciem dr. Jana Zuchowskiego) Kongres 
Polaków w Szwecji, nieoficjalnie sfinansował podróż do 
Sztokholmu Wojciechowi Młynarskiemu i jego małżonce 
pani Adriannie Godlewskiej. Oboje wystąpili u nas. Po 
występie rozmawiałem z Panem Wojciechem i przyzna-
łem mu się do tego, że nielegalnie zdobytą kasetę z na-
graniem piosenki Przyjdzie walec i wyrówna przekazałem 
do Panoramy Dnia RWE na ręce Tadeusza Olsztyńskiego 
(Nowakowskiego). Bałem się, że może Pan Wojciech 
miał z tego powodu jakieś nieprzyjemności. „Miałem – 
odpowiedział. – Pytali się, czy to ja? Odpowiedziałem 
zgodnie z prawdą, że nie. Wstrzymano mi paszport do 
Bułgarii, ale ktoś o nieznanym mi nazwisku przysłał mi na 
konto w PKO 200 dolarów i domyśliłem się, że to hono-
rarium za pirackie nadanie mojego tekstu w Radiu Wolna 
Europa. Więc wyszedłem na swoje. Poinformowałem Go, 
że piosenka była emitowana trzy razy, a spisany jej tekst 
został opublikowany w miesięczniku RWE Na Antenie. 
Rzeczywiście, jak można było, to RWE starała się dys-
kretnie płacić honoraria. 

I tyle w tej kwestii. Ja za posłanie tej piosenki dosta-
łem też honorarium 170 koron szwedzkich po ówczesnym 
kursie - 35 dolarów. Więc też wyszedłem na swoje. 

W październiku 2016 roku odbyła 
się na Uniwersytecie Sztokholmskim 
jednodniowa konferencja naukowa 
zorganizowana specjalnie dla uczczenia 
Prof. Ewy Teodorowicz-Hellman, która 
po ponad 35 latach pracy w Instytucie 
Slawistyki Uniwersytetu Sztokholm-
skiego przeszła na emeryturę.
We wprowadzeniu do konferencji, byłe 
studentki, dziś już współpracowniczki 
Pani Profesor – doc. Janina Gesche 
i  dr Renata Ingbrant – przedstawiły 
działalność naukową i dydaktyczną 
Jubilatki. Po czym głos zabrała z 
Brukseli była doktorantka Pani Profe-
sor, dr Sylvia Liseling Nilsson, obecnie 
pracownik  Katolickiego Uniwersytetu 
Lowańskiego w Belgii. Poloniści i 
slawiści ze Szwecji oraz goście z Polski 
wygłosili dziesięć wykładów, które pod 
względem tematycznym nawiązały 
do działalności naukowej prof. Ewy 
Teodorowicz-Hellman. Prof. Grażyna 
Szewczyk z Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach mówiła o polsko-szwedz-
kich kontaktach literackich i kulturow-
ych, profesorowie Ewa i Włodzimierz 
Gruszczyńscy z Uniwersytetu War-
szawskiego o problematyce językowej, 
a prof. Dorota Tubielewicz Mattsson 
z Lundu o przemianach w literaturze 
i kulturze polskiej. Z Uniwersytetu 
Sztokholmskiego wykłady wygłosili 
prof. Per Arne Bodin o poezji Czesława 
Miłosza i Wisławy Szymborskiej, prof. 
Lars Kleberg o rosyjskich przekładach 
Pana Tadeusza, doc. Elisabeth Löf-
stand o zbiorach smoleńskich, dr 
Karin Grelz o twórczości filmowej 
Kieślowskiego, a prof. Małgorzata 
Anna Packalén Parkman z Uniwer-
sytetu w Uppsali o polskiej literaturze 
emigracyjnej w Szwecji. Mgr Ewa 
Berndtsson przedstawiła temat polo-
ników w Riksarkivet. Część oficjalną 
zamknął wykład prof. Marii Zaden-
ckiej z Uniwersytetu Sztokholmskiego 
o zagadnieniach fonetycznych języka 
polskiego. 

Profesor Ewa Teodorowicz-Hellman 
ze wzruszeniem podziękowała za tę 
interesującą i przygotowaną specjalnie 
na jej cześć konferencję i życzyła swo-
im młodszym Kolegom i Koleżankom 
wielu sukcesów w ich dalszej pracy 
naukowej i dydaktycznej. (JG)

Z prof. Ewą 
Teodorowicz-Hellman 
rozmawia 
doc. dr Janina Gesche
Janina Gesche (JG): 
Jest Pani autorką kilku książek, by wspomnieć 
tylko  Polsko-szwedzkie kontakty literackie czy 
Pan Tadeusz w szwedzkich przekładach, autorką 
i współautorką opracowań poloników z zamku 
w Skokloster, z Riksarkivet i biblioteki w Strän-
gnäs, współtwórcą kilku projektów badawczych i 
autorką około 200 artykułów. Pracowała Pani w 
Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim i Śląskim, 
w Szwecji  zaś od roku 1980 w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Sztokholmie i następnie od 1984 
roku na Uniwersytecie Sztokholmskim. Czy któ-
reś z Pani prac wypełniły lukę w dotychczasowych 
badaniach polonistycznych?

Ewa Teodorowicz-Hellman (ETH): Moje spektrum 
zainteresowań naukowych jest szerokie, co wynika 
z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że z uwagi 
na różne wydarzenia w moim życiu, zmieniałam 
miejsca pracy i w dodatku kraj zamieszkania. Po dru-
gie – jako polonista zagraniczny musiałam posiadać 
szeroką wiedzę w ramach mojego przedmiotu: język 
polski, literatura polska i kultura. Trzecim powodem 
jest z pewnością moja osobowość: ciekawi mnie 
wiele spraw i lubię podejmować tematy, jakie jeszcze 
nie zostały dokładnie zbadane. Powód czwarty, to 
potrzeba, czy nawet obowiązek, wykonania pewnych 
prac badawczych. 
Myślę, że moje prace naukowe zdecydowanie przy-
czyniły się do rozwoju badań nad literaturą dziecięcą 
i młodzieżową, zarówno jej recepcją, czyli odbiorem, 
jak i tłumaczeniami z języka szwedzkiego na polski. 
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Podjęty przeze mnie temat był w latach 1980-90 
nowatorski, dlatego książki na ten temat ukazały 
się w Polsce i Szwecji. Dochowałam się także w tej 
dziedzinie własnego doktora. Sądzę, że przyczyniłam 
się do nobilitacji badań nad literaturą dziecięca i 
młodzieżową. 
Innym niemal całkiem nowym tematem były szwedz-
kie przekłady Pana Tadeusza, a tych mamy w tak 
niewielkim kraju jak Szwecja trzy: polskim wier-
szem – trzynastozgłoskowcem, wierszem szwedz-
kim – heksametrem i prozą. Starałam się pokazać 
jak różnice jezykowe, kulturowe oraz odmienne 
tradycje literackie wpływają na przekład. Podjęłam 
temat niby nie nowy, zajmował się nim trochę prof. 
Andrzej Nils Uggla, ale opracowałam go w zupełnie  
nowy i inny sposób. Rezultatem była książka Pan 
Tadeusz w szwedzkich przekładach.
Kolejny kierunek badań to polonika czyli szwedz-
kie łupy wojenne. Książki o polonikach, a jest ich 
kilka, wydawałam w dwóch wersjach językowych 
równocześnie, po polsku i angielsku, aby dotarły do 
szerokiego kręgu odbiorców. Zarówno Szwedzi jak 
i Polonia interesują się badaniami nad polonikami, 
stąd też zrodziły się artykuły i książki o charakterze 
popularnonaukowym, jak np. książka o siedemnasto-
wiecznej kolekcji poloników w zamku w Skokloster. 
W Skokloster znalazłam nieznaną dotąd siedemna-
stowieczną kolędę Jezus Bóg i Człowiek w stajence 
betlejemskiej narodzony. Cieszy mnie, że powstała w 
Szwecji jej parafraza i dwa różne nagrania, obecnie 
zaś w Lublinie napisano i nową parafrazę i melo-
dię. Uważam, że rezultaty prac naukowych winny 
rozchodzić się jak kręgi po wodzie… I tak stało się 
w przypadku poloników ze Skokloster. Jednak chyba 
najważniejsze jest to, że temat polonica na nowo 
uczyniłam aktualnym: pod moim i moich współ-
pracowników wpływem powstało kilka nowych 
projektów badawczych. Cieszę się, że mamy w insty-
tucie doktorantkę, która idzie w moje ślady i będzie 
pracować nad polonikami w szwedzkich archiwach, 
bibliotekach i muzeach. Do wcześniejszych prac, 
przyczyniających się do wypełnienia tzw. luki, moż-
na również zaliczyć publikacje na temat porównania 
językowego spektrum nazw barw w języku polskim 
i szwedzkim. Był to temat ściśle lingwistyczny, z za-
stosowaniem nowej metodologii, stąd znany przede 
wszystkim w kręgu jezykoznawców.

Przepraszam, że przerywam, ale które z tych 
badań przeprowadziła Pani  z obowiązku?

Mówiłam o badaniach z obowiązku, dlatego, że 
czułam się zobligowana do ich podjęcia. Typową 
pracą z obowiązku był projekt o polskiej literaturze 
emigracyjnej w Szwecji. Chciałam ocalić tę literaturę 
od zapomnienia i ukazać przynajmniej jej wybrane 
utwory w kontekście międzynarodowym. Prace te 
zresztą nadal kontynuję z moimi kolegami. Inne 
projekty, również z zobowiązku, to wspomniane już 
wcześniej polonika w Sztokholmie i w Skokloster. 
Z obowiązku napisałam też po szwedzku na przeło-
mie lat 80. i 90. cały szereg kompendiów do nauki 
języka polskiego dla szwedzkich studentów. Kilka z 
nich jest do dzisiaj nadal używanych. 

Pani Profesor, jest Pani naukowcem, ale także na-
uczycielem akademickim. Jaki jest Pani stosunek 
do pracy dydaktycznej?

Praca dydaktyczna zawsze była dla mnie ważna i 
wykonywałam ją z prawdziwą przyjemnością. Nie 
wyobrażam sobie, by być jedynie naukowcem, 
nie mając kontaktu ze studentami. Zawsze bardzo 
lubiłam moich studentów, nigdy nie popadaliśmy w 
konflikty. Od lat moi byli studenci są ambasadorami 
kultury polskiej w Szwecji, niektórzy już moimi 
współpracownikami.

Przez ponad 35 lat pracowała Pani Profesor w 
Szwecji na uniwersytecie, ma Pani duże doświad-
czenie naukowe i dydaktyczne, jaką przyszłość 
rokuje Pani polonistyce w Sztokholmie?

Zacznę od smutnej informacji na temat polonistyki 
w Szwecji. W ostatnich latach studia polonistyczne 
w Lundzie i Göteborgu zostały zamknięte. Mamy 
zatem tylko dwie polonistyki, na uniwersytetach w 
Sztokholmie i Uppsali. Różnią się od siebie znacznie 
nie tylko wielkością kadry naukowej, ale i formą stu-
diów. W Sztokholmie mamy głównie studia stacjo-
narne, większą liczbę naukowców, więcej projektów 
badawczych, w Uppsali natomiast studia prowadzone 
są głównie metodą internetową: e-learning. 
Obserwuję, że następuje zmiana paradygmatu nie tyl-
ko w studiach polonistycznych, ale w filologicznych 
w ogóle. Ludzie młodzi wyrastają dzisiaj nie na kul-
turze słowa pisanego, ale obrazu. Dlatego konieczne 
jest wprowadzenie także na studiach nowej techniki 
nauczania. W procesie kształcenia, jak mi się wydaje, 
powinniśmy więcej korzystać z multimedialności, 
aby przyciągnąć zainteresowanie studentów. Metodę 
tę wypróbowałam i okazuje się, że się sprawdza, sto-
suje ją też u nas z powodzeniem dr Renata Ingbrant. 
Aby przedmiot uniwersytecki mógł się rozwijać, po-
trzebna jest stabilizacja ekonomiczna. Największym 
zagrożeniem dla studiów i badań polonistycznych 
jest finansowanie uzależnione od corocznie zmienia-
jącej się liczby  studentów. Nie jest to jedynie nasz 
problem. W podobnej sytuacji znajduje się dziś w 
Szwecji wiele tzw. małych języków. Mam nadzieję, 
że nadejdą lepsze czasy dla humanistyki. Bez odpo-
wiedniego zaplecza finansowego mniejsze przedmio-
ty będą upadać, a powołanie ich na nowo, będzie z 
powodu utraty kontynuacji trudne.
 
Jak przeżyła Pani Profesor fakt przejścia na 
emeryturę?

Nie ukrywam, że był to wielki krok… Zresztą 
nie ma się czemu dziwić. Rozpoczynałam nowy, 
zupełnie inny niż dotychczas okres życia. Po moim 
przejściu na emeryturę niewiele jednak się zmieniło. 
Nadal mam trochę zajęć na uczelni, kończę pracę 
nad projektem, wygłaszam wykłady, biorę udział w 
konferencjach naukowych… A tak prywatnie, mam 
trochę więcej czasu dla siebie i dla rodziny. 

Rzeczywiście, jest Pani nadal bardzo aktywna 
naukowo. Może postawię nieco niedyskretne 
pytanie. Przed rokiem przeprowadziła się Pani do 
Linköpingu... Nikt by się tego nie spodziewał.

Cóż, czas mija. Przy komputerze pracować mogę 
wszędzie, a dojazd do Sztokholmu z Linköpingu 
zabiera mi jedynie 1,5 godziny. Tam mieszkają nasze 
dzieci i wnuki. To mniejsze miasto uniwersyteckie 
z bogatym życiem kulturalnym, miasto wygodne do 
życia. Zawsze chcieliśmy, aby nasz dom był domem 
rodzinnym, pełnym życia nawet wtedy, gdy będzie-
my starsi. Można by powiedzieć, że teraz – dzięki 
wnukom – na nowo przeżywamy dalekie już dziś lata 
młodości. Niektórzy czas ten nazywają po szwedzku 
– livets dessert, czyli deserem życia…. I mają rację.

Czego życzyłaby sobie Pani Profesor na najbliższe 
lata?

Jakie miłe pytanie! Mam bowiem wiele życzeń i 
pragnę w dodatku, by wszystkie się spełniły. Naj-
bardziej życzyłabym sobie zdrowia, spokoju ducha i 
jeszcze paru lat życia w gronie rodzinnym. Poza tym 
życzyłabym sobie ukończenia podjętych przeze mnie 
projektów badawczych… I co niezwykle istotne… 
lepszego świata, w którym jest więcej miejsca na 
miłość, przyjaźń, uprzejmość i dobro…

PROCES, 
JAK Z KAFKI

W Polsce niektórzy prawnicy są nierzetelni. Ze 
względu na honoraria biorą każdą sprawę nie ostrze-
gając zleceniodawcy, że sprawa jest przegrana w za-
rodku. Szwedzi tak nie postępują. 

Redaktor Katarzyna Włodkowska z gdańskiej wer-
sji Gazety Wyborczej w artykule p.t. „Były cenzor 
PRL przegrał proces z Prorektorem Uniwersytetu 
Gdańskiego” tak opisywała sprawę:

„Były cenzor PRL wytoczył prorektorowi Uniwer-
sytetu Gdańskiego proces o ochronę dóbr osobistych. 
Domagał się przeprosin i 10 tysięcy złotych za opi-
sanie jego działalności w habilitacji wydanej w 2011 
roku. Gdański sąd oddalił powództwo. (...) Sąd wy-
kazał, że fakty opisane w książce pozwanego miały 
charakter informacji i nie były w ocenie sądu w celu 
obrażenia powoda. (...) Pozwany w pełni wskazał też 
źródła, na których opierał się. (...) Proces trwał 11 
miesięcy. Wyrok nie jest prawomocny. „Na decyzję o 
ewentualnym złożeniu apelacji do Sądu Apelacyjnego 
w Gdańsku jest jeszcze za wcześnie. Podejmę ją do-
piero po zapoznaniu się z uzasadnieniem tego kurio-
zalnego wyroku”  -  poinformował „Wyborczą” żyją-
cy w Szwecji Tomasz Strzyżewski. 71-letni Strzyżewski 
był członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej 
potem PZPR, a na koniec przez 18 miesięcy praco-
wał w krakowskiej delegaturze cenzury. Trafił tam 
w sierpniu 1975 roku dzięki wstawiennictwu brata 
urzędnika. (...) Profesor Arnold Kłonczyński opisał 
działalność Strzyżewskiego w swojej habilitacji: „My 
w Szwecji nie porastamy mchem. Emigranci z Polski 
w Szwecji w latach 1945-1980”. (...) Opierając się na 
materiałach Instytutu Pamięci Narodowej, (pozwa-
ny) napisał m.in., że Strzyżewski był beneficjantem 
systemu komunistycznego („wielokrotnie wyjeżdżał 
za granicę”), kierowała nim chęć zysku i był podej-
rzewany o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. (...) 
Gdański sąd okręgowy oddalił we wtorek powództwo 
Strzyżewskiego w całości i zasądzi na rzecz pozwane-
go 3960 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i 1912 zło-
tych na rzecz skarbu państwa. – Od początku staliśmy 
na stanowisku, że roszczenia są bezzasadne. Powód w 
trakcie procesu w żaden sposób  nie wykazał narusze-
nia jego dóbr osobistych – mówi adwokat Jan Wroński, 
pełnomocnik prof. Arnolda Kłonczyńskiego”. 

Tyle pani redaktor Katarzyna Włodkowska w gdań-
skiej Gazecie Wyborczej z dnia 9 marca 2017.

Po 11 miesiącach skończyło się tak, jak powinno. 
O tym procesie pisaliśmy już w NGP, więc czytelni-
cy mniej więcej wiedzą o co chodzi. O procesie pisał 
sam zainteresowany Strzyżewski w drugim numerze 
Słowa Polskiego. Fotokopię całości artykułu pani 
Włodkowskiej wywiesiłem na tablicy ogłoszeń w 
Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych 
w Sztokholmie. Długo tam nie powisiała. Są ludzie o 
mentalności cenzorów, którzy uważają, że jak  czegoś 
nie dopuszczą do publikacji, to tego nie ma. Osobiście 
jesteśmy wdzięczni Strzyżewskiemu, bo zafundował 
nam (tzn. mnie i redaktorowi NGP) darmową wy-
cieczkę do Polski na swój i (niestety) Skarbu Państwa 
koszt, jako świadków w procesie. Mam nadzieję, że 
niepogodzony z rzeczywistością były Cenzor odwo-
łała się od wyroku i może znowu powołają mnie na 
świadka i znowu opłacą mi wycieczkę do Polski.  

PS. Rzędzian z „Ogniem i Mieczem” poszedł na 
wojnę by zdobyć fundusze na prowadzenie z sąsia-
dami procesu o przygraniczną gruszę. Mentalność 
Rzędzianów przetrwała wieki. Ich zawołanie: „wio-
skę sprzedam, pas zastawię, ale sprawy nie zostawię” 
też. (LGG)        

ZAKOŃCZONY (NA RAZIE)
W dniu 7 marca otrzymałem list pocztą 
elektroniczną od prorektora Uniwersytetu 
Gdańskiego, pana profesora Arnolda 
Kłonczyńskiego. Brzmiał tak:  „Dzisiaj sąd 
w Gdańsku wydał wyrok oddalając zarzuty 
Strzyżewskiego w całości... Uznał, że nie ma 
zastrzeżeń dotyczących mojego przypisu 
poświęconego Strzyżewskiemu, a żaden 
zapis nie godzi w jego dobra osobiste. 
Strzyżewski nie pojawił się, nie było też jego 
prawników ani publiczności - trudno orzec, 
czy się poddał... (...)”
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Zygmunt Barczyk

Wysiąść w Vevey, przejść się bulwarem biegną-
cym brzegiem Lac Leman (Jeziora Genewskiego). 
Rozpocząć spacer u wrót głównej siedziby Nestlé, 
dojść w szpalerze dorodnych platanów do portu jach-
towego w La Tour de Peilz. Poddać  się czarowi świa-
ta nierzeczywistego poniekąd, ukazanego bowiem w 
stanie piękna doskonałego. Co czuli mieszkający w 
pobliżu: Dostojewski, Gogol, Sienkiewicz, Gounod, 
Chaplin, Paderewski? Wzrok skupia się na majesta-
tycznych szczytach Alp po przeciwległej, francuskiej 
stronie jeziora. Wśród nich dominujący w pejzażu 
masyw Dents-du-Midi z charakterystycznymi zęba-
mi ośnieżonych grani. Doskonałość dekoracji nie do 
uchwycenia fotografią, jeśli nie chce się popaść w 
banał. 

Tadeusz z Joanną goszczą mnie i Elżbietę w Vevey 
zawsze serdecznie, chętnie też obwożą po krainie sły-
nącej z nadmiaru atrakcji. Nad miastem łagodne wzgó-
rza, w pobliżu, opadające tarasowo ku wodom jeziora, 
winorośla prowincji Lavaux, nieco dalej znany z se-
rów i urody region Gruyére. Całkiem nieopodal słyn-
ne Montreux: kasyno, rauty, świetne lokale. Gościli 
tam: Czajkowski, Strawiński, Nabokov. Dostojewski 
swojego „Gracza” napisał w ciągu miesiąca, by spła-
cić zaciągnięte tam karciane długi. Dziś to siedziba 
prestiżowych imprez (słynny Montreux Jazz Festival) 
i miejsce pobytu gwiazd świata rozrywki. 

Tadeusz zabiera nas często w głąb kraju, ku grani-
cy Szwajcarii Romańskiej, do Fryburga, gdzie pracu-
je. Mam szczęście. W twardej konkurencji pięknych 
miast Szwajcarii właśnie amfiteatralny Fryburg stał 
się moim miastem poziomkowym. Poniekąd i stało 
się nim pobliskie Berno, ale po kolei.

Na rzeczony Fryburg składają się de facto dwa mia-
sta (górne i dolne) w których obecne były i są nadal 
dwa wyznania (katolicyzm i protestantyzm) i dwa ję-
zyki (dziś miasto jest w 2/3 francuskojęzycznym, w 
1/3 niemieckojęzycznym). Mieści się tam dwujęzycz-
ny katolicki uniwersytet państwowy, znany Polakom 
chociażby z tego, że rektorem i profesorem był tam 
dominikanin Józef Maria Bocheński. Trapiony wa-
śniami religijnymi i świeckimi walkami o wpływy, 
ale i znaczony dziełami chętnie tu osadzających się 
zakonów, Fryburg jako jedyny potrafił w biegu wojen 
religijnych utrzymać atrakcyjność katolicyzmu, stając 
się bastionem papieskim pośród okolicznych miast re-
formacji (vide Berno). 

Miasto powstało przy jednym z niewielu w okoli-
cy brodów, jako gród obronny który usadowił się na 
skalnym cyplu u stóp którego płynie rzeka Sarine. Do 
dziś odciśnięty jest średniowieczną formą zabudowy. 
Między Miastem Dolnym (zanurzonym w przeszło-
ści), a Górnym (bardziej kosmopolitycznym) kursuje 
kolejka-zębatka zwana „Funi”. Można też zejść ku 

rzece pieszo. Mija się gustowne kamienice (ponad 
200 fasad gotyckich z XIV wieku), zgrabne placy-
ki, kafejki, sklepiki z różnościami, trochę składów z 
archaikami, galerie sztuki – ot, wszystko czego się 
spodziewaliśmy jest na miejscu, jakże inaczej. Za 
każdą wizytą zachodzę do katedry św. Mikołaja, by 
kolejny raz dać się zauroczyć genialnymi proporcjami 
gotyckiego wnętrza i marzennymi witrażami Józefa 
Mehoffera (z krakowskimi motywami, portretami bli-
skich, ukazującymi chyba bardziej boskość życia niż 
życie w Bogu).

Lubię znaleźć się też na przeciwległym zboczu 
miasta, wędrując Chemine de Lorette, następnie  
Chemine Mongout, przystanąć koło Monastére de 
Montorge, klasztoru kapucynów. Mogę stamtąd do 
woli napawać się widokiem miasta amfiteatralnie 
opadającego ku rzece. Stojące w rzędach, ściśle do 
siebie przylegające kamienice, wbite w strome jak 
ściana wąwozu zbocze, patrzą na mnie oczyma swych 
okien, jakby siedziały na kamiennych ławach odeonu 
Herodes Atticus, oczekując na rozpoczęcie kolejnego 
spektaklu dnia.

Pobliskie Berno. Miasto niewielkie choć stołeczne. 
Położone na smukłym półwyspie stworzonym przez 
półkole rzeki Aare. Senny gród otoczony naturalną fo-
są. Widziany z góry kojarzy się z broszą i to starannie 
inkrustowaną. Przybliżając obraz obiektywem kamery 
widać starówkę ułożoną w misterny wzór. Złudzenie 
to możliwe jest za sprawą stojących w szpalerach, 
podobnych do siebie, kamienic o nieco „protestancko 
posępnych” fasadach z szaro-zielonego piaskowca i 
o rdzawych spadzistych dachach. Wśród nich słynna 
wieża zegarowa, otoczona jedenastoma fontannami. 
Wyraźnie odznaczają się cztery długie, lekko wiją-
ce się ulice, niemal pozbawione przecznic. Nawet w 
deszcz można stąpać po nich suchą stopą, jako że pa-
saże biegną pod długimi na 6 kilometrów arkadami. 
Stare Berno można uchwycić w całości obiektywem 
kamery ze wzniesienia, na które trzeba sie wspiąć pro-
menadą przy ulicy Aargauerstalden. Świetny punkt. 
Tam berneńską broszkę trzyma się w dłoni. 

Szwajcarskość. Byt sam w sobie. Krajobrazy za to 
zniewalające. Kiedyś z kolegą z Sztokholmu stanąłem 
na wzgórzu nad Montreux. Podziwialiśmy widok na 
miasto przycumowane do brzegu jeziora obramowa-
nego złotymi od słońca górami. Długo w ciszy kon-
templowaliśmy rozpostarte przed nami dzieło świata. 
Wtem usłyszałem jego głos: – Jak można zdzierżyć 
tak nieznośne piękno? 

No cóż, trzeba by o to spytać Veveyczyków, Fry-
burgczyków, Bernczyków.

Fryburg i Berno, 
szwajcarskie poziomki
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.

Freiburg. Foto:CC0 Public Domain

Bern. Foto:CC0 Public Domain

Wciąż poszukujemy naszej córki 
Joanny Brylowskiej 

(ur. 15 czerwca 1981 roku w Gdańsku) 
– dzisiaj miałaby 36 lat. 

Joanna studiowała ekonomię na Uniwersytecie 
Gdańskim. Po wakacjach w 2004 roku miała jechać 
na roczne stypendium do Włoch. W dniu zaginię-
cia powiedziała rodzicom, że idzie na dyskotekę. 
Jak się potem okazało wsiadła na prom płynący 
do Szwecji. Tam była widziana po raz ostatni 13 
września 2004 r. o godz. 19.30. Wsiadła w Gdyni 

na prom „Stena Baltica” (zarejestrowały ją kamery). 
Zaginiona rzekomo była widziana potem w Szwecji 

i we Włoszech, lecz te informacje jak dotąd nie 
potwierdziły się. Ostatnie przypuszczalne miejsce 
jej pobytu w tamtym okresie czasu to Sztokholm. 

Od tamtej pory ślad po niej zaginął. 
Jeśli ktokolwiek widział lub posiada informacje 

na temat zaginionej prosimy o kontakt 
i informacje. Nadal czekamy na Jej powrót. 

Rodzice: 
Gagriela i Gerard Brylowscy 

Gdynia, ul. Wyspiańskiego 17 m. 2  
T: 0048 622 23 942 lub 0048 58 620 88 77 

Pomóż odnaleźć 
Joannę!

Bajkowa 
historia

To historia nieco 
bajkowa, ale i główny 
„bohater” tej książki 
to egzotyczny dywan. 
Wokół tego tajemni-
czego perskiego cacka 
toczy się opowieść w 
najnowszej książce 
sztokholmskiego au-
tora Teddego Treli.

„Blue Tabriz” bu-
dzi sporo emocji. 
Tajemniczy kupcy 
gotowi są za niego 
zapłacić każdą cenę. 
Autor książki ze swego odkrycia, że jest posiadaczem 
niezwykłego dywanu, buduje dość skomplikowaną 
historyjkę, ale jakby w zgodzie z niezwykłością po-
chodzenia dywanu, który rzekomo należał do córki 
szachinszacha, księżniczki Shahnaz Pahlavi. W tej 
krótkiej opowieści znajdziemy więc nieoczekiwa-
ne romanse, i dobre trunki i eleganckiego Bentleya. 
Fantazji Teddemu Treli nie brakuje. 

To książka inna niż zazwyczaj pisana na emigra-
cji. Raczej wolna od głębszych filozoficznych re-
fleksji, bardziej przygodowa niż faktograficzna. Ale 
to też książka w duchu Trelli – już wcześniej wyda-
wał opowiadania w podobnej konwencji (chociażby 
„Niespłacony dług”). Napisana prosto, pełna lokalne-
go sztokholmskiego kolorytu, i – zapewne – znajomi 
Autora znajdą również siebie w tej opowieści. I dla 
nich zapewne ta książka będzie miała szczególną war-
tość. (tn)

Teddy Trela: Blue Tabriz. Sztokholm 2017. s.79
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W maju ma się rozpocząć w Sztok-
holmie przykry i dość żenujący pro-
ces, gdzie oskarżoną ma być pisarka 
Lena Einhorn (córka znanego leka-
rza Jerzego Einhorna). Pozew o znie-
sławienie złożył Tomas Tjajkovski 
(To-masz Czajkowski, syn znanej 
pianistki prof. Stelli Czajkowskiej). 
Chodzi o książkę „Madeleine F”, któ-
rą autorka wydała w zeszłym roku, a 
w której znalazł się fragment, w któ-
rym tytułowa postać Madeleine mówi: 
„Pamiętasz, mój tata? On mnie zgwał-
cił”. Według Tomasa Tjajkovskiego 
nie ma wątpliwości, że Madeleine jest 
postacią opisującą jego zmarłą siostrę. 
„Nie chcę, żeby moje trzy córki i resztę 
rodziny, usłyszały, że ich dziadek był 
gwałcicielem” – mówił Tjajkovski w 
rozmowie z Dagens Nyheter i dlatego 
oskarżył Lenę Einhorn o zniesławie-
nie zmarłego ojca. Lena Einhorn i jej 
obrońca twierdzą, że autorka nie jest 
winna zniesławienia i że nie było jej 
zamiarem ujawnienie tożsamość po-
wieściowego ojca. Sprawa jest przykra 
tym bardziej, że rodziny Einhornów i 
Tjajkovskich związane były  do tej po-
ry przyjaźnią.

Wydarzenia polityczne w USA 
w przedziwny sposób stały się kopią 
tego co dzieje się w Polsce. I to na nie-
mal wszystkich płaszczyznach. I tam i 
w Polsce przeciwko populistycznym 
trendom protestują środowiska inte-
lektualne, także aktorskie. Głośna stała 
się wypowiedź znanej aktorki Meryl 
Streep, która powiedziała: – Był w tym 
roku występ, który mnie zszokował. 
Osoba chcąca zająć najbardziej sza-
nowane miejsce w naszym kraju naśla-
dowała niepełnosprawnego reportera. 
Ten widok złamał mi serce. Instynkt, 
by upokorzyć, który demonstruje oso-
ba posiadająca władzę, spływa na 
zwykłych ludzi, ponieważ daje innym 
przyzwolenie, by zrobić to samo. Brak 
szacunku wywołuje brak szacunku, 
przemoc podżega do przemocy. A 
kiedy silni używają swojej pozycji, by 
dręczyć innych, wszyscy przegrywamy. 
W odpowiedzi prezydent Trump na 
Twitterze nazwał Meryl Streep „jedną 
z najbardziej przecenianych aktorek w 
Hollywood”.

Nienawistne wypowiedzi wy-
nikają raczej z pogardy niż nienawi-
ści – twierdzą socjologowie badający 
nastroje wśród Polaków. Pogarda jest 
emocją związaną z brakiem szacunku 
i z postrzeganiem innych jako ma-
łych, bezwartościowych, niekompe-
tentnych. Odczuwanie pogardy wobec 
innej osoby lub grupy społecznej pro-
wadzi do zaniku współczucia, poczu-
cia winy czy wstydu, uruchamia za 
to gniew i wstręt. Przypuszczalnie to 
właśnie reakcje emocjonalne bliskie 
pogardzie, związane z kulturowym ob-
razem określonych grup społecznych, 
prowadzą do stosowania mowy niena-
wiści. Od „mowy nienawiści” nie jest 
wolna żadna grupa wiekowa Polaków, 
chociaż im ludzie starsi, tym mniej w 
nich złości. Jak wynika z badań wśród 
70-latków 22% przyznaje się do uży-
wania mowy nienawiści, w przypadku 
40-latków to 43%, za to w przypadku 
młodzieży aż 64%.

Historia głośnego reportażu 
w amerykańskiej telewizji Fox News 

W poprzednim numerze NGP (nr 
6/2017) z powodów technicznych 
„zagubiły się” dwa wiersze w tek-
ście Zygmunta Barczyka „Koncert 
Koloński Keitha Jarretta”. Cały aka-
pit powinien brzmieć następująco:

„Vera Brandes desperacko zaczęła 
poszukiwać fortepianu. Udało  jej się 
w końcu znaleźć zdatny instrument 
w innej części miasta. Wezwany 
pilnie stroiciel odmówił przewozu 
instrumentu w deszczową pogodę. 
Stwierdził, że wtedy nie tylko, że 
Jarrett na nim nie zagra, ale i nikt 
inny. Stroiciel ów okazał się jed-
nak wybawcą Very. Wraz ze swoim 
synem, przez bite parę godzin, ślę-
czeli nad niewłaściwym modelem 
Bösendorfera. Nie dość, że nie był 
fortepianem koncertowym, to do te-
go, gabarytowo małym meblem, po-
łową modelu wersji Grand, a więc nie 
mającym nic wspólnego z kolosami 
koncertowymi trzymetrowej długo-
ści. Na takim cherlaku trzeba bardzo 
mocno walić w klawisze, by dało 

Ami Horowitza, na który to powo-
ływał się prezydent Donald Trump 
mówiąc o „upadku Szwecji” (pisali-
śmy o tym już wcześniej w NGP), ma 
swój polski wątek. Okazuje się bo-
wiem, że producent reportażu, będąc 
w Szwecji, korzystał z pomocy ope-
ratora filmowego Emila Marczaka. 
To właśnie firma Marczak Film jest 
autorem zdjęć do reportażu pełnego 
manipulacji faktami. Marczak (ur. w 
1972 roku, mieszka w Sztokholmie) 
od ponad 20 lat zajmuje się filmowa-
niem, pracował przez parę lat jako do-
kumentalista w Försvarsmakten.

W trakcie debaty nad wnioskiem 
o odwołanie marszałka Sejmu Marka 
Kuchcińskiego, Jarosław Kaczyński 
stwierdził, że opozycja może się 
zwracać do PiS „ludzcy Panowie”, 
bo nie została siłą usunięta z Sejmu 
podczas grudniowego kryzysu. Tak 
te słowa komentuje profesor Ireneusz 
Krzemiński na portalu NaTemat: Bar-
dzo ciekawe jest to, co jeszcze mówił 
przy tej okazji Kaczyński. Stwierdził 
coś, co dla mnie jest naprawdę 
wstrząsające. Zdaniem prezesa PiS, 
Marek Kuchciński „pracował nad li-
kwidacją w Polsce zespołu patologii 
społecznej, która nazywa się postko-
munizmem”. Nie wiem, jak 10 mln. 
ludzi związanych z dawnym ruchem 
„Solidarności” może spokojnie te sło-
wa przyjmować. Z tych słów wynika, 
że PO jest postkomunistyczna, że ja też 
jestem postkomunistą. Że ta ogromna 
rzesza ludzi, dzięki którym zbudowano 
polską demokrację, a która nie należy 
do PiS - to są wszystko postkomuniści, 
czy tak naprawdę komuniści których 
powinno się wyeliminować. Przecież 
nie traktuje się ich jako przeciwników, 
ale jako wrogów. Wstrząsające jest to, 
że prezes PiS może wypowiadać takie 
słowa bezkarnie i właściwie nic się nie 
dzieje.

Jeszcze jedna informacja przy-
kra i żenująca. Zmarły w zeszłym 
roku nasz przyjaciel i współpracow-
nik Nowej Gazety Polskiej, Piotr 
Cegielski (były dyrektor Instytutu 
Polskiego w Sztokholmie) pocho-
wany został w grobowcu rodzin-
nym w Warszawie na wojskowych 
Powązkach. Na grobowcu umieszczo-
no na początku tabliczkę nagrobną z 
jego imieniem i nazwiskiem – pewnie 
do czasu, aż jego nazwisko (wraz z 
nieco wcześniej zmarłą Matką) znaj-
dzie się wyryte na płycie nagrobnej. 
Jeszcze we wrześniu ub roku tablicz-
ka była – w marcu tego roku śladu po 
niej nie ma, za to leżą poprzewracane 
kwiaty na grobie. 

Zabawny błąd znalazł się w no-
wej książce poświęconej twórczo-
ści świetnego pisarza i dramaturga 
Janusza Głowackiego. W przypi-
sach do książki Elżbiety Baniewicz 
„Dżanus. Dramatyczne przypadki Ja-
nusza Głowackiego” wymieniane są 
wszystkie tłumaczenia jego książek 
i sztuk. Dużą popularnością cieszyła 
się jego sztuka „Polowanie ma kara-
luchy” z 1985 roku, która wystawia-
na była z powodzeniem w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, 
Australii, na Węgrzech i także w 
Szwecji. Według informacji w książce 
autorką tłumaczenia na język szwedz-
ki była... pani Jaga Kackerlackor. A 
sztukę wystawiano w sztokholmskim 
Teatrze Theatron. Wszystko więc 
prawie jak w dowcipie o rowerach 
co rozdawali na Placu Czerwonym 
w Moskwie. Jaga Kackerlackor to 
oczywiście tytuł tłumaczenia, a nie 
tłumaczki (dla porządku dodajmy, że 
tłumaczem był Lennart Ilke), a teatr 
mieści się w Malmö. 

Tak było...                          ...tak jest.

się coś usłyszeć na wielkiej sali. Kiedy 
zdawało się, że to już koniec marzeń o 
koncercie, Vera podbiegła do Jarretta 
błagając, by zgodził się jednak na 
występ.” 

Autora i Czytelników za błąd 
przepraszamy.

SPROSTOWANIE



NGP 7/2017 (391)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Okrągłe urodziny
Przyjaciółka, Szwedka,  
zaprosiła mnie na lunch 
z okazji mych okrągłych 
urodzin. Wybrała restaurację 
specjalizującą się w polskich 
daniach. Uważałam, że 
to dobry pomysł.

Zarezerwowała stolik, a ja na stronie internetowej 
restauracji studiowałam jadłospis. Deska wędlin i 
serów z dodatkami, na dwie osoby, kusiła jako przy-
stawka. Na ciepło pasowałaby krucha pierś kaczki, 
ale niestety podawano ją tylko w niedzielę. My mia-
łyśmy jeść w czwartek. O umówionej godzinie spo-
tkałyśmy się przed restauracją. Przyjaciółka przy-
szła nieco wcześniej i zdążyła rozejrzeć się wokoło. 
Z wysiłkiem otworzyła cieżkie drzwi wejściowe. 
Uchwyt z surowego drewna w wiejskim stylu nie-
zbyt pasował do drzwi z metalu. Ich ciemny kolor i 
cieżar sprawiały niegościnne wrażenie.

Lokal był przepełniony, powietrze wibrowało od 
gwaru rozmów. Wystój wnętrza stanowił kombina-
cję przytulnego staroświeckiego stylu z nowoczesn-
nym wzornictwem. Niezdecydowane rozejrzałyśmy 
się wokoło. Ktoś z personelu powinien wskazać nam 
stolik. Ale nikt się do tego nie kwapił. W głębi, przy 
barze, dwie młode kelnerki pochłonięte były jakimś 
barowym zajęciem. Przyjaciółka w poczuciu odpo-
wiedzialności za rezerwację przedstawiła się i spyta-
ła, gdzie mamy usiąść. Kelnerka w odpowiedzi bąk-
nęła coś nieudolnym szwedzkim dla początkujących. 
Podążyłam na ratunek i powtórzyłam pytanie po pol-
sku. – Proszę usiąść tam, gdzie macie ochotę. Może 
tam – wskazała. – Ale tam nie zdążyliśmy jeszcze 
posprzątać po poprzednich gościach. 

Siedzieć w ciemnej izbie bez okien przy niesprząt-
niętym stole nie było kuszącą propozycją. W mię-
dzyczasie zwolnił się stolik przy oknie i pozwolono 
nam go zająć. Kiedy uprzątnięto ślad po poprzednich 
gościach, poprosiłyśmy o jadłospis. – Z jadłospisu 
można zamawiać wieczorem. Na lunch mamy da-
nie dnia – poinformowała kelnerka i wręczyła nam 
cienki arkusik z menu na cały tydzień. Na czwartek 
przewidziano kotlet mielony lub pstrąga z szafrano-
wym farszem. Nie lubię mielonego mięsa, szafranu 
i ościstych ryb. Propozycja nie przypadła do gustu 
i przyjaciółce, której marzył się barszcz burakowy.                                                                                                                                     
– Może pójdziemy gdzie indziej? – zaproponowała z 
wahaniem. Nie uśmiechało mi się biegać po mieście 

bez planu w czasie, kiedy wszyscy jedzą lunch. – 
Dajmy im szansę – odparłam kiedy dostrzegłam w 
jadłospisie dopisek drobnym drukiem. Zamiast da-
nia dnia można było wybrać proste danie a’la carte. 
Przyjaciółka zdecydowała się na sznycel po wiedeń-
sku, a ja na pierogi z kapustą i grzybami. Do tego 
zamówiłyśmy po piwie. Okazało się, że restauracja 
dodatkowo zaprasza gości na zupę dnia. Wprawdzie 
nie był to barszcz tylko żurek z kiełbasą i jajkiem na 
twardo, ale sytuacja zdecydowanie zmieniła się na 
korzyść. Lunch został uratowany.

Zupa, podana w gustownych miseczkach, była 
odrobinę za kwaśna, ale za to nie pożałowano pla-
sterków smakowitej kiełbasy. – Do zupy pasowałby 
kawałek chleba – stwierdziłam. Przyjaciółka zgo-
dziła się ze mną. Moje próby przywołania kelnerki 
zostały zignorowane. Pierwszą rzeczą, jakiej je uczą, 
to niezwracanie uwagi na machającego ręką gościa. 
Nie poddałam się jednak i podeszłam do kelnerki.                                                                                     
– Czy możemy poprosić o trochę chleba do zupy?                  
– Jasne, oczywiście – odparła. „Jeśli to takie oczy-
wiste, dlaczego nie podano nam chleba od razu?” – 
pomyśłałam sobie wracając do stołu. Mieszałyśmy 
zupę w oczekiwaniu na chleb, kiedy pojawiła się 
kelnerka z piwem. – A chleb? – spytałam. – Podam 
za chwilkę – odparła. Kiedy przejęłam od kelner-
ki koszyczek z chlebem, poczułam że jest ciepły.                 
– Świeży wiejski chlebek to smakowita sprawa – po-
wiedziałam uradowana. Niestety, rozczarowano nas. 
Chleb był czerstwy tylko odświeżony w opiekaczu 
do grzanek. Wiejski chleb nie nadaje się na grzanki.

Ciepłe danie podano zanim zdążyłyśmy zjeść zu-
pę. Sznycel przyjaciółki okazał się wprawdzie duży 
i chrupki, ale zaaranżowany bez finezji; łyżka kar-
tofli pure i mizeria pływająca w cienkiej śmietan-
ce. Moich pięć pierogów podsmażonych na złoto, 
podanych z odrobiną kwaśnej śmietany, wyglądało 
apetycznie. Przyjaciółka poczęstowała mnie ka-
wałkiem sznycla, a ja podzieliłam się pierogami. 
Plotkowałyśmy o tym i owym, było przyjemnie, je-
dzenie stało się nagle mniej ważne. Kiedy nadeszła 
chwila płacenia przyjaciółka westchnęła.

– Chciałam zaprosić cię na luksusowy lunch, nie-
stety okazał się skromniejszy niż planowałam. Ale 
teraz zaszalejemy, zapraszam do kawiarni na kawę 
i słodkie. Byłam wprawdzie wystarczająco zadowo-
lona z lunchu, ale nigdy nie jest tak dobrze, aby nie 
mogło być lepiej.

Kawiarnia, niedawno odnowiona i leżąca o krok 
od restauracji, zajmująca narożny, przeszklony lokal 
przy pieszej, niezwykle ludnej uliczce, zdążyła się 
stać  popularnym miejscem spotkań. Jasne drewnia-
ne drzwi otwierały się lekko, gościnnie zachęcając 
do wejścia. Niestety – jak okiem sięgnąć nie nie było 
wolnego stolika. – Spójrz – zwróciłam się do przy-
jaciółki. – Jest wpół do trzeciej, wszyscy powinni 
siedzieć w pracy i zarabiać na nasze emerytury. A 
zamiast tego lenią się.                         

Umieszczony w widocznym miejscu napis infor-
mował, aby poczekać na kelnera, który wskaże miej-
sce przy stoliku. Żaden kelner nie kwapił się, aby 
podejść. Samotna starsza pani czekała jako pierwsza, 
a za nami powoli rosła kolejka. Jeden ze stolików 
przy przejściu właśnie się zwalniał i miałyśmy na-
dzieję, że będzie można go zająć. Po dłuższej chwili 
pojawił się ktoś z personelu i nadgorliwie, ze sztucz-
nym uśmiechem, zajął się starszą panią prowadząc 
ją w głąb lokalu. Pani powróciła za moment i zajęła 
wolny stolik a nas poprowadzono do sąsiedniej sali 
bez okien z widokiem na kuchnię. Przyjaciółka wy-
glądała na rozczarowaną, ale nie miałyśmy wyboru.

Take it och leave it. Usiadłyśmy przy wskazanym 
stoliku. Obsługa była profesjonalna. Po chwili po-
jawiło się capuccino w towarzystwie smakowitych 
kruchych ciasteczkek z kremem cytrynowym zapie-
kanym pod pianą. Piankę na kawie zdobił misternie 
wykonany wzorek. Przy płaceniu zerknęłam ukrad-
kiem na rachunek. Deser kosztował niemal tyle co 
cały lunch. „To co smakuje, musi kosztować” ma-
wiają Szwedzi.

Teresa Urban

Matylda
Co jest w człowieku najwyższe, 
co najważniejsze? 
Rozum i wątpliwości? 
Bezinteresowność, bohaterstwo, 
braterstwo, wierność? 
Grzegorz wierzył niezachwianie, że 
tylko jedno – dobroć, może spełnić 
człowieka w pełni. Na jego skali 
wartości, serce szło przed rozumem.

To nie była zwykła historia, a wszystko zaczęło się 
wtedy, kiedy kupił dom w Poroninie. Był wystawiony 
na sprzedaż już parę lat, a postawiono go w miejsce 
domu, który spłoną w 1969 roku. Wcześniej, jeszcze 
przed wojną, stała tam podobno kuźnia. Prawdę mó-
wiąc Grzegorz nie wiedział, po co go kupił. Może dla-
tego, że miał nagle dużo pieniędzy. 

To się zdarzyło w Ameryce. Pracował już z górą 
rok na budowie wielopiętrowego parkingu, kiedy ko-
lega zaprosił go na weekend do Las Vegas i Grzegorz 
wygrał tam, na jednoręcznym bandycie, ni mniej ni 
więcej, tylko okrągły milion dolarów! Wrócił wtedy 
do Kraju i mądrzy ludzie poradzili mu, żeby ulokował 
część pieniędzy w domu. 

Był bardzo piękny i Grzegorz nie mógł rozumieć, 
dlaczego stoi tyle lat pusty. Piękny i zarazem ja-
kiś dziwny. Sprawiał wrażenie, że wypełnia go pa-
mięć minionych egzystencji. Kiedyś przyjechał wuj 
Tadeusz i poszedł któregoś dnia na spacer. Wrócił 
zdumiony. Wyszedłem na spacer – opowiadał zdzi-
wiony. – z myślą, że wracając wstąpię na pocztę... I 
zatrzymałem się przed twoim domem!

To zdarzało się wielu ludziom. Nawet pukali do 
drzwi i dziwili się, że nie ma tu urzędu pocztowe-
go. Podobno dawno temu rzeczywiście mieścił się 
tu urząd pocztowy. Czyżby żyli tu w poprzednich 
wcieleniach?  

Przed Grzegorze właścicielem domu był znany ar-
tysta rzeźbiarz. Mieszkał teraz trochę dalej, w górę 
zakopianki. Grzegorz odwiedzał go czasem pogadać. 
Rzeźbiarz opowiedział mu, że kiedyś zorganizował 
seans spirytystyczny, z którego wszyscy uciekli prze-
rażeni. Nie chciał powiedzieć dlaczego, ale któregoś 
dnia spytał go, czy nie boi się mieszkać sam? Grzegorz 
zdziwił się. – Czegóż miałbym się bać? Nie zrobiłem 
nikomu nic złego? Rzeźbiarz tylko się uśmiechnął.

To zdarzyło się tego dnia, kiedy miał pojechać do 
Krakowa. Obszedł cały dom i sprawdził czy okna 
pozamykane, a gdy szedł korytarzem pierwszego 
piętra, usłyszał na drugim piętrze odgłos kroków. 
Charakterystyczny krok kobiety na wysokich obca-
sach. Pomyślał, że to pewnie któraś z dziewcząt, któ-
rym wynajmował pokoje. Kroki zbliżały się, jakby 
do schodów, i nagle ucichły. Wszedł na drugie piętro 
sprawdzić co to było, i wtedy ją ujrzał.

Stała przy końcu schodów i przyglądała mu się. 
Była prześliczna! Po prostu piękność, młoda kobieta 
cudownej urody. Stała przed nim i przyglądała mu się 
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wielkimi błękitnymi oczami. Grzegorz po raz pierw-
szy w życiu zobaczył ducha! Gdy to później opowia-
dał zapewniał, że wcale się nie bał. Była zbyt piękna, 
aby się bać!

Zaczęli rozmowę. Telepatycznie, ale Grzegorz miał 
wrażenie, że słyszy jej głos. Powiedziała: – Dzień do-
bry! I parę grzecznościowych słów. Na to Grzegorz 
– Dzień dobry Pani Matyldo! Tak to jakoś wyszło, 
przecież nie znał jej imienia, ale nic nie powiedziała.

Przedstawił się i powiedział, że to jego dom, i że 
Matylda może tu być, jak długo zechce. Zupełnie mu 
to nie przeszkadza, a nawet czuje się wyróżniony. Ale 
musi trzymać się pewnych reguł. – Możesz tu być 
Matyldo! – mówił. – Możesz się domem i mną opie-
kować, przyjmę to z radością! Ale pamiętaj, żadnych 
innych duchów, a szczególnie żadnych demonów! 
Jeżeli się nie zastosujesz, będziesz musiała dom opu-
ścić! Ale bardzo się cieszę ze spotkania!

Potem pojechał do Krakowa, a gdy wrócił wszyst-
ko zastał na swoim miejscu i w porządku. Ale po pa-
ru dniach poczęły dziać się rzeczy, które mówiły, że 
Matylda jest w pobliżu. Na przykład zapach. Ilekroć 
poczuł miękki, łagodny zapach perfum wiedział, że 
Matylda jest gdzieś blisko. 

W ciągu roku Matylda ukazała się jeszcze trzem 
osobom, ale Grzegorzowi już nigdy. Jednym był mło-
dy chłopak. Pracował w lodziarni na rogu, i wynaj-
mował pokój.

Któregoś dnia Grzegorz zorganizował wielki bal 
przebierańców. Przyjechali oczywiście Krakusi, parę 
osób z Warszawy, parę aż z Gdyni. Było cudownie, 
bal trwał do rana i było już dobrze widno, kiedy ostat-
ni goście poszli spać. 

Chłopak wstał wcześnie rano, poszedł do łazienki 
i nagle poczuł, że ktoś za nim stoi. Odwrócił głowę 
i zobaczył piękną kobietę w dziewiętnastowiecznym 
stroju. Był przekonany, że to ktoś z gości Grzegorza, 
więc się uśmiechnął się i grzecznie pozdrowił. Ale 
kiedy zobaczył, że kobieta pochyla się z zaciekawie-
niem i próbuje wziąć do ręki mydło, a jej dłoń prze-
pływa tylko przez mydelniczkę, przerażony uciekł i 
natychmiast się wyprowadził.

Matylda była sympatycznym duchem i na pewno 
nie chciała nikogo straszyć. Grzegorz czuł się bez-
piecznie wyczuwając jej obecność, a Matylda, tego był 
pewien, kochała dom i wszystkich jego mieszkańców. 

Wieści o Matyldzie się rozeszły, i kiedyś ktoś za-
pytał Grzegorza, dlaczego nie sprowadzi egzorcysty, 
żeby przepędził ducha? Grzegorz się wtedy bardzo 
oburzył. Tak nie można! To byłby wielki nietakt! Nie 
wyrzuca się, na Boga, domowników na bruk!

Grzegorz rozmawiał z Matyldą wielokrotnie i wy-
czuwał jej obecność, choć nie pokazała mu się nigdy 
więcej. Uświadamiał jej, że nie należy do świata lu-
dzi, że jest z innej frekwencji istnienia, ale to jakoś 
do niej nie przemawiało. Prosił i namawiał, aby rozej-
rzała się wokół, a na pewno zobaczy istoty podobne 
sobie, może nieżyjących już, jak ona, krewnych. Nie 
miała na to ochoty i Grzegorz więcej nie namawiał. 
Jej sprawa. Jeżeli wybrała obcowanie z ludźmi, jemu 
to nie przeszkadzało. Może mieszkać w jego domu jak 
długo zechce. 

Grzegorz był pewien, że Matylda była w pełni świa-
doma tego, co robi. Zna świat, i drugą stronę lustra też 
zna. Jeżeli bardziej woli być w świecie ludzi niż dusz, 
i jest tu szczęśliwa, to w końcu najważniejsze.

Lövstabruk, czyli Walonowie w Szwecji
Historia Lövstabruk związana jest nie-
rozerwalnie z działalnością Louisa de 
Geer (1587-1652) nazywanego Ojcem 
Szwedzkiego Przemysłu. W XVII wielu 
był to największy ośrodek przemysłu 
metalurgicznego w Szwecji, znany z 
jakości swoich wyrobów.

Osada wraz z okazałym pałacem położonym w 
pięknym parku znajduje się ok. 150 kilometrów od 
Sztokholmu na północ, w komunie Tierp. Najlepiej 
dojechać tu skręcając za Uppsalą w drogę numer 290 
w kierunku Österbybruk – to również miejscowość 
znana z przemysłu metalurgicznego, zresztą należą-
ca kiedyś, podobnie jak Lövsta, do rodziny de Geer) 
– a później już w kierunku Lövstabruk. 

Z dwóch stron głównej drogi prowadzącej bezpo-
średnio do majątku (od północy i południa), ustawio-
ne są bramy wjazdowe, a cały teren otoczony jest 
murem. 

Król szwedzki Gustaw II Adolf – pisze w książ-
ce “Oliwa 1627” Eugeniusz Kaczorowski (Bellona 
2008) – dając szlachcie szerokie przywileje gospo-
darcze i polityczne, równolegle popierał mieszczań-
stwo, gdyż ono właśnie uczestnicząc aktywnie w roz-
woju gospodarczym Szwecji, wyrastało na silnego 
partnera politycznego. „Gwałtowny rozwój przemy-
słu metalurgicznego wiązał się ściśle z agresywnymi 
planami królów szwedzkich. Twórcami szwedzkiego 
przemysłu metalurgicznego byli w zasadzie imi-
granci - Walonowie i Flamandczycy. Dzięki nider-
landzkim kapitałom i specjalistom, zwłaszcza dzięki 
aktywności Holendra Louisa de Geer zbudowano w 
Finspång w Östergötlandzie zakłady zbrojeniowe 
dostarczające dział i kul dla armii i floty szwedzkiej. 
Samowystarczalność Szwecji pod względem produk-
cji broni miała ogromne znaczenie w wyposażeniu 
armii szwedzkiej i przygotowaniu jej do prowadzenia 
wojen.

Po raz pierwszy Lövstabruk wspomniana jest ja-
ko ośrodek przemysłu metalurgicznego w 1578 ro-
ku – na terenie dzisiejszego majątku znajdowały się 
niewielkie piece do odlewania żelaza, które wkrótce 
przeszły pod władanie Korony. Po dość zawiłych hi-
storiach zmian własnościowych, tereny te przeszły 
na własność najpierw Kristiny av Holstein-Gottorp, 
a później zostały wyarendowane rodzinie de Geer. 
Początkowo przedłużano tylko prawo użytkowania 
majątku, wreszcie w 1643 roku De Geerowie kupili 
Lövstabruk, a także leżące w okolicy Österby, Gimo 
i kilka innych majątków. Akt sprzedaży podpisała w 
roku 1646 królowa Kristina.

Zatrudnieni w majątku i przy produkcji 
Walonowie uczynili, że Lövsta stała się wiodącym 
ośrodkiem hutniczym i metalurgicznym. W 1719 ro-
ku, za czasów zarządzania majątkiem przez Charlesa 
De Geera, podczas najazdu rosyjskiego, cała posia-
dłość spłonęła, ale później została odbudowana. Nie 
tylko część przemysłowa, ale także pałac i kościół. 
Dopiero pod koniec XVIII wieku konkurencja prze-
mysłowa osłabiła znaczenia Lövsty, a w 1926 roku 
produkcję całkowicie zaniechano. Wszystkie kuźnie 
zostały rozebrane. 

W parku można dzisiaj zwiedzać pałac, którego 
najstarsza część pochodzi prawdodpodobnie z 1615 
roku. Pierwotnie pałac wyglądał imponująco – miał 
186 okien w głównym budynku, 92 okna w skrzydle 
południowym i 44 pod dachem. Miał – prawdodpo-
dobnie 5 skrzydeł – tak wynika z rysunków, jakie 
zachowały się w Suecia antiqua et hodierna. Po 
wspomnianym zniszczeniu przez Rosjan pałac został 
odbudowany w mniejszej skali, ale i tak imponował: 
południowy pawilon przeznaczono na zbiory fauny 
i flory Charlesa De Geer. Znalazły się tutaj kolek-
cje żab, węży, gadów, motyli i owadów, które po 
śmierci znanego biologa i badacza przekazano do 
Szwedzkiej Akademii Nauk. Po odbudowie i prze-
budowie, pałac uznawany był za jeden z najbardziej 
nowoczesnych w Szwecji.

Wrażenie robi nie tylko pałac, ale także zabudowa 
osady. Wzdłuż głównej ulicy (Stora Gatan) ciągnie 
się szereg budynków (w dwóch rzędach), w których 
mieszkali pracujący tutaj Walonowie. Dzisiaj część 
z nich nadal pełni funkcje mieszkalne, w części urzą-
dzono galerie sztuki, sklepiki i warsztaty rzemieślni-
cze. Warto odwiedzić mały kościółek, który zbudo-
wano tutaj w 1727 roku. Uwagę zwracają barokowe 
organy (ponoć jedne z najwspanialszych na świecie) 
zbudowanych przez Johana Nicklasa Cahmana w 
1728 roku. Latem można tutaj wysłuchać koncertów 
organowych – warto zawczasu zamówić bilety, kon-
certy ściągają tłumy turystów. 

W kafejkach i restauracjach serwowane są szwedz-
kie dania, które popija się tutaj specjalnym piwem 
Leufsta öl z miejscowego browaru.

W okresie letnim organizowane są na terenie 
Lövstabruk różne imprezy plenerowe, zarówno dla 
dzieci, jak i starszych. 

Opuszczając osadę przez bramę północną doje-
dziemy po zaledwie 2 kilometrach do cmentarza, 
gdzie pochowani są przedstawiciele rodziny De 
Geer. Warto tu się zatrzymać. Olbrzymi sarkofag 
stojący na samym końcu tego niewielkiego cmenta-
rza robi niezwykłe wrażenie – tu pochowany został 
twórca świetności Löfstabruk – Louis De Geer. 

(ngp)

Andrzej Szmilichowski
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Dwadzieścia lat temu Wadenhed 
pożyczył Markowi M. 200 tysięcy do-
larów i o odzyskanie pieniędzy walczy 
do dziś. Wszystko przez opieszałość 
sądów oraz lawinę zażaleń składanych 
przez dłużnika. Dwaj panowie mieli 
na początku lat 90-tych założyć spół-
kę. W 1992 roku pieniądze na rozwi-
nięcie interesu, pożyczył Markowi M. 
Wadenhed. Łącznie 200.000 dolarów. 
Z interesów nic nie wyszło, a pieniądze 
gdzieś zniknęły. Sprawa trafiła do sądu 
i w 1998 roku zapadł wyrok korzystny 
dla Szweda: mimo to Marek M. pienię-
dzy nie zwrócił.

Dzisiaj dług z odsetkami wynosi po-
nad 2 miliony złotych. W 2014 roku 
sprawą zajął się program „Interwencje” 
Polsatu. Autorzy programu przytacza-
li wypowiedź prawniczki, Agnieszki 
Rabenda-Ozimek, pełnomocnik szwedz 
kiego wierzyciela, która mówiła, że w 
całej karierze zawodowej nie spotkała 
się nigdy z takim przypadkiem, a spra-
wa przywoływana jest na uczelniach 
jako przykład totalnego absurdu.

Autorzy „Interwencji” pisali: Ten ab-
surd ma dwa powody. Pierwszy z nich 
to opieszałość wymiaru sprawiedliwo-
ści. Sprawa zwrotu pieniędzy trwa bo-
wiem 14 lat (dzisiaj już 16 lat) i praw-
dopodobnie potrwa jeszcze kilka. - Nie 
ulega wątpliwości , że tego typu sprawa 
nie powinna trwać tak długo. Niestety, 
nie tylko strony postępowania powo-
dowały, że nie toczyło się ono szybko. 
Część winy niewątpliwie spoczywa na 
sądzie – przyznaje Marcin Łochowski 
z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

– Sąd dla Warszawy-Pragi jest naj-
gorszym, jeśli chodzi o opieszałość po-
stępowania. Rozprawy wyznaczane są 
co 9-10 miesięcy – dodaje pełnomoc-
niczka polskiego dłużnika. 

Drugim, a jednocześnie ważniej-
szym powodem tej absurdalnej sytuacji 
jest lawina zażaleń, jakie dłużnik i jego 
pełnomocniczka składają na działanie 
sądu i komornika. 

Każde zażalenie musi zostać rozpa-
trzone przez sąd. Natomiast w momen-
cie, gdy są zażalenia na zażalenia i każ-
de kolejne argumenty się powtarzają, to 
mamy sytuację, która powoduje niesa-
mowite przedłużenie sprawy. Gdy ma-
my już jedno zażalenie, pojawia się ko-
lejne – tłumaczy Agnieszka Rabenda-
Ozimek, pełnomocnik szwedzkiego 
wierzyciela.

Tommy 
Wadenhed 
przeciwko 
Polsce
Ta sprawa to przykład 
absurdów prawnych 
w Polsce. A raczej 
bezsilności prawa. Szwed, 
Tommy Wadenhed, od 
ponad 18 lat nie może 
wyegzekwować należnego 
mu długu do Marka M. – 
mimo wyroku sądu.

– Teza, że sprytny dłużnik, wyko-
rzystujący luki w systemie prawnym, 
może sparaliżować egzekucję, jest 
prawdziwa. Sędziowie i komornicy od 
wielu lat wskazują, że postępowanie 
egzekucyjnie wymaga w tym zakresie 
zmiany – dodaje Marcin Łochowski z 
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Reporterzy dotarli do Marka M., 
ale nie uzyskali od niego żadnego 
wyjaśnienia. Jest on właścicielem nie-
ruchomości, która powinna zostać zli-
cytowana na poczet spłaty długu, ale 
kolejne odwołania i zażalenia składane 
w sądzie, uniemożliwiają egzekucję 
komornikowi. 

Ten prawny absurd na razie nie ma 
finału, ale sprawa jest tak niezrozumia-
ła dla Szweda, że zaskarżył on Państwo 
Polskie do Trybunału w Strasburgu. 
Sprawa trafiła tam 17 grudnia 2014 
roku, a została zarejestrowana w 2015 
roku jako sprawa: Tommy Wadenhed 
przeciwko Polsce. Tyle tylko, że spra-
wy w Trybunale też ciągną się latami... 
(opr. ngp)

Firma sprzątająca pracująca 
w całym Sztokholmie 

poszukuje pracownika 
do sprzątania domów 

prywatnych i mieszkań. 
Praca tylko na dłuższy 

okres czasu. Wymagana 
rzetelności, odpowiedzialności. 
Osoba powinna być niepaląca, 

pozytywna, dokładna, 
dyspozycyjna (pon-pt), umieć 
komunikować się (ze zrozu-

mieniem) z klientami 
w j. szwedzkim lub angielskim. 

Cenimy umiejętność 
rozwiązywania problemów 

oraz pracy w parze.
Proszę o CV lub list 

motywacyjny. Kontakt: 
praca.sztokholm@onet.pl

PRACA
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Nie żyje dr Jan 
Gabriel Mincewicz

W pierwszych dniach grudnia 
2016 roku zmarł nagle, w szpitalu 
w Santaryszkach, w wieku 78 lat, 
jeden z najwybitniejszych działaczy 
i przedstawicieli społeczności pol-
skiej na Litwie śp. Jan Gabriel 
Mincewicz, doktor teologii, absol-
went Wileńskiego Konserwatorium 
(1968, obecnie – Litewska Aka-
demia Muzyczna), wieloletni nau-
czyciel muzyki w Wileńskiej Szkole 
Średniej nr 26, z której zwolniono 
go za działalność katechetyczną – 
prowadzenie tajnych lekcji religii, 
następnie  – w Szkole Średniej 
nr 1 w Niemenczynie jako nauczy-
ciel muzyki i religii (1975-1992), 
ostatnio zastępcą mera Rejonu 
Wileńskiego na Litwie odpowie-
dzialny za szkolnictwo. 
Był też założycielem i wieloletnim 
kierownikiem Reprezentacyjnego 
Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wileńszczyzna”, pomysłodawcą
i organizatorem kolejnych festiwali 
„Kwiaty Polskie” w Niemenczynie 
oraz wielu innych imprez religijnych 
i muzycznych, laureatem m.in. 
nagrody im. Kolberga, posłem na 
Sejm Republiki Litewskiej kilku 
kadencji, radnym i wieloletnim   
wicemerem rejonu wileńskiego – 
osobą wielu talentów.
Ostatni wywiad jaki z Nim 
przeprowadziłem (lipiec 2016) 
dotyczył kłopotów i trudności 
polskiej oświaty na Jego ukochanej 
Wileńszczyźnie.

Kłopoty i trudności 
polskiej oświaty 
na Wileńszczyźnie
Rozmowa z dr Janem Gabrielem Mincewiczem,
zastępcą mera Rejonu Wileńskiego na Litwie 

Za co Pan odpowiada w Rejonie Wileńskim?
Za oświatę i kulturę. 
Czy zmiany, które zaszły w ostatnich latach na 

Litwie, miały pozytywny wpływ na w/w dziedzi-
ny Waszego społecznego życia? Co się zmieniło w 
oświacie i kulturze?

Wiele się zmieniło. Według oficjalnych danych, 
ostatniego spisu ludności, rejon wileński zamieszku-
je ponad 100 tys. mieszkańców. Wśród nich 32% to 
Litwini i 52% Polacy. 15% przypada na inne naro-
dowości (Rosjanie, Białorusini itd.). Na całej Litwie, 
również w naszym rejonie, zmniejsza się systema-
tycznie liczba uczniów we wszystkich placówkach 
szkolnych. Ma to bezpośredni związek ze zmniej-
szającą się w ogóle liczbą dzieci. Zjawisko to jest 
związane głównie z emigracją ludności z Litwy za 
granicę. Dotyczy to w jednakowym stopniu Polaków, 
jak i Litwinów. W rejonie wileńskim w roku szkol-
nym 2013/14 uczyło się łącznie 9307 uczniów, zaś 
w 2015/16 – 8390. Czyli przez ostatnie lata liczba 
uczniów w samorządowych szkołach rejonu zmniej-
szyła się prawie o 10%. Zmiany te jednakowo dotyczą 
szkół polskich i jak i litewskich. Jeżeli zaś chodzi o 
stosunek procentowy, to już od prawie 10 lat, odsetek 
uczniów szkół polskich stanowi około 56% wszyst-
kich uczniów, litewskich zaś – około 40%, a niecałe 
4% przypada na szkoły rosyjskie.

Liczba szkół rosyjskich, po roku 1990, drastycznie 
się na Litwie zmniejszyła. Duża część Rosjan wyje-
chała, sporo się asymilowało. W Wilnie jest dziś też 
jedna szkoła białoruska i jedna żydowska (jedyna w 
całej republice). W rejonie takich szkół nie mamy. 

Z jakimi problemami, w Waszym rejonie, bory-
ka się polska oświata?

Wszystkie nasze problemy staramy się jakoś roz-
wiązywać. Na oświatę przeznaczamy ponad połowę 
naszego samorządowego budżetu. Jakkolwiek miejsc 
w szkołach raczej nie brakuje. Brakuje ich natomiast 
w przedszkolach. Tak jest na całej Litwie. W czasach 
sowieckich przedszkola w terenach wiejskich na-
gminnie należały do kołchozów. Likwidując kołcho-
zy zlikwidowano też przedszkola. Nie było bowiem 
komu ich utrzymywać. 

Wiele też budynków sprywatyzowano, często za 
bezcen. ,,Nowe władze” często nie obchodziła przy-
szłość kraju, ale raczej nabicie własnej kieszeni. W 
rejonie wileńskim taką politykę realizowano szcze-
gólnie starannie w ciągu paroletniego komisaryczne-
go zarządzania – po rozwiązaniu naszego samorządu. 
Zaraz bowiem po proklamowaniu niepodległości 
Litwy, kierowany przez V. Landsbergisa tutejszy 
Sejm, rozwiązał demokratycznie wybrany samorząd 
rejonu i wprowadził rządy komisaryczne. 

W ostatnich latach samorząd wileński, nie tylko 
wyremontował cały szereg przedszkoli, lecz wybudo-
wał 5 nowoczesnych gmachów, w których rozmiesz-
czą się zarówno polskie, jak i litewskie grupy przed-
szkolaków. W tej liczbie w Mickunach, gdzie przez 
wszystkie lata, było rządowe przedszkole posiadające 
4 grupy wyłącznie litewskie i ani jednej polskiej, mi-
mo wielokrotnych próśb od mieszkańców narodowo-
ści polskiej. Dla Polaków tam ,,nie było miejsca”. Dla 
porównania w Wilnie, gdzie także drastycznie braku-
je przedszkoli, wybudowano w okresie tych lat, choć 
jeszcze nie do końca, tylko jedno przedszkole. 

Szkoły rejonu pomyślnie przechodzą natomiast 
akredytację do gimnazjów. Na Litwie są to odpowied-
niki polskich liceów, których jest już w naszym rejo-
nie 15, a połowa z nich to gimnazja polskie. 

Kilka lat temu zaczęła obowiązywać na Litwie 
nowa ustawa oświatowa…

Kolejnymi restrykcjami dla polskich szkół na 
Wileńszczyźnie było przyjęcie, jeszcze za rządów 
konserwatystów, nowej ustawy o oświacie. Ustawa 

ta przewidywała szereg dyskryminacyjnych zało-
żeń w stosunku do szkół mniejszości narodowych, m. 
in:

- priorytet dla szkół litewskich w wiejskich miejsco-
wościach poprzez zamykanie polskich mało liczeb-
nych placówek oświatowych, litewskich – broń Boże 
nie, chociażby uczyło się tam tylko jedno dziecko 

- ujednolicenie egzaminu maturalnego z języka li-
tewskiego dla szkół litewskich i polskich, przy mocno 
zróżnicowanym programie nauczania w ciągu wszyst-
kich 12 lat, choć w naszych polskich szkołach była 
znacznie mniejsza liczba godzin na nauczanie języ-
ka państwowego niż nauczanie języka ojczystego w 
szkołach litewskich

- uporczywe przekształcenie szkół polskich w li-
tewskie drogą przymusowego wprowadzenia wykła-
dania jeszcze kilku przedmiotów szkolnych w języku 
litewskim. 

Jakie decyzje podjęliście Państwo wówczas?
Odebraliśmy to jako krok do przekształcenia pol-

skich szkół w litewskie. Takie były przecież plany 
ustawodawców. Nic więc dziwnego, że się tej usta-
wie sprzeciwiliśmy. Przeciwstawialiśmy się jej oby-
watelskim nieposłuszeństwem i nie wprowadziliśmy 
do naszych szkół nowych lekcji po litewsku. Nadal 
prowadzimy je po polsku. 

Zaprotestowali wszyscy nauczyciele i rodzice. Były 
liczne strajki i pikiety. Pisaliśmy też pisma do mini-
sterstwa, sejmu i prezydenta. Wszyscy adresaci na-
szych protestów okazali się głusi na nasze prośby i nie 
ustąpili nam. My też nie zrezygnowaliśmy z naszych 
postulatów i jest jak było. 

A jak wygląda sprawa Waszej kadry 
nauczycielskiej?

Przy zmniejszającej się nieustannie ilości uczniów 
żadnych problemów z kadrą nie mamy. Mamy raczej 
problem z jej zatrudnieniem. Nie brakuje nauczycieli 
żadnych przedmiotów. Nie ma też problemu z ich za-
robkami. Zarabiają tyle samo co kadra litewska. Nie 
może być przecież inaczej. Podobnie jest z urlopem, 
który trwa na Litwie dwa miesiące.  

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie była 
przez lata członkiem koalicji rządzącej. Co z tego 
wynikło?

Tak, byliśmy kilka lat w koalicji rządzącej. By-
liśmy jednak traktowani przez naszych koalicjantów 
jak „młodszy brat” i dlatego koalicję opuściliśmy. 
Koalicja też niestety na wiele nam nie pozwalała, 
chociaż mieliśmy wiceministrów w oświacie i kultu-
rze oraz kilku innych. Co jednak może zrobić wice-
minister? Wiadomo tylko to, niestety, że może zrobić 
jedynie to, co mu każe lub pozwoli minister. 

A jak wygląda kultura w Rejonie Wileńskim?
Z kulturą, zarówno w naszym rejonie jak i na całej 

Litwie, nigdy nie było dobrze. Pensje pracowników 
kultury były tu zawsze niskie. Ludzie pracujący w 
kulturze otrzymywali minimalne pobory, prawie takie 
same jak zamiatający ulice. Za takie małe pieniądze 
rzadko daje się zatrudniać specjalistów czy twórców. 
Tak to było i tak na razie jest. Mimo to uważam, że 
w naszym regionie nie jest z nią gorzej, niż w innych 
regionach Litwy, jeżeli nie odwrotnie. 

Wizytówką kultury naszego rejonu są niewątpliwie 
festiwale „Kwiaty Polskie”. Te festiwale organizu-
jemy niezmiennie od 1988 roku. Mieliśmy kilkulet-
nią przerwę z powodu braku finansów, kiedy strona 
polska przerwała ich dofinansowanie. Obecnie, od 
roku 2012, kiedy to wznowiliśmy je dzięki pomocy 
Wspólnoty Polskiej, znowu kipi życie artystyczne na 
festiwalach oraz w okresie żmudnych przygotowań do 
nich. 

Uznaliśmy też, że na organizowanie festiwalu co 
roku nas nie stać. Doszliśmy ponadto do wniosku, że 
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Port w Havstensund. Foto: NGP dok. na str. 14

Rozmawiał:
Leszek Wątróbski

Skutki upływu czasu 
w prawie - część II 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

 Ostatnie święto obchodziliśmy szczegól-
nie uroczyście. Była to bowiem 28 rocznica 
jego powstania. Podczas tej edycji Festiwalu 
„Kwiaty Polskie” wystąpiło około kilkadziesiąt 
zespołów artystyczne z Wilna, Wileńszczyzny 
i Kowna. 

A co z domami kultury?
Zacznijmy od tego, że w okresie sowieckim 

było w rejonie wiele doskonałych domów kul-
tury. Takie placówki kultury z prawdziwego 
zdarzenia były w Niemenczynie, Mejszagole, 
Mickunach oraz w wielu innych miejscowo-
ściach. A ponieważ ich utrzymanie kosztowało, 
więc podobnie jak i przedszkola, były finanso-
wane przez kołchozy i sowchozy. I spotkał je 
ten sam los, co i przedszkola. Wiele budynków 
sprywatyzowano. Służą dziś biznesowi, a kul-
tura wyciąga rękę o pomoc. Tej pomocy nie 
szczędzi, w miarę posiadanych możliwości, 
nasz samorząd rejonowy. Nie tylko remontuje 
istniejące placówki, lecz także buduje nowe. 
Nowoczesne placówki kultury powstały już 
w Bujwidzach, Ławaryszkach i Mickunach. 
Zmodernizowano największy rejonowy dom 
kultury w Niemenczynie i w innych osiedlach. 
W planie jest budownictwo nowego domu kul-
tury w Mejszagole. Tam, na razie, funkcję do-
mu kultury spełnia historyczny zabytkowy pa-
łacyk. Warto byłoby tam otworzyć samodzielną 
szkołę muzyczną.

Poza pracą w samorządzie wileńskim 
jest Pan także zaangażowany w działalność 
Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wileńszczyzna”. Zespół ten to prze-
cież Pańskie dziecko…

Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tań-
ca „Wileńszczyzna” założony został jesienią 
1980 roku, a pierwszy jego występ odbył się w 
maju 1981 roku, co uważane jest dziś za dzień 
jego narodzin. To był koncert zorganizowany 
z okazji 3 Maja, choć o tym głośno wówczas 
nie mówiliśmy, bo wtenczas nie można było 
na Litwie sowieckiej tego święta obchodzić. 
Obecnie już mamy za sobą jubileusz 30-lecia. 
Jubileuszowe imprezy już tradycyjnie odbywa-
ją się w Narodowym Teatrze Opery i Baletu w 
Wilnie.

Od tego czasu wiele się wydarzyło. Byliśmy 
dwukrotnie w Australii, od Adelajdy aż po 
Brisbane oraz dwukrotnie w USA. Wielokrotnie 
koncertowaliśmy po całej Europie. W ro-
ku ubiegłym byliśmy z ,,Wileńszczyzną” 
w Brazylii na Światowym Dniu Młodzieży 
z papieżem Franciszkiem. Spędziliśmy w 
Ameryce Południowej prawie półtora miesiąca. 
Występowaliśmy w Sao Paulo, Rio de Janeiro, 
Kurytybie w Brazylii; Montevideo  w Urugwaju 
i Buenos Aires w Argentynie. Byliśmy tam ser-
decznie przyjmowani przez miejscowe orga-
nizacji polonijne. W Kurytybie zwiedziliśmy 
m.in. skansen Jana Pawła II pieczołowicie pro-
wadzony przez byłą wilniankę Danutę Lisicką 
de Abreu. 

A co z Polskością na Wileńszczyźnie? Czy 
będzie ona trwała nadal, czy będzie zanikać?

Będzie się nadal rozwijać. Jestem optymistą 
i naszą przyszłość na Wileńszczyźnie widzę 
podobnie. Nie może być inaczej. Polepszają 
się także nasze wyniki wyborcze. Jeżeli przez 
wszystkie minione lata, jako Polacy, nie mogli-
śmy przekroczyć 5% progu wyborczego, to w 
ostatnich wyborach nam się to udało. Dawniej  
miejsca w parlamencie zdobywaliśmy wy-
łącznie w okręgach jednomandatowych. Były 
to 2, maksimum 3 mandaty. Dzisiaj mamy 8 
miejsc w litewskim parlamencie i tyleż wice-
ministrów w rządzie. Mamy wreszcie, drugą z 
kolei kadencję, naszego polskiego europosła 
Waldemara Tomaszewskiego. Nasz autorytet i 
prestiż nieustannie się zwiększa. Kultura polska 
na Wileńszczyźnie osiągnęła wcześniej niespo-
tykany poziom.

Dziękuję za rozmowę.

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody 
wywołanej czynem niedozwolonym

Istnieje spora grupa działań bądź zaniechań czło-
wieka sprzecznych z prawem czy zasadami współży-
cia społecznego oraz zdarzeń zupełnie od niego nie-
zależnych, które wywołują szkodę i które określa się 
mianem czynów niedozwolonych. Jak każde roszcze-
nie majątkowe (odszkodowanie i zadośćuczynienie), 
także roszczenia wynikające z czynów niedozwolo-
nych ulegają przedawnieniu, jednak z pewnymi cha-
rakterystycznymi odmiennościami, które wyjaśnimy 
na kilku przykładach. 

Terminy ogóle przedawnienia szkody    
W dniu 8 lipca 2014 r. sąsiad Jana K. prowadząc 

roboty budowlane na swoim podwórku poważnie 
uszkodził ogrodzenie i altanę znajdujące się na pose-
sji Jana K. 

Co do zasady roszczenie o naprawienie szkody  wy-
rządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnie-
niu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodo-
wany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej 
do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być 
dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło 
zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli poszkodowa-
ny dowie się o osobie zobowiązanej do naprawienia 
szkody później niż o samej szkodzie, to ta późniejsza 
data wyznacza początek biegu przedawnienia

W takiej sytuacji Jan K. bez narażenia się na zarzut 
przedawnienia może dochodzić naprawienia szkody 
od sąsiada w terminie do 8 lipca 2017 r., ponieważ 
poszkodowany od razu wiedział o szkodzie i osobie 
zobowiązanej do jej naprawienia. 

Przedawnienie szkody wywołanej przestępstwem
Pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia w 1996 

r. Zygmunt T. wyjechał wraz z rodziną w góry. W tym 
czasie w jego domu miało miejsce włamanie podczas, 
którego złodzieje ukradli gotówkę w kwocie 20 000 
zł oraz klaser z cennymi zabytkowymi monetami. 
Przez wiele lat policji nie udało się wytropić złodziei. 
Dopiero w dniu 29 grudnia 2016 r. okazało się, że to 
syn najbliższych sąsiadów Zygmunta T. ukradł cenne 
przedmioty, ale po tylu latach nie udało się już ich 
odzyskać. 

W myśl przepisów polskiego Kodeksu cywilnego 
jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa (zbrodni lub 
występku), roszczenie o naprawienie szkody ulega 
przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia 
popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy 
poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie 
obowiązanej do jej naprawienia.  

Dłuższy okres przedawnienia roszczeń odszkodo-
wawczych wynikających z przestępstwa wynika z  
negatywnej oceny takich zachowań, których „zneu-
tralizowanie” w czasie powinno nastąpić znacznie 
później niż w pozostałych przypadkach. Zazwyczaj 
nie jest konieczne, aby doszło do uprzedniego ska-
zania sprawcy szkody za zbrodnię lub występek, 

poza przypadkami, kiedy przepis prawa stanowiący 
podstawę odpowiedzialności wymaga takiego skaza-
nia. Jeżeli nie został wydany wyrok skazujący w po-
stępowaniu karnym, to sąd cywilny jest uprawniony 
do dokonania własnej oceny, czy zostało popełnione 
przestępstwo.

Zatem w naszym przykładzie okradzionego kolek-
cjonera monet, termin przedawnienia roszczenia o na-
prawienie szkody upłynął w dniu 25 grudnia 2016 r. 
i nie ma znaczenia, że cztery dni później okazało się, 
kto jest sprawcą kradzieży. 

Przedawnienie szkody na osobie 
Dorota G. dwadzieścia trzy lata temu była hospitali-

zowana z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego. 
W 2016 roku zaczęła mieć poważne problemy ze zdro-
wiem. Po serii wnikliwych i długotrwałych badań, w 
dniu 4 listopada 2016 r. okazało się, że podczas opera-
cji wyrostka wiele lat temu została zarażona wirusem 
żółtaczki typu C, który przez tak długi okres czasu 
nie dawał żadnych objawów, ale poważnie uszkodził 
zdrowie Doroty G. 

W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedaw-
nienie nie może skończyć się wcześniej niż z upły-
wem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany do-
wiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej 
naprawienia. W żaden sposób nie został ograniczony 
czas, w którym może ujawnić się szkoda na osobie po-
wodująca odpowiedzialność odszkodowawczą spraw-
cy, co wynika ze szczególnej ochrony zdrowia i życia 
ludzkiego. 

Z tego względu Dorota G. ciągle ma prawo docho-
dzić odszkodowania i zadośćuczynienia od szpitala, 
w którym ją operowano. Jej roszczenie nie uległo 
przedawnieniu, ponieważ dowiedziała się o szkodzie 
dopiero w ubiegłym roku i może dochodzić jej napra-
wienia do dnia 4 listopada 2019 r.

Przedawnienie szkody osoby małoletniej 
Małoletni Sebastian J. jest częściowo sparaliżowa-

ny ze względu na uszkodzenie nerwów spowodowane 
błędami popełnionymi przez lekarza podczas porodu 
w dniu 12 kwietnia 2010 r. Dziecko jest intelektualnie 
sprawne, ale nie może chodzić. Mimo ewidentnych 
zaniedbań szpitala w czasie porodu Sebastiana, jego 
rodzice nie podjęli jeszcze żadnych działań zmierza-
jących do uzyskania odszkodowania czy zadośćuczy-
nienia za krzywdę dziecka i twierdzą, że tą decyzję po-
zostawią jemu, żeby mógł samodzielnie zadecydować, 
kiedy będzie pełnoletni. 

W takiej sprawie przepisy stanowią, że przedawnie-
nie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody 
na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upły-
wem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości. 

Dlatego też, jeśli sprawa o odszkodowania nie zo-
stanie załatwiona przez rodziców Sebastiana, jako je-
go przedstawicieli ustawowych, kiedy jest małoletni, 
to będzie mógł on osobiście podjąć decyzję i poczynić 
odpowiednie kroki celem uzyskania rekompensaty za 
swoją niepełnosprawność. W takiej sytuacji przedaw-
nienie jego roszczeń nastąpi po dwóch latach od uzy-
skania pełnoletniości, czyli dopiero po 12 kwietnia 
2030 r. 

Porady prawne 
mec. Agnieszki Hajdukiewicz

imprezę organizować będziemy teraz co dwa 
lata. Mamy również zamiar budowy nowego 
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