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Niedokończony sen 
o Warszawie
Bardzo smutna wiadomość. Nie tylko dla tych, 
którzy go znali, przyjaźnili się z nim, lub tylko 
spotkali przypadkowo. Wielka strata dla nas – 
dla kultury szwedzkiej i polskiej.

Peter Gaszyński urodził się 4 kwietnia 1963 roku w 
Warszawie. Od wielu lat był postacią znaną w szwedz-
kich mediach, jako fotograf, reżyser i dokumentalista. 
Razem z Marią Sandberg stworzyli firmę „House” pro-
jektującą wystroje wnętrz. Ich dzieło to wnętrza klu-
bów Sturecompaniet, Aladdin, LaRoy i Stacy dla Dr. 
Albana. Znany był również jako filmowiec i producent. 
Współpracował z wieloma największymi producentami 
telewizyjnymi jak Titan, Baluba, Strix, Eyeworks oraz 
SVT. Głównie tworzył dla nich filmy dokumentalne. 
Jednym z nich, najchętniej ogladanym, był „50 tal och 
rock’n’roll”. 

Jego rodzicami byli Renata Palejowska i Marek Ga-
szyński. Młode małżeństwo szybko się rozpadło. Mama 
wraz z 6-letnim chłopcem przeprowadziła się do Szwecji i 
kontakty z Markiem powoli wygasały. Utworzyli w Szwe-
cji nowy dom i nową rodzinę. W tamtych czasach, jak nie-
którzy pamiętają, utrzymywanie kontaktów przez osoby 
opuszczające PRL, były bardzo ograniczone. Z czasem 
Peter zaakceptował nowego ojca i nauczył się z tym żyć.

Peter w Telewizji Polonia, w programie „Kulturalni”, 
tak wspominał te czasy: W 1969 roku z mamą i babcią 
wyjechałem do Szwecji. Potem przez prawie 30-35 lat w 
ogóle nie byłem w Polsce. Kilka lat temu pojechałem że-
by spotkać ojca, którego prawie w życiu nie widziałem. 
Okazało się, że jest on w Polsce bardzo znany, o czym 
zupełnie nie wiedziałem. Marek Gaszyński pisał prze-
boje. Jednym z największych to „Sen o Warszawie” dla 
Czesława Niemena. Jak przyjechałem do Polski to po 
prostu poczułem te korzenie polskie i zakochałem się w 
tym kraju. Dalej odpowiadając na pytanie Anny Karnej 
o polskie akcenty w realizowanych filmach, Peter mówi: 
W Polsce robiłem film dokumentalny o kulturze romskiej. 
Byłem w Gorzowie Wielkopolskim na festiwalu, który był 
fantastyczny. Właśnie wtedy poczułem Polskę, polską kul-
turę i że ciągnie mnie w tym kierunku. Dostałem natchnie-
nie. (Cały wywiad z Petrem na www.youtube.com : Peter 
Gaszyński).

W tym miejscu znowu wraca ten „Sen o Warszawie” 
– tytuł zarezerwowany dla Czesława Niemena i napisa-
ny przez ojca Petera. Równie dobrze tekst tej piosenki, 
po wielu latach, Marek Gaszyński mógłby zadedykować 
swojemu synowi. Peter rzeczywiście śnił o Warszawie, o 
ulicach, które właśnie poznał, o Starym Mieście, o naj-
piękniejszych dniach spędzonych w Polsce....

Parę razy wspominał mi podczas naszych pogawędek: 

Widzisz, ty śniłeś i marzyłeś o emigracji do Szwecji. A ja ro-
bie odwrotnie. Mój sen o Warszawie nie pozwala mi czekać. 
Muszę spróbować. 

Pakuje kamery i udaje się w Roku Chopinowskim wraz z 
profesor Stellą Czajkowską do Telewizji Polonia. Peter kręci 
film o Stelli w Żelazowej Woli i w Warszawie w Muzeum 
Chopina. W 2016 roku dostaje propozycje nagrania paru 
filmów dokumentalnych w Warszawie. Między innymi o te-
atrze i o balecie. Natychmiast przeprowadza się do Warszawy 
i wpada w wir pracy, która zabiera niemal cały jego czas. Nie 
ma wielu wolnych chwil na spotkania nawet z najbliższą, tak 
niedawno odzyskaną, rodziną. Jakby starał się nadrobić te la-
ta poza Polską, spędzone w Szwecji. Wielki stres, przeżycia 
ostatnich lat i pogarszające się zdrowie, nie pozwoliły na re-
alizację jego „Snu o Warszawie”. Peter przegrał z chorobą i 
zasnął na zawsze w środę 8 sierpnia 2017 roku w Warszawie.                     

A jeszcze nie tak dawno Anna Nagórna z PoloniaInfo prze-
prowadziła radosny i pełen optymizmu wywiad z Peterem w 
jego sztokholmskim studio ”House Produktion”. Tak pisa-
ła: Peter Gaszyński to barwna postać, którą warto przybli-
żyć szwedzkiej Polonii. Jest emigrantem drugiej generacji, 
przyjechał do Szwecji z mamą i babcią jako mały chłopiec. 
Peter podkreśla, że to tylko dzięki babci zachował więź z pol-
skim językiem, gdyż poza tym nie miał żadnych kontaktów z 
Polonią. Dopiero zupełnie niedawno ”wszedł” w środowisko 
i może z powodu naturalnej potrzeby szukania korzeni, rów-
nież jego filmową uwagę zwróciła tematyka w jakiś sposób 
związana z Polską. Filmy Petera Gaszyńskiego to właśnie 
portrety, ciepłe i ludzkie, malowane z pokorą i bez arogan-
cji. Peter nie szuka łatwej egzotyki, co w ostatnich latach jest 
nagminne w filmach dokumentalnych. W życiu Petera rządzi 
porządek. Skończył szkołę filmową w Sztokholmie, był di-
dżejem w znanych klubach. Chciał iść jednak w inną stronę. 
Przypadkiem dostał pracę jako asystent znanego szwedzkiego 
fotografa mody i po jakimś czasie sam zaczął fotografować. 
Był już o krok od swojego właściwego powołania, czyli filmu. 
Znów przypadek. Rozpoczął współpracę ze szwedzką telewi-
zją, gdzie robił scenografie w studiach telewizyjnych m.in. 
do showu Roberta Aschberga. Tam poznał Thorstena Flinca, 
gwiazdę szwedzkiego teatru, filmu, telewizji i muzyki. I od tej 
pory Peter zajmował się wyłącznie kręceniem filmów doku-
mentalnych. Fotografie odłożył do lamusa. Mówił, że właśnie 
to, co robi teraz, daje mu spełnienie artystyczne.

Peter pozostawił po sobie w Szwecji prawie 40 filmów i ten 
– może dla niego najważniejszy, choć niedokończony ”Sen o 
Warszawie”.

Śpij Peter spokojnie.
Twoi przyjaciele i znajomi ze Szwecji i Polski.

Peter Gaszyński 1963-2017

Marek Lewandowski

Sven Järn 1931-2017

Zaraz po w prowadzeniu stanu wojen-
nego w Polsce (jeszcze w grudniu 1981 
roku) przyjechał z pierwszą zabraną 
wśród znajomych pomocą charytatywną. 
Na początku 1982 roku zamieszkały w 
Szwecji w Mälmo Marian Kaleta nawią-
zał kontakt ze Svenem Järnem i zapropo-
nował mu przemyt do Polski materiałów 
dla podziemia Solidarności. Zakupiono 
samochód ciężarowy „Mercedes” i zbu-
dowano w nim skrytkę na przemycane 
materiały. Sven rozpoczął regularne po-
dróże do Polski z pomocą charytatywną 
organizowaną przez Szwedzki Czerwony 
Krzyż. Pod koniec lutego 1982 nawiązał 
kontakt z członkiem kierownictwa Grupy 
Oporu „Solidarni” panem Wojciechem 
Fabińskim i zaproponował mu organi-
zację kanału przerzutowego w Kraju. Po 
konsultacji ze Zbigniewem Bujakiem, 
Fabiński wyraził zgodę. Wiosną 1982 roku 
został odebrany w okolicach Magdalenki 
pod Warszawą pierwszy transport sprzętu 
dla podziemia. Sven przyjeżdżał do Polski 
średnio raz na dwa tygodnie z pomocą 
charytatywną i prywatnymi paczkami wy-
syłanymi przez Polaków zamieszkałych 
w Szwecji dla rodzin w Kraju. Średnio 
raz w miesiącu skrytka była wypełniana 
materiałami dla podziemia. Jesienią 1983 
roku Departament I MSW wytypował 
Svena jako kandydata na tajnego współ-
pracownika którego zadaniem miało być 
przeniknięcie w struktury sztokholm-
skiego biura Solidarności. Urządzono 
prowokację polegającą na podrzuceniu 
Svenowi kilkunastu książek wydawnictw 
emigracyjnych. Książki te znaleziono w 
czasie przeszukania na granicy. W zamian 
za odejście od konfiskaty ciężarówki i 
pozostanie na wolności zaproponowa-
no współpracę. Sven podjął grę. (Trzeba 
zaznaczyć, że schowek w ciężarówce był 
zapełniony materiałami dla podziemia). 
Funkcjonariusze SB nie zorientowali się 
że Sven nie ma nic wspólnego z biurem 
sztokholmskim. Nie odkryto też skryt-
ki. Sven kontynuował podróże Polski. 
Wiosną 1985 roku stan ciężarówki Svena 
uniemożliwiał dalsze jej wykorzystywa-
nie. Tym niemniej został zakupiony stary 
autobus, w którym zbudowano niewielką 
skrytkę na dwie czy też trzy maszyny i 
Sven kontynuował podróże do Polski do 
końca 1985 roku. Zachowane dokumenty 
pozwalają na stwierdzenie że Sven Järn w 
latach 1982-1985 wwiózł do Polski mi-
nimum 100 maszyn poligraficznych, nie 
licząc innych materiałów i olbrzymiej po-
mocy charytatywnej.

Warto dodać, że pomocnikiem Svena 
był jego brat Lennart (zmarł wiele lat te-
mu). Zastępował nieraz brata w podróżach 
do Polski z pomocą charytatywną i prze-
mytem dla podziemia. 29 listopada 1986 
roku Lennart Järn został zatrzymany w 
Świnoujściu przez straż graniczną. W cię-
żarówce znaleziono około osiemdziesię-
ciu maszyn poligraficznych, cztery kom-
putery i całą masę drobniejszego sprzętu 
i materiałów oraz książki. Lennart został 
aresztowany i przewieziony do Aresztu 
Śledczego w Warszawie na Rakowiecką. 
Skazany został na karę więzienia i konfi-
skatę ciężarówki. Zwolniony dopiero po 
wielu interwencjach po wpłaceniu kaucji.

I Sven i Lennart zostali odznaczeni w 
wolnej już Polsce za swoje poświęcenie 
dla sprawy polskiej. (opr. ngp)

W Sztokholmie w wieku 86 
lat zmarł Sven Järn, wielki 
przyjaciel Polski.
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Smultronställe to dobry szwedzki 
wynalazek. Lubimy miejsca „tam, gdzie 
rosną poziomki”. Intymne, poniekąd 
przywłaszczone. Moje smultronställen 
to miasta, które lubię odwiedzać, niewiel-
kie ale misterne, same w sobie będące 
dziełem sztuki. Przywłaszczyłem je sobie. 
Moje miasta poziomkowe.

Piękne i mądre. Czego pragnąć więcej. Mowa 
o Oxford i o Cambridge. Nazywanymi też łącznie 
Oxbridge, bo i podobieństw między tymi blisko siebie 
leżącymi miastami jest więcej niż różnic. 

Nie studiowałem tam, często jednak bywałem, jako 
że w obu miastach nauki pobierała moja córka. Kiedy 
ma się tam swojego człowieka, wszystko wydaje się 
prostsze „w obsłudze”. Mowa jest bowiem o miastach 
na wpół zamkniętych dla obcych. Można je odwie-
dzać, ale „nie wejdzie się” w miasto. Wszędzie strze-
żone furty przy wejściach do kolegiów, dziedzińce 
kontrolowane, budynki i cała infrastruktura akademii 
izolowana regułami private place. Czyli tylko dla 
swoich. Na to by skorzystać z bazy w uniwersyteckich 
rewirach trzeba specjalnych zezwoleń. Akademickie  
puby, biblioteki, klubowe pomieszczenia, pokoje 
wypoczynkowe, czytelnie z kominkiem, charaktery-
styczne jadalnie z rzędami lamp – wszystko to jest 
poza zasięgiem turysty.

Prestiż tych miast określa status tamtejszych uczel-
ni. Również współcześnie Oxbridge to zagłębie elitar-
nej kompetencji. Od lat oba uniwersytety plasują się 
w czołówce najlepszych uczelni na świecie. Te dwa 
malownicze miasta na północ od Londynu to „cream 
of the cream” w dziele twórczej myśli i  nowatorskich 
odkryć. Jeden koledż w Cambridge (konkretnie King 
College) ma więcej noblistów niż cała Francja. A do 
tego urokliwe niebywale.

Zajrzyjmy do Oxfordu. Co bliższe realiom: czy to, 
że słynny uniwersytet położony jest w mieście, czy to, 
że miasto znajduje się na terenie uniwersytetu? Mimo 
pewnej przesady, to drugie lepiej oddaje charakter 
Oxfordu. Nałożenie się miasta na uniwersytet było 
nieuchronne. Kolegialny system uczelni sprawia, że 
nie jest on skupionym w centrum miasta kompleksem, 
tylko rozmieszczonym na dużym terenie, rozczłonko-
wanym układem 38 kolegiów. Zanim uniwersytet sca-
lił niezależne placówki edukacyjne, strukturą zabudo-
wy, przypominały one klasztory. Ufundowane przez 
biskupów, posiadały kaplicę, jadalnię, akademiki, bi-
bliotekę i przytulny kwadratowy dziedziniec. Budynki 
zaopatrzone były tylko w kilka okien wychodzących 
na zewnątrz i jedną okazałą bramę wejściową. Miały 
służyć wyłącznie skupieniu i nauce. Pierwotna, oparta 
na założeniach klasztornych zabudowa, do dziś prze-
sądza o charakterze miasta. 

Zmieniło ono swój wygląd wraz z nastaniem sty-
lu gotyckiego. Znakomite przykłady to Latin Chapel 
oraz Lady Chapel w katedrze Christ Church College. 
Okna zwieńczone ostrymi łukami oraz monolityczne 
kolumny podtrzymujące sklepiony dach były czymś 
zupełnie innym w porównaniu z poprzedzającym, ra-
czej prymitywnym stylem normańskim. Istotne zmia-
ny w obrazie samego Oxfordu nastapiły w połowie 
XVII wieku. Wzdłuż ulic powstały 3- lub 4-piętro-
we kamienice. Średniowieczne dziedzińce i gospody 
rozbudowały się i pochłonęły znaczną część centrum 

(Golden Cross przy Cornmarket Street, The Mitre 
przy High Street). Pod koniec XVII zapanował tam 
styl jakobiński, który stanowił połączenie stylu gotyc-
kiego z klasycznym. Polegał na symetrii i harmonii fa-
sad, z wielkimi dzielonymi oknami, zapewniającymi 
doskonałe oświetlenie wnętrza. Po kolejnych stu la-
tach styl klasyczny wrócił do łask. Mimo, że nowe bu-
dynki uniwersytetu (Scheldonian Theatre, Clarendon 
Building, Radcliffe Camera) wzniesiono w ścisłym 
centrum miasta, Oxford zachował swój średniowiecz-
ny wizerunek. I dziś przywołuje asocjacje z symetrią 
i harmonią, zwłaszcza pośród regularnych układów 
jego kolegiów powstałych między średniowieczem a 
wiekiem XVII, rozłożonych wokół Radcliffe Camera, 
między High Street I Broad Street. 

Z otaczających Oxford łagodnych wzgórz ukazuje 
się nam jego “florencka” sylweta (zwłaszcza ze wzgó-
rza Boars Hill), skąd kopuła Radcliffe Camera, wieże 
kościelne i dekoracje dachowe symetrycznie ułożo-
nych kolegiów, ukazują majestat proporcji pieczoło-
wicie tu zachowywanych. 

Chętnie uzupełniam doznania oksfordzkie o wraże-
nia z Cambridge, miasta nieodległego, podobnie jak 
Oxford, będącego w głównym swym zarysie wieloko-
legialnym uniwersytetem. Zawody wioślarskie, szam-
pan na trawie, chóry chłopięce w kolegialnych kościo-
łach, sztubackie wybryki, stada rowerów – wszystko 
tu atmosferą podobne temu, czego doświadczyło się 
w Oxford. Atutem Cambridge jest jego kameralność. 
Miasto zwrócone ku sennej Cam, podczas gdy Oxford 
obojętnie spogląda na przepływajacą w pobliżu rzekę 
Cherwell. W Cambridge można się cieszyć przejażdż-
ką gondolą pod mostkami (ze zniewalającym urodą 
Bridge of Sighs na czele) prowadzącymi wprost do 
kolegiów. 

Płynę wodą leniwej rzeki Cam, mostki otula gęsta 
mgła, przepływam obok gotyckiej budowli o naj-
wspanialszych proporcjach, jaką jest King’s College 
Chapel. Mowa o przejażdżce, która wywraca schema-
ty pojmowania tego, co urodziwe a co nie. Przyjmuję 
na siatkówkę oka obraz odrealnionej rzeczywistości, 
który w zwojach pamięci zostanie na całe życie, bo na 
nowo uformował mój osobisty wzorzec piękna.

Uderz w stół...

Oxford 
i Cambridge. 
Miasta,  
które żyją 
z myślenia

Zygmunt Barczyk

Chciałbym  podziękować autorom listu o (chyba re-
dakcyjnym?) tytule: „Ważny głos w sprawie szwedz-
kiej polonistyki” (NGP nr 12/2017) za ich zaanga-
żowanie. Zdziwiłbym się jednak naprawdę dopiero 
wtedy, gdyby nie starali się – jako odpowiedzialni 
za dawniejsze i obecne funkcjonowanie Instytutu 
Slavistyki – bronić jego (czyli swoich) dokonań, i jego 
(czyli swojego) dobrego imienia i decyzji. 

Przypomnę, że ten „ważny głos w sprawie  szwedz-
kiej polonistyki” zabierają (a jest to nagminny zwy-
czaj Instytutu także w wyznaczaniu rzeczoznawców 
przedmiotu): rusycyści i bohemistka, powtarzający 
ogólne hasła, jakie można znaleźć na internetowej 
stronie wydziału. Nie wiem, kto szanownym koleżan-
kom i koledze streszczał mój tekst opublikowany w 
„Nowej Gazecie Polskiej” nr 10 (394), ale uczynił to 
bardzo nonszalancko, sądząc po: 

1. tonie listu - odsieczy oblężonej twier-
dzy (wobec niby mojego: „ataku” na prof. E. 
Teodorowicz-Hellman), 

2. użyciu argumentów nie na temat (chodziło o dys-
kusję wokół konkretnych problemów a nie o alfabe-
tyczne wyliczenie nazwisk wszystkich pracowników 
Instytutu od momentu jego założenia) i 

3. braku odpowiedzi na postawione przeze mnie 
fundamentalne pytania, na przykład: A. - na jakiej 
koncepcji kultury opierać badania w ramach własnej 
dyscypliny? B. - czy inicjowane przez IPN czy pol-
skie ministerstwo kultury jubileusze upamiętniające  
polskich pisarzy muszą być regularnie obchodzone/
konferowane na szwedzkim uniwersytecie? C. - w ja-
kiej specjalności szwedzka polonistyka może być na-
prawdę dobra aby stanowić eksperckie zaplecze dla 
szwedzkich i międzynarodowych badań? Jeśli nie ma 
widoków na taką specjalizację, to wobec tego, powtó-
rzę: D. - co dalej ze szwedzką polonistyką?

P.S. List moich koleżanek i kolegi uwidocznił, przy 
okazji, wielki problem z jakim boryka się ostatnio 
szwedzka slavistyka (nie tylko polonistyka). Polega 
on na błędnych (albo niskich) wymaganiach wobec 
zawodowych komptetencji osób decydujących o lo-
sach danej dyscypliny. Każda z tych dyscyplin – czy 
to polonistyka czy rusycystyka lub bohemistyka jest 
na tyle obszerną dziedziną wiedzy, że powinna sięgać 
po rady kompetentnych specjalistów danej dyscypli-
ny (najlepiej o międzynarodowej renomie), a nie po 
oceny przypadkowych rzeczoznawców, którzy akurat 
znaleźli się pod ręką. Przykładowo: znawca średnio-
wiecznej literatury szwedzkiej czy tłumacz sensacyj-
nej literatury duńskiej nie powinni mieć decydującego 
głosu w ocenie odkrywczości i innowacyjności badań 
literatury i kultury polskiej XX wieku... i na odwrót. 
Albo dbamy o jakość badań, albo o coś innego.

Z poważaniem
Docent Janusz Korek, Sztokholm
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Szanowny Panie Redaktorze,
Z satysfakcją przeczytałem ostatni numer NGP 

(12/2017). Tym razem p. LGG napisał prawdę (cho-
dzi o artykuł „Big Zbig”) – tak jak było w 1985 ro-
ku. Dziękuję za zamieszczenie zdjęcia prof. Z. Brze-
zińskiego i mego przy okazji. Dodałbym tylko, że 
profesor dzięki mej listownej korespondencji z Nim 
do Białego Domu (mogę przysłać kopię) i poparciu 
Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej - Alojzego 
Mazewskiego - przyjechał z wykładem do Sztokholmu 
przed Londynem i Paryżem, co było w tych stolicach 
odebrane z zazdrością oraz pytaniem, dlaczego tak 
postąpił?

Pozdrawiam
Jan Zuchowski - Polska

Tak było...

Od redakcji: Odpowiedzią 
p. Janusza Korka kończymy 
polemikę na ten temat.
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Anatomia 
żebractwa
Żebranie od niepamięt-
nych lat było trwałym 
elementem szwedzkiego 
krajobrazu, podobnie 
było w całej Europie. 
Jednak tutaj w przeszło-
ści starano się przeciw-
działać temu zjawisku. 
W XVII wieku wpro-
wadzono dla żebraków 
tzw. paszporty, wyzna-
czano im miejsca gdzie 
mogą tym się zajmować. 
Sprawdzano czy oso-
by żebrzące są w stanie 
pracować i jeśli było to 
możliwe, wysyłano ich 
do przymusowej pracy. 
Karano za symulowanie 
kalectwa i wprowadza-
nie w błąd co do swego 
statusu materialnego. W 
średniowieczu bowiem 
nie brakowało takich, 
którzy udając biednych 
wyłudzali jałmużnę. 
Żebranie było wówczas 
ściśle związane z włóczę-
gostwem i zwalczano te 
dwa zjawiska jednocze-
śnie. Przyniosło to po 
wielu latach oczekiwany 
efekt. Skala żebractwa w 
Szwecji zmniejszyła się 
na początku XX wieku 
do tego stopnia, że w 
roku 1964 postanowiono 
znieść w szwedzkim pra-
wie wszelkie ograniczenia 
związane z żebraniem. 
Nie spodziewano się, że 
po 50 latach problem 
wybuchnie na nowo za 
sprawą rumuńskich 
i bułgarskich Cyganów. 

Żebractwo stało się w Szwecji w 
ostatnich latach niemałym problemem, 
z którym władze zupełnie nie potrafią 
sobie poradzić. Nie radzą sobie z tym, 
ponieważ najczęściej nie znają dogłęb-
nie zjawiska. A kiedy nie zna się przy-
czyn, trudno usuwać skutki. 

Nie zajmuję się sprawami społeczny-
mi Cyganów. Badam jedynie ich język. 
W Szwecji mam doskonałe warunki 
do pracy, badania mogę prowadzić 
na miejscu bez konieczności dalekich 
wyjazdów. Żyją tu bowiem Cyganie z 
różnych stron Europy, od których mogę 
zbierać materiał językowy do swoich 
badań. Odwiedzając obozowiska cy-
gańskich żebraków mam okazję przy-
glądać się również ich życiu.

Do napisania tego artykułu zain-
spirował mnie tekst Pana Andrzeja 
Szmilichowskiego opublikowany w 
Nowej Gazecie Polskiej (nr 5 (389) 
2017, s. 14 pt. „Hej, hej!”). Autor 
przedstawił w nim swoje przemyśle-
nia, refleksje, osobiste odczucia oraz 
stosunek do żebractwa. Trudno się z 
nimi nie zgodzić. Ja natomiast chciał-
bym przybliżyć mechanizm żebractwa, 
inaczej mówiąc: pokazać żebractwo 
od podszewki. Chciałbym uświadomić 
czytelnikom jak działa ta cała machina 
żebracza, ponieważ żebractwo nie jest 
uprawiane przez pojedyncze, nieszczę-
śliwe osoby. Zajmują się tym świetnie 
zorganizowane grupy przestępcze na-
stawione na „wydarcie” jak największej 
ilości pieniędzy od nieświadomych lu-
dzi, często naiwnych w swojej dobroci. 

Przyglądając się temu jak działają 
rumuńscy Cyganie w Szwecji, zauwa-
żam powtarzające się schematy i meto-
dy spotykane w innych krajach. Często 
żebractwo ma ścisły związek z innymi 
rodzajami przestępstw. Okazuje się, że 
żebractwo, podobnie jak handel ludź-
mi i narkotykami, wyłudzanie pomocy 
społecznej, ubezpieczeń oraz zwrotu 
podatków, a także pranie brudnych pie-
niędzy urosły do rangi przestępczości 
międzynarodowej i zorganizowanej. 

Aby zrozumieć dlaczego niektó-
re grupy rumuńskich i bułgarskich 
Cyganów żebrzą w krajach Unii 

Europejskiej, należy najpierw odpo-
wiedzieć na pytanie skąd pochodzą, 
kim są oraz na co przeznaczają „zaro-
bione” tu pieniądze. 

Do tej pory w Szwecji spotyka-
łem żebrzących Cyganów głównie 
z Rumunii, ale również z Bułgarii 
(chociaż jest ich znacznie mniej), a 
nawet z Turcji, którzy dostali się do 
Skandynawii nielegalnie wraz z fa-
lą syryjskich uchodźców. Ci jednak 
są tu rzadkością. Cyganie rumuńscy i 
bułgarscy mogą przyjechać do Europy 
zachodniej pod warunkiem posiadania 
paszportów biometrycznych. Kraje, 
z których oni pochodzą, chociaż są w 
Unii Europejskiej, to nie należą do tzw. 
Strefy Schengen. Żebracy pochodzą z 
różnych zakątków swoich krajów, tutaj 
nie ma żadnej reguły. 

W Rumunii i Bułgarii Cyganów moż-
na podzielić na dwie kategorie. Jedną 
stanowią tzw. „Cyganie rzemieślnicy”, 
którzy wykonują od wieków charak-
terystyczne dla swoich grup zawody. 
Są więc Cyganie kelderari (kotlarze) 
zajmujący się do dziś wyrobem kotłów, 
garnków czy patelni. Dzisiaj głównie 
produkują z miedzianej blachy desty-
latory do domowej produkcji alkoholu. 
Można ich spotkać w Rumunii na ba-
zarach, czasem przy drogach oferują 
kupno swoich wyrobów. Inna grupa to 
czurari (nożownicy). Kiedyś wyko-
nywali z drewna łyżki oraz metalowe 
noże, dzisiaj próbują produkować mio-
tły. Cyganie z grupy koszniczari (sita-
rze) kiedyś wytwarzali przetaki i sita. 
Obecnie zapotrzebowanie na te przed-
mioty zanikło, dlatego dzisiaj zajmują 
się wyplataniem koszy. W Bułgarii 
jedną z najbardziej znanych grup są ur-
sari (niedźwiednicy), którzy jeszcze do 
dziś obchodzą wsie dając przedstawie-
nia z wytresowanymi niedźwiedziami. 
Cyganów z tych grup raczej nie spotka 
się poza Rumunią i Bułgarią. Mają za-
wody, dzięki którym są w stanie dobrze 
utrzymać się w swoich krajach. 

Natomiast przyjeżdżają tu Cyganie 
z grup, które nie posiadają żadnych 
praktycznych umiejętności, a co za 
tym idzie nie mają też żadnej nazwy. 

Zajmują się od niepamiętnych czasów 
żebractwem na Bałkanach, robią to pro-
fesjonalnie również na Zachodzie. 

Wielu Cyganów z tej najbiedniej-
szej grupy w Rumunii w latach 60-tych 
postanowiło za wszelką cenę zmienić 
swoje materialne położenie. Za cichym 
przyzwoleniem, a nawet we współpracy 
z tamtejszą służbą bezpieczeństwa (se-
curitate) dokonywali oni spektakular-
nych grabieży na Zachodzie. Okradali 
niewielkie, słabo zabezpieczone, regio-
nalne banki, transporty samochodowe i 
kolejowe, świątynie, osoby prywatne. 
Interesowały ich pieniądze, wyroby ju-
bilerskie ze złota, szlachetne kamienie. 
Pomoc tajnych rumuńskich służb była 
niezbędna. Zaopatrywali oni Cyganów 
w odpowiedni sprzęt, zapewniali logi-
stykę (paszporty, przewozy, „dziuple”), 
za co oczywiście pobierali swoją „do-
lę”. Jednocześnie sami umywali ręce 
od odpowiedzialności, bowiem czarną 
robotę wykonywali za nich Cyganie 
i w razie wpadki, oni odpowiadali. 
Wszystkim to się opłacało. Parasol 
służb nad tymi Cyganami dawał im po-
czucie bezkarności, mogli obnosić się 
za czasów rządów N. Ceaușescu swym 
bogactwem, budować okazałe pałace 
w wielu miejscowościach Rumunii. 
Po jakimś czasie stali się na tyle bez-
czelni, że sami siebie, swoje rody i 
klany zaczęli nazywać „złodziejami”, 
tak jakby złodziejstwo było ich profe-
sją, podobnie jak kotlarze, nożownicy, 
niedźwiednicy, którzy tworzyli nazwy 
swych grup od wykonywanych zawo-
dów. Nadając sobie niechlubną nazwę 
„złodziei” przestawali być bezimienni 
(co jest bardzo ważne dla rumuńskich 
Cyganów), a swym bogactwem podno-
sili swój prestiż w oczach pozostałych 
Cyganów. To głównie oni są dzisiaj or-
ganizatorami żebractwa w zachodniej 
Europie, a żebrakami są inni biedniejsi 
Cyganie.  

Högdalen, maj 2017 © Andrzej B. Lewkowicz

Jedni Cyganie zbierają pieniądze na 
budowę pałaców (bo trudno inaczej na-
zwać ich domy w Rumunii), dla drugich 
natomiast szczytem marzeń jest zmia-
na dachu na ich domu w Rumunii czy 
postawienie pieca kaflowego w poko-
ju. Ci pierwsi rozwinęli tu prawdziwe 
„przedsiębiorstwo żebractwa” i dzia-
łają na wielką skalę (również między-
narodową). Zarobione pieniądze, prócz 
inwestycji w nieruchomości, lokują 
również w biznes w swoich krajach 
oraz w inną przestępczą działalność. 
Może wyda się to niewiarygodne, ale 
ich pałace w Rumunii stoją zazwyczaj 
puste. Oni sami mieszkają w namio-
tach lub mizernych chałupinach obok 
nich. Ponieważ te okazałe budowle z 
zasady nie mają służyć zamieszkaniu. 
Stanowią jedynie oznakę zamożności. 
Drudzy to przy nich amatorzy. Jednak 
żaden z żebrzących tutaj Cyganów nie 
jest skrajnie biednym człowiekiem. 
Biedni pozostają w Rumunii, ponie-
waż ich nawet nie stać na przyjazd do 
Szwecji. Jaki jest ich prawdziwy status 
materialny łatwo rozpoznać po smart-
fonach, które używają. Zapewniam, że 
nie są to leciwe, zdezelowane Nokie. 
Ci, którzy żebrzą zagranicą otrzymują 
jednocześnie w Rumunii pomoc socjal-
ną. Zatem zarabiają podwójnie. Ale na 
tym nie koniec. Mają jeszcze wiele in-
nych źródeł dochodu. 

W zasadzie wszyscy traktują to za-
jęcie jako coś zupełnie normalnego. 
Wielu z nich żebrze od dziecka i nie zna 
innych zajęć. Dziennikarz J. Sweeney 

“Pałac cygański”, Rumunia © Andrzej B. Lewkowicz

Andrzej B. 
Lewkowicz
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Obozowisko cygańskie w Högdalen (Sztokholm) © Andrzej B. Lewkowicz

pojechał do Rumunii śladem londyń-
skich żebraków, aby zobaczyć jak oni 
tam żyją. Przy okazji zapytał jednego 
z lokalnych przywódców cygańskich, 
co sądzi o oszukańczym żebractwie z 
wykorzystaniem do tego celu dzieci? 
Cygan z rozbrajającą szczerością od-
powiada: Tak żyliśmy od wieków i tak 
żyć będziemy nadal. W Rumunii wśród 
Cyganów wychowały się dziesiątki 
pokoleń żebraków, które nie potrafią 
inaczej żyć. Brak wykształcenia, nie-
możliwość znalezienia pracy, pogłębia 
patologie występujące w wielu gru-
pach Cyganów. Jest to zamknięte ko-
ło, z którego nie widać wyjścia. Wielu 
mogąc pracować uchyla się od pracy. 
Obce jest im zaangażowanie, wysiłek 
i trud życia. Liczą na łut szczęścia, na 
mannę z nieba. Nie wszyscy oczywi-
ście są tacy, zdarzają się wyjątki, ale to 
tylko wyjątki. 

Problem nie jest nowy. Cyganie 
od samego początku po przybyciu w 
XIV wieku do Europy nie byli zainte-
resowani w integrowaniu się z euro-
pejczykami, Europa natomiast widząc 
problemy z półdzikimi przybyszami z 
Azji, próbowała rozwiązywać je praw-
nie, uchwalając cały szereg ustaw an-
tycygańskich. Jak widać nie przyniosły 
one żadnych rezultatów. Od kilkunastu 
lat Unia Europejska wdraża w wie-
lu krajach program integracyjny dla 
Cyganów. Do tej pory wydano na je-
go realizację miliony euro i nie widać 
żadnych praktycznie efektów, mimo iż 
pieniądze wydano zgodnie z prawem i 
racjonalnie. To pokazuje na jak wielki 
opór trafiają działania ludzi chcących 
im pomóc. Program będzie nadal re-
alizowany, jednak nikt nie wie, czy za-
kończy się sukcesem i kiedy. 

Generalnie Cyganie dzielą ludzi na 
swoich i obcych. Obcymi są przede 
wszystkim nie-Cyganie (po cygańsku 
„gadzio”), ale również Cyganie pocho-
dzący z innych grup. Ten podział na 
„my” i „oni” ma daleko idące konse-
kwencje. W zasadzie „my” to dla nich 
tylko najbliższa rodzina. Nie zawsze 
„my” to każdy inny Cygan. Tak sze-
roko nie identyfikują się. Ich poczucie 
przynależności do grupy społecznej 
jest bardzo wąskie i ogranicza się do 
najbliższych. Oni od wieków tkwią w 
systemie plemiennym, dlatego nie po-
trafią stworzyć nowoczesnego społe-
czeństwa, tym bardziej państwa. 

Po otrzymaniu pieniędzy od „ob-
cych” oczywiście dziękują im, ale 
wewnętrznie nie są im wdzięczni. W 
głębi serca cieszą się, że znalazł się 
kolejny człowiek, który dał się nabrać. 
To swoiste teatrum, gra pozorów z ich 
strony. A w sercu pogarda dla „głupich 
obcych”. Świetnie to zjawisko ilustruje 
film pt. „Gadjo dilo” (czytaj: „Gadzio 
dilo”, tytuł można przetłumaczyć ja-
ko „Głupi nie-Cygan” lub „Głupi ob-
cy”) nakręcony w roku 1997 przez 
francuskiego reżysera (cygańskiego 
pochodzenia) T. Gatlifa. Tytułem fil-
mu jest zwrot w języku cygańskim 
jakiego używali Cyganie wobec mło-
dego Francuza, który zafascynowa-
ny cygańską muzyką przyjeżdża do 
Rumunii. Dla Cyganów to, co on robi 
jest zupełnie niezrozumiałe, nienormal-
ne. Większość z nich nie ma żadnych 
życiowych pasji, zainteresowań. Jeśli 
robią cokolwiek, to tylko dla pieniędzy 
lub własnej przyjemności. Żyją tak, jak 
gdyby nie mieli potrzeb duchowych, 
dla nich liczy się tylko bogactwo ma-
terialne. „Gadzio” jest dla Cyganów po 
prostu głupi, a kiedy pomaga im, jest 
głupi podwójnie. 

Przeciętny mieszkaniec kraju euro-
pejskiego, gdzie jest wielu żebraków 
cygańskich, widzi jedynie czubek gó-
ry lodowej, czyli siedzących na każ-
dym ruchliwym miejscu Cyganów. 
Pozostała część tej konstrukcji jest 
skrzętnie zakamuflowana. Nie jest to 
tak, że jakiś Cygan czy Cyganka wy-
biera sobie miejsce do żebrania kiedy 
chce i gdzie chce. Szwecja podzielona 

jest na rewiry. Każda gmina, dzielnica, 
miasto, opanowane są przez poszcze-
gólnie grupy, które bronią „swego 
terytorium”. 

Różna jest struktura grup żebra-
czych. Zazwyczaj główną jej część 
stanowi kilka rodzin skoligaconych ze 
sobą. 

Bardzo często organizacją żebrania 
zajmują się Cyganie, którzy mieszka-
ją w Szwecji od dawna. Znają język 
szwedzki i realia tego kraju. To oni 
dostarczają Cyganom przyjeżdżającym 
tu przyczepy kempingowe, szukają 
dyskretnych miejsc na obozowiska, 
za co oczywiście pobierają pieniądze. 
Rzadko jest to procent od zebranych 
pieniędzy. Trzeba byłoby stać przy 
nich i obserwować ile faktycznie zbio-
rą. Najczęściej jest to określona kwota, 
którą muszą zapłacić. W efekcie żebra-
kom pozostaje dla siebie niewiele lub 
nawet nic, a czasem muszą dopłacać 
jednego dnia licząc, że dnia następnego 
zbiorą więcej i jakoś to się wyrówna. 
Każdy, nawet żebrak, swój rozum ma 
– jak powiadają – i kalkuluje, czy ten 
proceder opłaca się. Jeśli tak, to godzi 
się na „opodatkowanie” u przestępców. 

Zdarzają się w Szwecji indywidual-
ni żebracy lub kilkuosobowe rodziny. 
Tacy jednak nie mają szans. Szybko są 
przepędzani lub podporządkowywani 
sobie przez liczniejsze i silniejsze gru-
py żebracze. 

Kiedy kobiety, starcy i symulanci 
(niby kalecy) „pracują”, mężczyźni 
mają przydzielone inne zadania. Na 
miejsca „pracy” żebracy są najczęściej 
rozwożeni wcześnie rano samochoda-
mi. Tak, to nie pomyłka. Ci „nieszczę-
śliwi” żebracy mają samochody i to nie 
najgorszych marek. Przed wyjazdem 
szefowie grup organizują zebrania, na 
których dają wskazówki i zalecenia dla 
żebrzących. 

Zawsze na czele grupy stoi męż-
czyzna. Kobiety nie mają u Cyganów 
zbyt wiele do powiedzenia. Przywódca 
dba o prawidłowe funkcjonowanie 
grupy. Przydziela zadania i kontrolu-
je wykonanie. Bodaj najważniejszym 
zadaniem jest obserwacja „swojej oko-
licy” i ochrona „swego terytorium”, 
na którym żebrzą ich ludzie. Ochrona 
jest niezbędna, ponieważ chętnych do 
zajęcia lepszych „miejscówek” jest 
bardzo wielu. Informują telefonicznie 
żebraków o nadchodzącej policji lub o 
zbliżających się grupach przestępczych 
wymuszających haracze. 

Wśród Cyganów nagminnie obser-
wuje się zjawisko wymuszania hara-
czu od żebraków należących do innych 
grup. Wymuszenia są bardzo brutalne, 
zawsze z użyciem broni palnej lub 
ostrych narzędzi (noża). Nikt zaatako-
wany z zaskoczenia nie przeciwstawia 
się. Nie informują o takich zdarzeniach 
również policji. Po pierwsze dlatego, 
że nie znają języka, a po drugie etyka 
cygańska im na to nie pozwala. 

Co dwie lub trzy godziny do poszcze-
gólnych żebraków podchodzi „ochro-
niarz i kasjer” w jednej osobie i zabiera 
„utarg”, aby nigdy żebrak nie posiadał 
przy sobie zbyt dużej sumy pieniędzy, 
które mogłyby być mu odebrane przez 
obcych (Cyganów lub nie-Cyganów). 

W Szwecji na szczęście Cyganie 
nie wykorzystują do żebractwa dzieci. 
Wiedzą, że szwedzkie prawo szczegól-
nie je chroni, dzieci mogą zostać im 
odebrane, a oni surowo ukarani. Mają 
jednak inne sposoby na wzbudzenie u 
przechodniów litości. Niektórzy mają 
przy sobie psy i w ten sposób próbują 
„otwierać” portfele Szwedów przywią-
zanych do zwierząt domowych. 

Inną grupę w żebraczej machinie 
są zbieracze surowców wtórnych. W 
Szwecji zbierają jedynie puszki po 
napojach oraz butelki, za które mo-
gą otrzymać zwrot kaucji. W innych 
krajach również metale, które można 
sprzedać jako surowiec wtórny. 

Ważną i prestiżową grupę stanowią 
osoby znające się na technice. Ich za-
daniem jest demontaż kupionych za 
grosze starych samochodów i maszyn. 
Części samochodowe, które nadają się 
jeszcze do wykorzystania, wywożą do 
Rumunii i sprzedają. 

Cyganie przemycają do Szwecji 
alkohol, papierosy oraz narkotyki. 
Większość narkotyków sprzedają, 
ale z części używek korzystają sami. 
Wielokrotnie widziałem samochody 
wracające z Rumunii wyładowane po 
brzegi ziemniakami, cebulą oraz mąką 
kukurydzianą, z której robią ulubione 
danie, czyli mamałygę. W ten sposób 
oszczędzają na zakupie produktów spo-
żywczych, które w Szwecji są dla nich 
zbyt drogie. 

Kolejną grupą, która sporo zarabia, 
są muzykanci. Grają przeważnie w me-
trze oraz w przejściach dla pieszych. 
Czasem spotyka się ich na ulicach. 
Niemalże zawsze niedaleko nich jest 
żebrząca Cyganka. Grając mają rów-
nież na nią oko. W razie problemów idą 
jej z pomocą. 

Czasami spotyka się wśród żebrzą-
cych nie-Cyganów (najczęściej są to 
Rumuni), którzy jako niewolnicy są 
przymuszani do żebractwa. Zazwyczaj 
to osoby upośledzone psychicznie, ka-
lekie, które nie są w stanie przeciwsta-
wić się swoim ciemiężycielom. Policja 
w Malmö rozbiła dwa lata temu gru-
pę Cyganów, która wykorzystywała 
do żebrania m.in. inwalidę na wózku. 
Człowiek ten bez jedzenia i picia oraz 
możliwości załatwienia potrzeb fizjolo-
gicznych po kilkanaście godzin dzien-
nie był zmuszany do żebrania przed 
centrum handlowym.

Żebracy bardzo rzadko mieszkają 
w wynajętych mieszkaniach, chociaż 
i tacy również zdarzają się. To praw-
dziwa elita wśród nich. Większości 
jednak na wynajęcie mieszkań nie stać 
lub nie chcą na taki „luksus” marnować 
pieniędzy. Najczęściej żyją oni w obo-
zowiskach składających się z przyczep 
kempingowych lub mieszkają w szała-
sach skleconych ze znalezionych mate-
riałów (deski, blachy, wykładziny, folie 
itp.). Tak żyją Cyganie przez cały rok, 
również zimą, w warunkach porów-
nywalnych z najbiedniejszą ludnością 
trzeciego świata. Nie mają dostępu ani 
do elektryczności, ani do sanitariatów 
czy wody. Prawdę mówiąc nie żal mi 
ich, sami sobie gotują taki los. 

To, co wręcz poraża po wejściu na 
teren obozowisk, to wszechobecny 
brud. Poziom zaśmiecenia jest tak wiel-
ki, że zagraża to środowisku naturalne-
mu. Wszędzie na ziemi plamy po ropie 
i chemikaliach ze demontowanych sa-
mochodów i maszyn. Wszystko to, co 
zostało przyniesione do obozowisk, a 
uznane za nieprzydatne, jest wyrzucane 
opodal w krzaki. Brak toalet powodu-
je, że obozowiska te cuchną fekaliami 
z daleka. Wszędzie leżą ubrania, które 
zapewne otrzymują w ramach pomo-
cy charytatywnej. Ponoszą je kilka 
dni i wyrzucają zgodnie z dewizą „ła-
two przyszło, łatwo poszło...”. Pełno 

butelek po alkoholu, przecież jakoś mu-
szą sobie umilać czas. W Sztokholmie 
wycinają zdrowe drzewa na opał w 
lasach sąsiadujących z obozowiskami.

Istnienie tych obozowisk urąga 
wręcz godności człowieka i europej-
skim wartościom. O ile Cyganie sami 
nie dojrzeli do tego, by żyć jak ludzie, 
to obowiązkiem szwedzkich władz jest 
nie dopuścić do istnienia takich miejsc. 
Są gminy jak Botkyrka czy Bålsta, któ-
re z dużą determinacją usuwają obozo-
wiska cygańskie. Inne natomiast nie ro-
bią właściwie nic. Bo jak wytłumaczyć 
istnienie od wielu lat obozowiska przy 
sztokholmskich zakładach przeróbki 
śmieci (Återvinningscentral Vantör) 
między Hökarängen a Högdalen? 

Kilku Cyganów mieszka w pomiesz-
czeniach Stockholms Stadsmission. 
Warunkiem mieszkania tam jest jednak 
zaniechanie żebractwa. Mają oni obo-
wiązek sprzedawania broszury infor-
mującej o sytuacji Cyganów. 

Zdarzają się również Cyganie bez-
domni. Nocują w najróżniejszych miej-
scach, np.: pod mostami (Sundbyberg), 
w przejściach pod jezdniami (Alby), w 
opuszczonych domach, w parkach itp.

Odżywiają się różnie. Tutaj rolę od-
grywa nie tylko indywidualny gust, ale 
i pozycja w grupie. Mężczyźni (szefo-
wie grup, ochroniarze-kasjerzy, han-
dlarze i technicy) jedzą znacznie lepiej 
niż żebracy. Codziennie można ich spo-
tkać w McDonald’s, w Max czy innych 
miejscach gdzie sprzedaje się fast fo-
od. Fundują sobie kawę, jedzą desery. 
Żebracy natomiast ciepłe posiłki jedzą 
późnym wieczorem, które przygotowu-
ją na ognisku lub na grillu po powrocie 
do obozowisk. Czasem ludzie zamiast 
pieniędzy dają im produkty spożywcze, 
które zjadają w ciągu dnia. 

Żebractwo generuje również wiele 
innych problemów. Dla wielu z nas 
niewyobrażalne jest nie myć się przez 
miesiąc lub dłużej. A tak żyją żebra-
cy. Po wejściu do wagonu metra grupy 
żebraków czasami następuje popłoch 
wśród pasażerów i ucieczka ludzi jak 
najdalej od nich. Nie dość, że zachowu-
ją się głośno, plują na podłogę, to jesz-
cze tak cuchną, że zbiera na mdłości.

Cyganie zajmujący się żebractwem 
w Zachodniej Europie dość dawno te-
mu wpadli na pomysł, aby ich kobie-
ty, szczególnie w piątki, ubierały się 
podobnie jak kobiety muzułmańskie 
i żebrały w pobliżach meczetów. Jak 
wiadomo piątek u muzułmanów to 
dzień modlitwy, kiedy to wyznawcy tej 
religii zobowiązani są do okazywania 
miłosierdzia biednym. Mężczyźni wy-
chodzący z meczetów po piątkowych 
modłach, widząc żebrzące kobiety 
ubrane jak muzułmanki bardzo chętnie 
udzielają im wsparcia. Nie przypusz-
czają nawet, że są oszukiwani. Czasami 
muzułmanie pytają, skąd one pochodzą. 
Odpowiadają zawsze, że są z Bośni. 
Powszechnie wiadomo, że muzułmanie 
bośniaccy są mało religijni, nie czytają 
świętych ksiąg i nie znają arabskiego. 
W ten sposób udaje się im nie „wpaść” 
na oszustwie.  CDN NA STR. 10

“Pałac cygański”, Rumunia © Andrzej B. Lewkowicz
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Porady prawne mec. Agnieszki Hajdukiewicz

Skutki upływu czasu w prawie - część VI
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Pobyt za granicą, a dzierżawa nieruchomości w Polsce
Niejednokrotnie nasi Rodacy wyjeżdżając za granicę np. do Szwecji, pozosta-

wiają w kraju swój majątek (najczęściej nieruchomości), który oddają w dzierża-
wę. Częstą sytuacją jest też inwestowanie przez Polaków pracujących za granicą 
zarobionych tam pieniędzy w nieruchomości położone w Polsce, które na pewien 
czas (np. okres pobytu za granicą) oddawane są w dzierżawę. Warto więc poznać 
tę instytucję prawną zwłaszcza w kontekście terminów związanych z wykony-
waniem umowy dzierżawy, o których należy pamiętać, aby uniknąć problemów 
finansowych.

Trzeba wyjaśnić, że przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje 
się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas ozna-
czony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiające-
mu umówiony czynsz. W porównaniu z umową najmu, która uprawnia najemcę 
jedynie do korzystania z przedmiotu najmu, umowa dzierżawy uprawnia oprócz 
korzystania z rzeczy także pobieranie z niej pożytków tzn. np. płodów rolnych 
gruntu lub dochodów przedsiębiorstwa. Przedmiotem umowy dzierżawy mogą 
być nieruchomości, ruchomości, a nawet żywy inwentarz.   

Dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie 
tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony i to zarówno gdy dotyczy nieru-
chomości jak i rzeczy ruchomych.

Termin płatności czynszu dzierżawnego
Obowiązek uiszczania czynszu obciąża dzierżawcę nawet gdy po zawarciu 

umowy nie odebrał lub nie używa dzierżawionej rzeczy, jeżeli ta rzecz została 
mu zaproponowana do odbioru.  

Umowa dzierżawy powinna regu-lować termin zapłaty czynszu, ale nie jest to 
element konieczny takiej umowy. Według ustawy czynsz dzierżawny może być 
płacony jednorazowo lub okresowo z dołu tzn. po upływie okresu czasu, za który 
jest uiszczany. Jeżeli w umowie dzierżawy strony nie uregulowały terminu płat-
ności czynszu, to wskazaniem są terminy zwyczajowe, a w przypadku ich braku 
taką należność płaci się raz na pół roku. Podkreślić jednak należy, iż umowne lub 
określone ustawowo terminy płatności czynszu za dzierżawę nie dotyczą innych 
płatności, do których regulowania zobowiązany jest dzierżawca jak np. podatki 
czy ubezpieczenie. 

Za nieterminową zapłatę czynszu wydzierżawiającemu przysługują odsetki 
za opóźnienie, a nawet odszkodowanie za zwłokę dzierżawcy w zapłacie tego 
świadczenia. 

Roszczenie o zapłatę czynszu przedawnia się po 3 latach jako świadczenie 
okresowe. Natomiast z upływem 1 roku od dnia zwrotu rzeczy przedawniają się 
roszczenia: wydzierżawiającego przeciwko dzierżawcy o naprawienie szkody z 
powodu uszkodzenia lub pogorszenia przedmiotu umowy dzierżawy, dzierżawcy 
przeciwko wydzierżawiającemu o zwrot nakładów na przedmiot dzierżawy oraz 
o zwrot nadpłaconego czynszu.

Dariusz T. zarobione w Szwecji pieniądze w grudniu 2012 r. przeznaczył na za-
kup gospodarstwa rolnego w malowniczej wsi pod Lublinem. W dniu 2 stycznia 
2013 r. zawarł umowę dzierżawy tego gospodarstwa ze swoim nowym sąsiadem 
Zenonem C. na czas nieoznaczony. Strony umówiły się, że rokiem dzierżawnym 
będzie rok kalendarzowy, a płacenie czynszu dzierżawnego będzie odbywać się 
przelewem bankowym co roku z dołu, czyli w kolejnych latach zapłata miała 
następować: w dniu 2 stycznia 2014 r., 2 stycznia 2015 r., 2 stycznia 2016 r. itd. 
Wydzierżawiający zaraz po zakupie gospodarstwa rolnego wrócił do Szwecji, 
jednak dzierżawca nie płacił mu umówionego czynszu. Dariusz T. przez kilka lat 
nie upomniał się o zaległą zapłatę. Przyjechał do Polski w maju 2017 r. i wów-
czas zażądał od dzierżawcy zapłaty całego zaległego czynszu. W odpowiedzi 
dzierżawca Zenon C. stwierdził, że roszczenie o zapłatę czynszu dzierżawnego 
za 2013 r., który miał być uiszczony w dniu 2 stycznia 2014 r., uległo przedaw-
nieniu i nie musi tego regulować.   

Należy wskazać, że w powyższym przykładzie faktycznie w dniu 2 stycz-
nia 2017 r. doszło do przedawnienia roszczenia o zapłatę czynszu za pierwszy 
rok dzierżawy, ponieważ takie świadczenie ulega trzyletniemu przedawnieniu i 
Zenon C. podnosząc zarzut przedawnienia nie musi płacić tej części należności. 

Terminy wypowiedzenia umowy dzierżawy 
Polski kodeks cywilny stanowi, że jeżeli umowa dzierżawy nie stanowi ina-

czej, to dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na 

koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed 
upływem roku dzierżawnego (umowne terminy wypowiedzenia mogą być krót-
sze lub dłuższe). Umowę dzierżawy można więc wypowiedzieć lub rozwiązać ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku oddania przedmiotu dzierżawy osobie 
trzeciej bez zgody wydzierżawiającego do bezpłatnego lub odpłatnego korzysta-
nia, zwłoki z zapłatą czynszu czy poważnych wad przedmiotu dzierżawy, a także 
w przypadku używania rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznacze-
niem rzeczy albo jej istotnego zaniedbywania.

Wypowiedzenie dzierżawy z zachowaniem terminów wypowiedzenia może 
dotyczyć umowy zawartej na czas oznaczony (w tym przypadku wypowiedzenie 
jest możliwe tylko w razie wystąpienia przyczyny wyraźnie wskazanej w 
umowie) jak i nieoznaczony (wypowiedzenie może nastąpić bez podawania 
przyczyny). 

Według ustawy termin wypowiedzenia dzierżawy innej rzeczy niż grunt rolny 
wynosi 6 miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.

Szymon Z. w dniu 1 kwietnia 2017 r. wypowiedział umowę dzierżawy młyna, 
co oznacza, że jeżeli rok dzierżawny pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to 
umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2017.  

Natomiast jeżeli przedmiotem dzierżawy jest grunt rolny, termin wypowie-
dzenia wynosi jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego.  

W dniu 1 lipca 2017 r. Cezary O. jako wydzierżawiający grunt rolny Joa-
chimowi B. wypowiedział umowę dzierżawy, w której strony nie uregulowały 
terminu wypowiedzenia ale ustaliły, że rok dzierżawny pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym.   

W powyższym przykładzie rozwiązania umowy dzierżawy nastąpi dopiero w 
dniem 31 grudnia 2018 r., ponieważ wówczas kończy się rok dzierżawny.   

Istotne znaczenie ma ustalenie początku i końca roku dzierżawnego. Jeżeli 
te kwestie nie są uregulowane w umowie albo zwyczajowo, to początek roku 
dzierżawnego pokrywa się z chwilą wydania przedmiotu dzierżawy dzierżawcy 
ale pojawiają się też poglądy, że początkiem takiego roku jest zawarcie umowy. 
Zwyczajowo natomiast przyjmuje się, że rok dzierżawny gruntów rolnych 
rozpoczyna się 1 września, łąk czy pastwisk zaś – 1 maja.

Reasumując wskazać należy, że miejsce położenia nieruchomości w 
mieście lub na wsi nie ma znaczenia dla określenia jej jako rolnej. Pod tym 
pojęciem należy rozumieć definicję zawartą w kodeksie cywilnym czyli jest 
to nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia 
działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. 
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Dla cygańskich żebraczek piątek to 
najlepszy dzień w tygodniu pod wzglę-
dem przychodów. Cyganki przebrane 
za muzułmanki można spotkać wtedy 
w pobliżu meczetu w Fittja, zresztą 
opodal jest ich obozowisko. Nie spoty-
ka się ich prawie przy chrześcijańskich 
świątyniach (kościołach, zborach czy 
cerkwiach). Chociaż przed katedrą w 
Uppsala prawie zawsze „dyżuruje” ja-
kaś Cyganka. 

W Paryżu natomiast żebrzące ru-
muńskie Cyganki (ubrane jak muzuł-
mańskie kobiety) można często spotkać 
z tabliczkami z napisem „Famille sy-
rienne SOS” – napisu tłumaczyć chyba 
nie trzeba.

Innym sposobem na zdobycie pie-
niędzy jest urządzenie dramatycznego 
przedstawienia w sklepie. Do  skle-
pu obuwniczego w Odessie wchodzi 
Cyganka z bosym dzieckiem. Oglądają 
buty, po jakimś czasie dziecko pada 
na podłogę z płaczem i błaga „Мама, 
мама, купи мне такие ботинки!” 
(Mamo, mamo, kup mi takie buty!). 
Matka odpowiada, że nie ma pienię-
dzy. Dziecko krzyczy jeszcze głośniej. 
Ludzie w sklepie przejęci całą tą dra-
matyczną sytuacją składają się po kilka 
hrywien i kupują „biednemu dziecku” 
tenisówki. Wychodząc ze sklepu mały 
chłopiec ociera z policzków łzy i py-
ta matkę: „Baszawawys me lasies?” 
(Czy dobrze grałem / udawałem?). Nie 
spodziewali się, że ja – będący w tym 
czasie w sklepie – wszystko świetnie 
rozumiem i zapytam ich po cygańsku 
„Miszto sy te chochavel gazies?” (A 
czy przystoi oszukiwać ludzi?). Na mo-
je pytanie rzucają się do ucieczki… 

Najwięcej jednak żebraków „pra-
cuje” przy wejściach do stacji metra, 
centrów handlowych. Usadawiają 
się również przy ruchliwych ulicach, 
w parkach, a nawet przed miejskimi 
bibliotekami (Uppsala) oraz muze-
ami i w miasteczkach akademickich 
(Sztokholm i Uppsala). 

Zwyczajne żebractwo wielu Cyga-
nom nie wystarcza. Stosują różne 
techniki oszustw, aby jak najwięcej 
„zarobić”. 

Spotykałem na terenie sztokholm-
skiej aglomeracji Cyganów, którzy 
symulowali kalectwo. Żebrząc w wa-
gonach kolei podmiejskiej (pendeltåg) 
ledwo powłóczyli nogami wspierając 

się na kulach, natomiast wieczorem 
w obozowiskach grali w piłkę. Młode 
Cyganki udają, że są w ciąży przymo-
cowując na brzuchu specjalnie do tego 
celu zrobione poduszki. Generalnie nie 
brakuje im pomysłowości, aby „wy-
szarpać” od naiwnych ludzi pieniądze. 

Wielu żebraków wykorzystuje de-
wocjonalia (ikony, krzyże) do „zmięk-
czenia” serc przechodniów. Nie zdają 
sobie sprawy z tego, że ten „chwyt” 
zupełnie nie działa w zlaicyzowanym 
szwedzkim społeczeństwie. Prawie za-
wsze posiadają ulotki informujące po 
szwedzku o chorobie bliskich (dzieci 
czy rodziców). Co bardzo rzadko jest 
prawdą. 

Oczywiście żebractwo, zbieranie 
surowców wtórnych czy demontaż 
samochodów, to nie jedyne zajęcia 
rumuńskich Cyganów w Szwecji. 
W Göteborgu policja odkryła grupę 
Cyganów zajmująca się sutenerstwem. 
W grupie kobiet wykorzystywanych do 
prostytucji były zarówno Cyganki jak i 
Rumunki. 

Na obozowisku cygańskim leżącym 
między Rågsved a Högdalen znalazłem 
dużą ilość małych strzykawek stoso-
wanych przez narkomanów. Spotykam 
często młodych Cyganów, którzy nie są 
pijani, jednak wyraźnie pod wpływem 
środków odurzających, co potwierdza 
moje przypuszczenia, że handlują nar-
kotykami i sami je zażywają. 

Spotykam również grupy, które zaj-
mują się zbieractwem rowerów, wóz-
ków dziecięcych, komputerów, odbior-
ników TV i innych przedmiotów domo-
wego użytku, które są przez Szwedów 
wyrzucane. Wszystko to co jest spraw-
ne lub może być tanio naprawione jest 
wywożone do Rumunii i sprzedawane. 

Innym źródłem dochodów są oszu-
stwa socjalne. Ci, którzy przebywają 
tutaj legalnie i zajmują się żebractwem 
oczywiście nigdzie legalnie nie pracu-
ją, a utrzymują się dzięki dobrotliwej 
szwedzkiej opiece społecznej wyłu-
dzając pomoc. To problem, który wy-
stępuje w całej Unii Europejskiej, a w 
który zamieszani są Cyganie ze wszyst-
kich grup. W 2011 polska policja uję-
ła w Wielkopolsce grupę 25 polskich 
Cyganów wyłudzającą świadczenia 
społeczne w Wielkiej Brytanii. 

Cyganie organizują również 
obozy niewolniczej pracy. To 

zjawisko wielokrotnie notowała policja 
w Hiszpanii, Anglii, we Włoszech oraz 
Irlandii. Cyganie zmuszali do pracy w 
rolnictwie jedynie w zamian za marne 
jedzenie i nocleg w mizernych warun-
kach. W Szwecji tego procederu nie 
ma. Były oczywiście przypadki niewol-
nictwa w Szwecji, za które skazywano 
Cyganów, jednak nie miały one związ-
ku z żebractwem. 

W Szwecji cygańscy żebracy na 
szczęście nie kradną. W Londynie ru-
muńscy Cyganie wyspecjalizowali się 
w robieniu zamieszania przy banko-
matach, kiedy ktoś pobiera gotówkę. 
Najczęściej w tym momencie stukają 
dłonią w plecy. Każdy człowiek odru-
chowo odwraca się. Tę właśnie chwi-
lę nieuwagi wykorzystują i zabierają 
pieniądze. Robią to przeważnie dzie-
ci lub młodzież. Działają przeważnie 
we dwoje. Szwedzcy żebracy nie są 
również tak natarczywi jak w Anglii, 
Hiszpanii czy we Francji, gdzie chwy-
tają przechodniów za ubrania i trzyma-
ją póki nie dostaną pieniędzy. 

Cyganom w Sztokholmie pomaga 
między innymi miejska pomoc społecz-
na, szwedzki kościół, organizacje takie 
jak „Läkare i världen”, „Stockholms 
Stadsmission”, „EU-Center” oraz 
„Convictus Nyttbygga”. Na jednym z 
obozowisk w Barkaby znalazłem wie-
le ulotek informujących po rumuńsku 
gdzie mogą przenocować, zjeść, umyć 
się, wyprać ubranie, skorzystać z po-
mocy medycznej, otrzymać odzież itp. 

Nie tylko Szwecja ma poważny 
problem z cygańskimi żebrakami. 
Zjawisko to jaskrawie występuje we 
Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, 
Hiszpanii oraz Grecji. Czyli w kra-
jach, w których chociaż jest prawo 
pozwalające zwalczać żebractwo, nie 
jest ono egzekwowane. Nieco mniej 
jest ich w Niemczech i Beneluksie. Co 
prawda we Francji za prezydentury N. 
Sarkozy’ego (2007-2012) zlikwidowa-
no wiele obozowisk cygańskich, jednak 
po licznych protestach i krytyce, rząd 
złagodził nieco swoją politykę wobec 
cygańskich żebraków. 

Natomiast w Szwecji do tej pory 
władze nie zrobiły właściwie nic, aby 
rozwiązać ten problem. W grudniu 
ubiegłego roku policja utworzyła 
kolejną bazę danych, tym razem że-
braków cygańskich. Doliczono się ok. 
4700 dorosłych żebraków oraz oko-
ło dwustu młodocianych. Z tego ok. 
1500 Cyganów-żebraków przebywa 
w Sztokholmie. I dalej nikt nie ma po-
mysłu na rozwiązanie problemu. 

A przecież wystarczyłoby wykorzy-
stać już istniejące szwedzkie prawo po-
datkowe lub prawo migracyjne, które 
są nagminnie łamane przez żebraków, 
aby ukrócić ten proceder. Pozostają oni 
bowiem w Szwecji dłużej niż trzy mie-
siące bez stosownego pozwolenia na 
dłuższy pobyt oraz nie płacą podatków. 
Jego wysokość bardzo łatwo obliczyć. 
Z obserwacji oraz z ich zeznań wynika, 
że przeciętny żebrak zarabia średnio 

ok. 300 koron, a w lepszych miejscach 
nawet do 500 koron dziennie. Daje to 
kwotę 9-15 tys. koron miesięcznie. W 
skali roku daje to przychód wyższy niż 
kwota wolna od podatku, więc obo-
wiązkowi podatkowemu podlegają. 
Tworząc obozowiska w lasach, parkach 
czy na łąkach łamią prawo o swobod-
nym dostępie do natury (Allemänsrätt), 
ponieważ ich celem jest długotrwałe 
zamieszkiwanie na danym terenie, w 
dodatku niszczą naturę. 

Szwedzi sami sobie są winni tej ca-
łej sytuacji, ponieważ nie stosują do-
stępnych instrumentów prawnych. A 
policja reaguje tylko wówczas, kiedy 
żebracy drastycznie łamią prawo. Póki 
popełniane są przestępstwa między ni-
mi (wymuszanie haraczu, pobicia, kra-
dzieże itp.) policja zupełnie nie reaguje. 

Oczywiście w Szwecji żebrzą nie 
tylko Cyganie. W Sztokholmie z tego 
utrzymuje się kilkudziesięciu Szwe-
dów, są również Polacy. Dla wszyst-
kich żebraków, obojętnie jakiej nie 
byliby narodowości, proszenie o pie-
niądze nie jest koniecznością życiową. 
Nie zostali oni do tego przymuszeni 
przez trudną sytuację. Szwedzi proszą 
o pieniądze na alkohol czy narkotyki, 
Cyganie na zbudowanie domu lub pie-
ca, którym będą mogli pochwalić się 
innym. To tylko i wyłącznie ich wolny 
wybór. Dla nich wszystkich żebractwo 
stało się intratnym zajęciem i dlatego 
jest tak trudne do wytępienia. 

Chciałbym przypomnieć, że Polska 
również przeżywała najazd żebraków 
cygańskich z Rumunii na początku lat 
90-tych. Problem jednak rozwiązał się 
po kilku latach praktycznie sam. Ludzie 
przestali dawać im pieniądze, po pierw-
sze dlatego, że w tamtym okresie pol-
skie społeczeństwo samo borykało się 
z problemami ekonomicznymi, a po 
drugie ludzie po pewnym czasie zaczęli 
zdawać sobie sprawę, że ten proceder 
to jedno wielkie oszustwo. 

Żebracy z Bałkanów nie mieli w 
Polsce również oparcia wśród miejsco-
wych Cyganów, bowiem dla polskiego 
Cygana żebractwo jest zajęciem nie-
godnym człowieka. Poza tym Cyganie 
z Rumunii psuli, i tak nie najlepszą opi-
nię, lokalnym Cyganom. Były wypad-
ki przepędzania cygańskich żebraków 
przez polskich Cyganów. Żebractwo 
z polskich miast całkowicie nie znik-
nęło. Rumuńskich Cyganów zastąpili 
rodacy. Z badań wynika, że zdecydo-
wana większość żebraków nie zbiera 

Anatomia 
żebractwa
Dokończenie ze str. 7
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na chleb. Krakowski MOPS szacuje, że 
przeciętny żebrak w ich mieście zarabia 
ok. 2400 zł miesięcznie. Połowa z nich 
ma prawa emerytalne. Wielu korzysta 
z pomocy społecznej jednocześnie że-
brząc. Londyn szacuje, że w ciągu 2008 
roku obserwowana 200 osobowa grupa 
cygańskich żebraków zebrała około 
pół miliona funtów. Nie są oni w takiej 
sytuacji życiowej, aby musieli żebrać. 
W całej Unii Europejskiej żebrac-
two, obojętnie przez kogo nie byłoby 
uprawiane, ma jedno imię: oszustwo. 
Współcześnie żebractwo stało się dla 
pewnych grup ludzi stylem życia. 
Przy okazji pozwalającym nieźle żyć. 

Żebracy cygańscy stwarzają rów-
nież problemy w polityce wewnętrznej 
wielu krajów, ich działania mają rów-
nież skutki międzynarodowe. Skrajnie 
populistyczne partie, głoszące anty-
-unijne hasła, w ostatnim czasie zy-
skały wielu zwolenników z powodu 
obojętności władz na problem nie tylko 
z syryjskimi migrantami czy islamski-
mi terrorystami, ale również z żebrzą-
cymi Cyganami (SD w Szwecji, FN 
we Francji czy AfD w Niemczech). 
Coraz częściej dochodzi do ataków 
na żebrzących Cyganów w Szwecji i 
w innych krajach. Głośno w rumuń-
skich i mołdawskich mediach było o 
G. Râncu, który został oblany żrącym 
kwasem podczas snu w Borzelii Park 
w Sztokholmie. Na Karlaplan oblane 
benzyną i podpalone były E. Stănescu i 
M. Ion. Jedna z nich musiała wskoczyć 
do fontanny, aby ugasić na sobie ogień. 

Te fakty wykorzystują z kolei prze-
ciwnicy Unii Europejskiej w Mołdawii 
strasząc niezdecydowane społeczeń-
stwo, w którą stronę obrać kurs (na 
putinowską Rosję czy na Zachód). 
Prorosyjska partia mołdawskich socja-
listów obecnego prezydenta tego kraju 
I. Dodona straszy swoje społeczeństwo 
rzekomym bandytyzmem jaki panu-
je na „zgniłym Zachodzie”, podając 
za przykład napaści na żebrzących 
Cyganów. Należy spodziewać się, że 
ataków na Cyganów będzie więcej, 
ludzie zaczynają być już zmęczeni 
wszędobylskimi żebrakami. Widać, że 
została przekroczona „masa krytycz-
na”, która będzie wywoływała niekon-
trolowane reakcje. Tak od dawna dzieje 
się na Słowacji, na Węgrzech, w Rosji, 
a nawet w Polsce (Andrychów), gdzie 
ludzie zaczynają ostro reagować na za-
chowanie Cyganów. 

Cygańskie żebractwo dotknęło nie 
tylko całą Europę. Występuje również 
w Rosji, gdzie przybiera drastyczne 
formy. Bywają tam wypadki, że ko-
bieta otoczona przez grupę Cyganek 
zostaje w biały dzień, w centrum mia-
sta dosłownie ogołocona. W przy-
padku cygańskich żebraków, którzy 
do Rosji przybywają z innych krajów 
byłego ZSRR, władze nie cackają się, 
masowo ich deportują. Każdy turysta, 
który był w uzbeckiej Samarkandzie 
czy Bucharze musiał zetknąć się z 
agresywnymi, cygańskimi żebraczka-
mi. Podobnie jest we wszystkich środ-
kowoazjatyckich krajach. To jest jak 
plaga, która dotknęła dosłownie pół 
świata, ponieważ cygańskich żebra-
ków z Rumunii można spotkać nawet 
w Nowym Jorku. Wszędzie działają oni 
w ten sam sposób: żebractwo, a dodat-
kowo zbieranie złomu, muzykowanie i 
handel ludźmi oraz narkotykami, nie-
wolnictwo, sutenerstwo, wyłudzenia 
itp. 

Niektórzy politycy europejscy wi-
dzą rozwiązanie zaistniałej sytuacji w 
Rumunii. Domagają się od władz tego 
kraju wprowadzenia zakazu wyjazdu 
zagranicę dla Cyganów. Byłaby to jed-
nak jawna dyskryminacja ich, taka de-
cyzja stałaby w sprzeczności w unijnym 
prawem i europejskimi wartościami. Z 
powodu nacisków na rumuński rząd, 
w przeszłości dochodziło do pewnych 
napięć na płaszczyźnie dyplomatycz-
nej między Rumunią a innymi krajami 
europejskimi. 

Andrzej B. Lewkowicz
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Pascalidou
Traficul de copii din România o problema a Unii 

Europene. [w:] https://crimemoldova.com/news/inve-
stiga-ii/trafic-de-copii-din-rom-nia-indiferen-a-poli-iei-
britanice-cum-i-au-construit-iganii-palate/ 

Cerşetorii români, atacaţi în Stockholm [w:] http://
www.gandul.info/stiri/cersetorii-romani-atacati-in-
stockholm-am-simtit-cum-imi-cade-pielea-am-sarit-am-
inchis-ochii-am-crezut-ca-o-sa-mor-reportaj-new-york-
times-14670179

Imaginea României în pericol – țiganii cerșetori au 
reușit să ajungă și în America [w:] http://www.infocs.ro/
video-imaginea-romaniei-in-pericol-tiganii-cersetori-au-
reusit-sa-ajunga-si-in-america/

Țiganii români din Paris se dau sirieni pentru a cerși 
mai cu folos: „Familie siriană SOS”. [w:] http://www.
cunoastelumea.ro/tiganii-romani-din-paris-se-dau-sirieni-
pentru-a-cersi-mai-cu-folos-familie-siriana-sos-video/

Home Invasion: The Rona of Park Lene 
[w:] http://www.gq-magazine.co.uk/article/
romanian-immigrants-park-lane-investigation

Bucharest’s Drug-Addicted Roma Are Being 
Left to Rot [w:] https://www.vice.com/en_us/article/
romanias-drug-addicted-roma-are-being-left-to-rot-456

Livsvalen: Tiggeri eller prostitution [w:] http://www.
dn.se/sthlm/livsvalen-tiggeri-eller-prostitution/

5 dagar, 10 städer – en resa genom tig-
garnas Sverige [w:] http://www.expressen.
s e / n y h e t e r / l o n g r e a d / d a r f o r - k o m m e r - t i g g a r n a /
sv/5-dagar-10-stader--en-resa-genom-tiggarnas-sverige/

Prostitution: Tjejerna vet knappt vilken stad de är 
i [w:] http://www.gp.se/nyheter/göteborg/prostitution-
tjejerna-vet-knappt-vilken-stad-de-är-i-1.150807

Romowie zatrzymani za wyłudzenia w Wielkiej 
Brytanii [w:] http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/4-
68330,romowie-zatrzymani-za-wyludzenia-w-wielkiej-
brytanii,id,t.html

„Rodzinka” z Polski wzięła sobie rodaka-niewolnika. 
Więziła go przez 5 lat. [w:] http://maximus.media/aktual-
nosci.html?id=2789&t=rodzinka-z-polski-wziela-sobie-
rodaka-niewolnika-wiezila-go

Wielka Brytania: Polscy niewolnicy u irlandz-
kich Cyganów. [w:] http://pl.delfi.lt/aktualia/swiat/
wielka-brytania-polscy-niewolnicy-u-irlandzkich-
cyganow.d?id=59109805

Kraków walczy z żebractwem. „Łatwy pieniądz 
krzywdzi” [w:] http://www.tvn24.pl/krakow,50/krakow-
walczy-z-zebractwem-latwy-pieniadz-krzywdzi,439548.
html

„Sprzedawali dzieci, budowali pała-
ce.” [w:] http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/
sprzedawali-dzieci-budowali-palace/gsnq4h1

Цыганские дети-попрошайки высланы из страны. 
[w:] https://www.youtube.com/watch?v=jX2p7b3f1h4

Кыргызские цыгане-люли: попрошайки и 
сборщики железа. [w:] https://www.youtube.com/
watch?v=-niX-jyAKu0

Дом цыганки наркоторговли брали штурмом. [w:] 
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2tt2dFzHk

Табор уходит в зону. [w:] https://www.youtube.com/
watch?v=retVpHn8Z9U

Для самаркандских попрошаек наступила золотая 
осень. [w:] http://www.fergananews.com/articles/6312
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Wielu z nas spotkało nachalnych że-
braków, którzy wręcz domagają się pie-
niędzy. Stoją przy człowieku dłuższy 
czas potrząsając kubkiem z monetami. 
Ja w przeciwieństwie do wielu innych 
osób nie obchodzę ich szerokim łu-
kiem, nie odwracam głowy, na zaczep-
ki typu „Hej, hej!” nie reaguję, a kiedy 
już ktoś staje mi na drodze i natarczy-
wie prosi o pieniądze, mówię po cygań-
sku bez żadnych wyrzutów sumienia 
„Zia te kerel buci!” (Idź do pracy!).  
A kiedy to nie pomaga, mówię ostrzej 
„Zia awri!” (Wynoś się!). Uderza to 
w nich jak piorun z jasnego nieba, po 
chwili konsternacji uśmiechają się z 
podziwem, często nawet kłaniają mi się 
z szacunkiem w pas, bo wiedzą, że tym 
razem nie trafili na „gadzio dilo” (głu-
piego obcego). 

Żebractwa całkowicie nie zlikwidują 
żadne zakazy prawne, policja, kary itp. 
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że 
rozwiązanie problemu żebractwa leży 
po stronie społeczeństw zachodnich.  
Ludzie są naiwni jak dzieci, zupełnie 
nieświadomi tego, że dając pieniądze 
żebrakom, wcale im nie pomagają, a 
jedynie utwierdzają ich w przekona-
niu, aby nadal tu pozostawać i żebrać. 
Żebractwo zaniknie wtedy i tylko 
wtedy, kiedy ludzie zrozumieją czym 
ono naprawdę jest i przestaną dawać 
pieniądze. 

Niektórzy dając pieniądze chcą oka-
zać wrażliwość na ludzkie nieszczę-
ście, chcą być miłosierni, inni próbują 
zagłuszyć swe sumienie targane często 
różnymi wyrzutami. A wrzucając koro-
nę do kubka nawet nie zdają sobie spra-
wy, że są bardziej godnymi politowania 
w mniemaniu żebraków, niż żebracy w 
ich oczach.

Czytając kata

Jürgen Stroop znany jest 
polskim czytelnikom wspo-
mnień Kazimierza Moczarskie-
go „Rozmowy z katem” (1977), 
a także widzom ich teatralnych 
adaptacji, m.in. w Teatrze 
Powszechnym w Warszawie 
w reżyserii Andrzeja Wajdy. 
Stroop przedstawił Moczar-
skiemu swoją, już drugą wersję, 
wydarzeń w ostatnim miesiącu 
istnienia warszawskiego getta, 
w czasie długiego wspólnego 
pobytu w celi śmierci więzienia 
mokotowskiego. Wyrok 
na zbrodniarzu wojennym 
wykonano w r. 1952. 
Moczarskiego ocaliła odwilż 
i październik 1956.

Pierwsza wersja, pióra Stroopa, to 
opracowany przezeń i opublikowany 
w trzech oprawnych w skórę egzem-
plarzach raport, złożony m.in. na ręce 
Reichsführera SS Heinricha Himmlera 
i Obegruppenführera SS  F.W. Krügera. 
Tekst raportu znany był od wielu lat, 
ukazał się też w polskim  przekładzie w 
r. 1960 w Biuletynie Głównej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich. I 
oczywiście służył jako jedno z pod-
stawowych źródeł historii. W języku 
szwedzkim raport ukazuje się po raz 
pierwszy, w opracowaniu trzech histo-
ryków, z których Artur Szulc (laureat 
Nagrody Poloniki 2016) wydał kilka lat 
wcześniej książkę o powstaniu w getcie 
(zob. recenzję w NGP 12/2013).

Raport składa się z kilkustronicowe-
go ogólnego omówienia wydarzeń w 
kwietniu/maju 1943 roku, oraz blisko 
30-u detalicznych raportów dziennych 
– od 19 kwietnia do 24 maja. Z praw-
dziwie teutońską dokładnością notuje 
Stroop ilość zniszczonych w poszcze-
gólnych dniach bunkrów, zabitych Ży-
dów i (polskich) bandytów względnie 
terrorystów, a także – nieliczne – straty 
własne, w sumie ok. 15 zabitych i kil-
kudziesięciu rannych. Ta statystyka 
podana jest na pierwszych stronicach 
raportu, i w pewnej perspektywie stała 
się pożywką dla tez mówiących, że po-
wstanie miało oczywiście znikome zna-
czenie militarne, było wyłącznie formą 

umierania z godnością, nie zaś „jak 
owce pędzone na rzeź”. Ba, rodziła na-
wet skrajne opinie, również niektórych 
Żydów, że nie było żadnego powstania, 
była tylko końcowa pacyfikacja getta, 
uśmiercenie na miejscu, bądź wywie-
zienie do obozów śmierci pozostałych 
jeszcze w getcie ok. 60.000 ludzi. 

Ta ostatnia opinia znajduje popar-
cie w w.w. statystyce, ale zarazem za-
przeczają jej inne, przytoczone przez 
Stroopa fakty, niemal na każdej stronie 
raportu. Fakty zbudowania w getcie, 
jeszcze przed wybuchem powstania, 
ogromnej ilości, kilkuset bunkrów, 
zamurowanych niemal w całości piw-
nic, zaopatrzonych w żywność, elek-
tryczność, urządzenia sanitarne. I du-
żej ilości broni i amunicji, przejętych 
przez SS i Wehrmacht, już po wybiciu 
obrońców, niemal do ostatniego dnia 
powstania stawiających zbrojny opór. 
Ta obfitość broni budzi wątpliwości, 
znane są bowiem inne świadectwa, 
jak niewielkie jej ilości dostarczono ze 
strony aryjskiej z zapasów AK i AL. 
Podobnie jak kilkakrotne oświadczenia 
Stroopa, że niektórzy bojowcy ŻOB-u 
strzelali z pistoletów trzymanych w obu 
rękach, jakby nie brakowało broni dla 
większości mieszkańców getta. Równie 
podejrzane są wzmianki o dużej ilości 
bandytów i terrorystów spoza getta, 
wiadomo bowiem, że aktywna pomoc z 
zewnątrz ograniczyła się do kilku akcji 
tuż obok murów. Ale Stroopowi były 
te konfabulacje potrzebne, bo tak długi 
opór ze strony samych Żydów grani-
czył w jego oczach z niemożliwością.  
Dysproporcja między tak silnym opo-
rem, a niewielką ilością ofiar po stronie 
okupanta, daje się bodaj wytłumaczyć 
różnicami w wyszkoleniu bojowym 
a także w ilości, szczególnie ciężkie-
go, uzbrojenia (artyleria, moździerze, 
karabiny maszynowe, broń pancerna, 
lotnictwo).

Raport Stroopa opatrzony został w 
szwedzkim wydaniu obszernym wstę-
pem, posłowiem i przypisami pióra 
trzech historyków. Ta część publikacji 
pozostawia niestety sporo do życze-
nia. Nie stanęła na wysokości zadania 
redakcja i korekta tekstu, a z poważ-
niejszych błędów rzeczowych można 
wymienić traktowanie dwóch położo-
nych na terenie getta więzień (Pawiak 
i Gęsiówka) jako jedno. A także dato-
wanie początku II wojny światowej od 
ataku Japończyków na Pearl Harbor 
(grudzień 1941), choć jest to data rów-
nie mało usprawiedliwiona, jak atak 
Hitlera na Rosję (czerwiec 1941), czy 
nawet wypowiedzenie wojny Niemcom 
przez Anglię i Francję (3 września 
1939). II wojna światowa wybuchła 
1 września tegoż roku, kiedy pierw-
sze państwo stawiło Hitlerowi zbrojny 
opór. Równie wątpliwe – choć to już 
kwestia opinii – jest związane z powyż-
szym twierdzenie autorów, że Anglia i 
Francja nie mogły udzielić Polsce we 
wrześniu aktywnej militarnej pomocy. 
Mogły (szczególnie Francja), lecz nie 
chciały (nie odważyły się), co prze-
dłużylo wojnę o 5 lat czyli można by-
ło w ogóle jej uniknąć, t.j. ograniczyć 
do zwycięskiej kampanii wrześniowej, 
z Niemcami kapitulującymi na dwóch 
frontach. 

Aleksander Kwiatkowski
Jürgen Stroop: Det tidigare judiska 
ghettot i Warszawa finns inte längre! 
Opr. Martin Månsson, Simon Olsson, 
Artur Szulc. Przekład: Henrik Lindberg.  
Vaktel Förlag, Eskilstuna 2017, 136 s.
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Czy wrocławski 
teatr podbije 
Sztokholm?
Ponad 2200 artystów z 82 krajów pracowało nad 721 
artystycznymi propozycjami do ósmej edycji Stockholm 
Fringe Festival / STOFF 2017. To największy 
w Skandynawii festiwal alternatywnego teatru.

100 projektów zostało wybrane do programu, który będzie prezentowany 
od 5 do 10 września w dziesięciu różnych teatrach sztokholmskich. 

Nie zabraknie polskiego akcentu. Podczas STOFF 2017 – którego współ-
założycielem jest urodzony w Gdańsku Adam Potrykus – wystąpi wrocław-
ski teatr „Ad Spectatores”. W Teater 3 (na Rosenlundsgatan 12 na Söder: 8 
września godz. 21 i 9 września godz. 17) zaprezentuje spektakl „Alien from 
Mons” (OBCY Z MONS). 

Czym wyróżnia się sztokholmski festiwal – pytamy Adama Potrykusa: 
Nasz festiwal od 2010 roku prezentuje nowych i często wchodzących do-
piero na drogę artystyczną artystów. Ale nie tylko. Podczas poprzednich 
edycji STOFF gościliśmy także uznanych i znanych artystów jak m.in. John 
Malkovich. Jesteśmy dumni, że co roku udaje nam się zaprezentować w Szto-
kholmie także jakiś nowy polski talent.

Treść sztuki „Obcy z Mons”  rozgrywa się podczas I wojny światowej, 
gdy doszło do bardzo zagadkowej bitwy pod belgijskim miastem Mons. 
Przeważające siły niemieckie zostały pokonane przez nielicznych Anglików. 
Legenda głosi, że stało się tak za sprawą boskiej interwencji. Byli i tacy, któ-
rzy podejrzewali, że Brytyjczykom pomogli kosmici. Obcy z Mons to luźna 
opowieść o tej  tajemniczej bitwie. 

Opowieść jest zrealizowana niezwykłą 
techniką, bowiem aktorzy zamiast stać, leżą 
wraz ze scenografią na podłodze – opowia-
da Potrykus. – Bohaterów spektaklu filmu-
je kamera zawieszona na suficie, z której 
obraz wyświetlany jest na ekranie tworząc 
na żywo komediowy, niemy film w stylu 
Charliego Chaplina. Obcy z Mons to kino w 
teatrze. To niezwykła zabawa, ale i historia 
I Wojny Światowej w pigułce.

Warto dodać, że STOFF jest multidyscy-
plinarnym festiwalem, dlatego też nie za-
braknie polskiego akcentu także na dużym 
ekranie w kinie ZITA Folkets Bio (10 wrze-
śnia). Podczas pokazu filmowego „Fringe 
bio” zobaczymy Visual Art Performed Julii 
Popławskiej. 

Na zakończenie Potrykus stwierdza: 
STOFF to taki szwedzki stół. Mamy coś 
dla każdego gustu. Od teatru dziecięcego 
do „XX Rated” - spektakli tylko dla do-
rosłych. Dlatego zapraszam Polaków w 
Sztokholmie, aby skosztowali naszych egzo-
tycznych potraw artystycznych. 

Większość biletów kosztuje: 
60 - 120 koron.
Informacje: www.stockholmfringe.com

Adam Potrykus. 
Foto: Binyam Berhane
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Wśród obowiązkowych lektur szkolnych znalazła 
się pozycja pod tytułem „Hela będzie traktorzystką”. 
Było w niej wiele, jak to mawiał Wańkowicz, smrod-
ku dydaktycznego propagującego zawodowe równo-
uprawnienie. Mimo to podobała mi się; nie obcho-
dziły mnie zupełnie profesjonalne ambicje bohaterki, 
natomiast fascynowały przygody dzieci żyjących w 
mało mi znanym wiejskim środowisku, w bliskim 
kontakcie z naturą, gdzie rytm życia wyznaczały pory 
roku. 

Czytałam posłusznie obowiązkowe lektury – po-
za jednym wyjątkiem. Kiedy nie zdążyłam na czas 
przeczytać „Popiołu i diamentu”, wypracowanie na 
klasówce oparłam na faktach z wersji filmowej, polo-
nistka za karę dała mi ocenę niedostateczną. Równie 
często sięgałam także po książki, może nie zabronio-
ne, ale nie polecane młodzieży. Taką książką było 
„Witaj smutku” początkowo uchodząca za perwer-
syjny szczyt rozwiązłości. Na egzaminie maturalnym 
wybierając temat o wpływie II wojny światowej na 
literaturę, posłużyłam się między innymi i tą powie-
ścią, aby zobrazować powrót do egzystencjalizmu, 
uczucia przemijalności, niespełnienia i pesymizmu. 
Tym razem polonistka wysoko oceniła moją pracę i 
wróżyła mi karierę dziennikarki. Egzamin dojrzałości 
potraktowała jako bilet wstępu do świata dorosłych z 
prawem wybierania dowolnych lektur.

„Pamiętnik Anny Frank” czytałam jako nastolatka, 
będąc mniej więcej w tym samym wieku co autorka. 
Wstrząsnęła mną ta opowieść o desperackiej próbie 
przetrwania i uniknięcia okrutnego losu w obozie za-
głady. Ale pamiętnik nie porusza tej kwestii. Jest raczej 
relacją z codziennego życia w kryjówce. Niektórzy 
dostosowują się do sytuacji, unikają konfliktów i idą 
na kompromisy. Inni uzurpują sobie prawo do specjal-
nych przywilejów. Pamiętnik przypomina miejscami 
psychologiczno-sensacyjną powieść. Ukrywający 
się żyją w ciągłym strachu. Czy ludzie pracujący 
piętro niżej nie słyszeli przypadkiem kaszlu z góry, 
która rzekomo jest niezamieszkała? Czy skrzypienie 
schodów prowadzących do kryjówki nie oznacza, że 
ktoś jest w drodze aby ich zdemaskować. Najbardzej 
wzruszyło mnie jednak uczucie, które kiełkuje mie-
dzy dwojgiem młodych. Będąc w Amsterdamie ze 
ściśniętym sercem zwiedzałam kryjówkę Anny Frank 
w jednym z wielu podobnych do siebie domów two-
rzących zwartą ścianę wzdłuż kanału.

Niszcząc pewną chronologię mych relacji wspo-
mnę o niedawno przeczytanej autobiograficznej 
książce „Żona nazistowskiego oficera” Edith Hahn 
Beer. Zdjęcie autorki na obwolucie do złudzenia przy-
pomina Anne Frank. Jest to opowieść o jeszcze innym 
sposobie uniknięcia Zagłady. Austryjacka Żydówka, 
dzięki ofiarności przyjaciółki i pomocy przychylnego 
urzędnika, zmienia tożsamość na aryjską, wychodzi 
za mąż za Niemca, rodzi dziecko i żyje wśród nazi-
stów w wewnętrznej emigracji. Gdy wyznaje mężowi 
kim jest, on zachowuje tajemnicę. Kiedy jest już jasne, 
że Niemcy przegrywają wojnę, oczekuje z utęsknie-
niem na wyzwolenie i w każdym samolocie bombar-
dującym miasto w którym mieszka, widzi zbawców, 
podczas gdy wszyscy wokół z przerażeniem oczekują 
końca. Po wojnie i rozwodzie łączy się z siostrą w 
Londynie, aby ostatecznie wyemigrować do Izraela.   

„Dzieci z Bullerbyn” to pierwsza książka Astrid 
Lindgren, z którą zawarłam znajomość i to w sposób 
nietypowy, słuchając tekstu nadawanego w odcin-
kach w radio, czytanego przez niezapomnianą Irenę 
Kwiatkowską. Astrid Lindgren zachowała duszę 
dziecka i widocznie dlatego potrafiła pokazać świat 
jego oczyma. 

Drobna scenka utkwiła mi szczególnie w pamię-
ci. Zblazowana turystka odwiedza w lecie Bullerbyn 
i stwierdza, że zimą musi tu być śmiertelnie nudno. 
Jako mieszkanka Skandynawii rozumiem turystkę 

zdeprymowaną widokiem grupy drewnianych zabu-
dowań wśród ponurych świerkowych lasów, prak-
tycznie na odludziu, ale wtedy utożsamiałam się z 
dziećmi i chciałam razem z nimi protestować: „Ta 
turystka nic nie rozumie, w Bullerbyn nigdy nie jest 
nudno.” 

W miarę dorastania zapoznałam się z wieloma po-
zycjami literatury skandynawskiej. Podziwiałam je za 
walory literackie, ale poważna, czasem wręcz ponu-
ra, twórczość Vilhelma Moberga, Artura Lundqvista 
i Pera Lagerkvista przejmowała mnie smutkiem i 
działała deprymująco. „Cudowna podróż” Selmy 
Lagerlöf była jasnym wyjątkiem. Natomiast nobli-
ści – Norweżka Sigrid Undset („Krystyna, córka 
Lavransa”) i Fin Mika Waltari („Egipcjanin Sinhue”) 
wraz z duńskimi pisarzami, Alexandrem Nexo („Di-
tte”), Karen Blixen („Moja Afryka”) czy Maria Wine 
(„Zabić lwa”) – wszyscy oni dali mi wiele pięknych, 
pozytywnych przeżyć.

Dzieciństwo opuszczałam w towarzystwie mitów 
greckich, które przybliżyły mi Grecję. Spędziłam tam 
wiele urlopów i przez długie lata, w oczekiwaniu na 
szwedzkie obywatelstwo, Grecja była moją duchową 
ojczyzną. 

Do klasyków polskiej literatury zbliżałam się 
ostrożnie, z pewnym oporem, ponieważ czułam, że 
robię to pod przymusem. Ojciec bezskutecznie pró-
bował zachęcić mnie do Trylogii czytając mi zabawne 
lub pełne napięcia fragmenty, na przyklad ten o panu 
Zagłobie i Rochu Kowalskim. Ja wolałam Prusa. I to 
nie „Lalkę” czy „Faraona”, tylko nowele, wzruszające, 

Moje życie z książką
Mogłabym istnieć bez telefonu, 
telewizji i komputera, bo tak 
żyłam w młodości w PRL-u, 
ale nie potrafię sobie wyobrazić 
życia bez książek. 

Teresa Urban

pełne głębokiego humanizmu i socjalnego zaangażo-
wania, bez patriotycznego patosu, którego za młodu 
nie potrafiłam docenić. Do Trylogii musiałam doj-
rzeć. Zanim się to stało przeczytałam „Quo Vadis”, 
jednym tchem, zauroczona romansem, przepychem 
antycznego Rzymu, sceptycznym arbitrem elegancji 
Petroniuszem, wzruszona, a potem wstrząsnięta losa-
mi pierwszych chrześcian i okrucieństwem Nerona. 
Powieść ta, dzieki swej uniwersalności, podbiła świat 
czego dowodem była Nagroda Nobla. Uniwersalność 
jest warunkiem globalnej poczytności. „Chłopi” 
Reymonta są tego następnym przykładem.

Kiedy nadszedł czas na Trylogię, jako pierwszy 
tom przeczytałam „Potop”, na końcu „Ogniem i mie-
czem”, ale faworytem został „Pan Wołodyjowski”. 
Kmicic onieśmielał mnie niepohamowanym tempe-
ramentem, Skrzetuski wydał mi się nudnawy, zbyt 
świątobliwy, podczas gdy mały rycerz był synte-
zą cech, które ceniłam najbardziej. Jest jednak w 
Trylogii pewien szczegół, którego autorowi nie mo-
gę wybaczyć – obietnicy Longinusa Podbipięty, aby 
ściąć trzy tureckie głowy jednym zamachem miecza i 
ucieszyć tym Najświętszą Panienkę. Na wojnie zabija 
się wrogów, ale nigdy dla chwały Bożej, jest to bo-
wiem niegodne chrześcijanina.

Pisząc o Trylogii należy wspomnieć o jej specyficz-
nym języku. Autor stosuje stylizację słowną i skła-
dniową, mającą wywołać iluzję opisywanych czasów. 
Podobno owa forma znajduje częściowe potwierdze-
nie w autentycznych tekstach siedemnastowiecznych. 
Jest to unikalny sienkiewiczowski styl niespotykany 
w innych powieściach historycznych.

Do klasyków naszej literatury należą oczywiście 
i skaldowie. Mickiewicza czytałam dla przyjemno-
ści a Słowackiego bardziej z obowiązku, jako lektu-
rę szkolną. Szczególnie upodobałam sobie ballady 
Mickiewicza pełne tajemniczych zjawisk, upiorów, 
widm i duchów. Gdy byłam dzieckiem, ojciec re-
cytował mi czasem przed snem balladę „Lilije” 
rozpoczynającą się słowami: Zbrodnia to niesłyha-
na /pani zabiła pana/ zabiwszy grzebie w gaju/ na 
łączce przy ruczaju. Mama słysząc to beształa ojca:                                                                                         
– Jak możesz tak straszyć dziecko. Bedzie miała ma-
kabryczne sny.  A   mnie przeszywał mnie wtedy roz-
koszny dreszcz lęku połączony z uczuciem całkowite-
go bezpieczeństwa, które zapewniała obecność ojca. I 
spałam doskonale. 

Polską lirykę przybliża nam i przypomina Sztok-
holmski Salon Poezji. Zaskakującym jest, ile wzru-
szeń mogą budzić znane strofy w wykonaniu artystów 
polskich scen. (cdn)

(2)

© CC0 Public Domain

SZTOKHOLMSKI SALON POEZJI
zaprasza

w sobotę 7 października

Każdy dzień ma zapach szczęścia

Gościem będzie znana aktorka filmowo-teatralna
EWA WIŚNIEWSKA

która będzie interpretować poezje Joanny Noemi Zasady (w pierwszej 
części wieczoru), i „Bal w operze” Juliana Tuwima.

Przy fortepianie: Witold Robotycki

Spotkanie odbędzie się w salonach wydziału konsularnego 
Ambasady RP w Sztokholmie.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zgłoszenia telefoniczne, 
przyjmowane będą od 1 października w godzinach od 17-19 pod telefonami: 

08 7393839 lub 073 5051127
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88. miesięcznica wydawała się być symboliczną. Wiel-
ka aktywność policji: zmobilizowano ponad 2000 funk-
cjonariuszy na przewidywane kilkaset antydemonstran-
tów. Okazało się, że  było ich mniej niż 500, co znaczy, że 
na jednego antydemonstranta przypadało 4 policjantów. 
Plus snajperzy na dachach. Policja twierdzi, że to nie ich 
ludzie, tylko jakieś jednostki specjalne. 

Zabezpieczenie imprezy kosztowało ponad 700 tysięcy 
złotych.  Już sobie nawet obliczyłem, że równo za rok, 
10 sierpnia 2018, będziemy mieli setną miesięcznicę. Nic 
z tego. Prezes zarządził koniec miesięcznic w kwietniu 
2018. W ósmą rocznicę tragedii, czyli w 96-stą miesięcz-
nicę.  W końcu... jak długo można się wygłupiać?

Prezes powiedział, że według niego, w kwietniu 2018 
już będą na Krakowskim Przedmieściu stały dwa pomniki 
(Lecha i reszty ofiar) oraz sprawa będzie wyjaśniona. I 
dodał: bez względu na skutki, co może znaczyć – ale nie 
musi – że Prezes postanowił się zmierzyć z rzeczywisto-
ścią i uznać wyniki komisji Millera. 

Dodał także, że 96-ta miesięcznica symbolizuję 96 ofiar 
tej katastrofy. To, że chce zakończyć szopkę, to bardzo 
dobrze. Niech ofiary katastrofy smoleńskiej spoczywają 
w pokoju. Znałem trzy osoby z tych, co tam zginęli. Jedną 
nawet blisko. Nie mam nic przeciw postawieniu pomnika, 
monumentu upamiętniającego niewątpliwą tragedię. Nie 
musi ten monument akurat stać w centrum  miasta, ale to, 
już nie moja działka. (LGG)

Z DZIEJÓW FILMU, RADIA I TELEWIZJI (1)

Seriale, polskie 
seriale
Główny żer telewizji, jakim są seriale, 
jest o kilkadziesiąt lat starszy od poja-
wienia się tego medium. Seriale sięgają 
do początku filmu. Zgodnie z teorią 
inżyniera Mamonia z „Rejsu”, lubimy te 
piosenki (i te postacie z filmów), które 
już znamy.

Pierwszy film polski został nakręcony w 1908 roku. 
Był to rozpoczynający serię obrazek „Antoś pierwszy 
raz w War-szawie”. Potem nastąpiły następne „Antosie” 
z młodziutkim Antonim Fertnerem w roli tytułowej. Ten 
pierwszy o tyle jest cenny, że opowiada o chłopcu z pro-
wincji, który zwiedza stolicę. Film ten ma wielką wartość 
dokumentalną, bowiem bohater filmowany jest na tle 
charakterystycznych budowli i pomników sprzed I-szej 
Wojny. Między innymi na placu Saskim na tle osławio-
nego Soboru Św. Aleksandra Newskiego. Instalacja te-
go Soboru była swoistą karą za Po-wstanie Styczniowe. 
Budowa tego imponującego obiektu trwała 18 lat (sic! - od 
1894 do 1912). Miał być symbolem panowania rosyjskie-
go w Warszawie. W latach 1924-1926 toczyła się w Polsce 
dyskusja co zrobić ze znienawidzonym Soborem prawo-
sławnym. Uważany za sumienie Narodu, Stefan Żeromski, 
wypowiedział się w ankiecie „Wiadomości Literackich” za 
pozostawieniem Soboru: „Polak nie barbarzyńca, Soboru 
nie zburzy”. Nie przekonał Rodaków i po obrabowaniu 
Soboru z ikonografii, Sobór ów wysadzono w powietrze. 

W czasie budowy Pałacu imienia Stalina w Warszawie 
był popularny dowcip, że jest to kara za zburzenie Soboru. 
Dzisiejszy Polak nie jest barbarzyńcą i Pałacu nie zburzył. 
Mimo pewnych nacisków ze strony dekomunizatorów. Po 
śmierci Stalina, w ramach destalinizacji, wydrapano złote 
litery z marmuru z nazwiskiem patrona. Zostały natural-
nie ślady, z których można było to nazwisko odczytać. 
Przykryto to neonem z napisem: „Pałac Kultury i Nauki”. 

Otóż mam wielką pretensję do władz w Polsce, że na 
100- lecie filmu polskiego nie sprowadzono z Paryża kopii 
tego filmu. W archiwum Braci Pathé znajduję się negatyw 
tego filmu i ma się dobrze. Pisałem nawet w tej w sprawie 
w 2008 roku do ówczesnego ministra kultury, ale mi nie 
odpowiedział. Zamiast tego wykorzystano tytuł i rozpi-
sano konkurs na krótkie filmiki o Antosiu w Warszawie. 
Może jednak kiedyś telewizja polska pokaże utrwaloną 
ówczesną Warszawę.

Wracając do tematu. Tu warto się pochwalić, że polska 
myśl techniczna wyprzedzała inne kraje i polska telewizja 
nadawała stojące na wysokim poziomie programy próbne 
od 1935 aż do 1939 roku, gdy wojna uniemożliwiła dalszą 
aktywność.

Przedwojenną Polską Telewizję emitowano z gmachu 
ówczesnego drapacza chmur, Prudentialu. Kilkanaście od-
biorników w mieście ten program odbierało. O telewizji, 
jako takiej, napiszę w następnym odcinku. 

Ludomir Garczyński-Gąssowski

88-ma paranoja

Zawsze z niecierpliwością czekałem na 
każdą jego nową książkę, na każdy wywiad, 
który udzielał prasie. Był mistrzem słowa, 
niezwykle bystrym obserwatorem, ironicz-
nym, pozbawionym patosu, również z ol-
brzymim dystansem do siebie. Czyli wszyst-
ko to, co w literaturze i zwykłym życiu cenię 
najbardziej. 

Poznałem pana Janusza Głowackiego 
kilka lat temu, gdy wraz z moim przyja-
cielem Andreasem przygotowywaliśmy 
dla telewizji szwedzkiej reportaż o przy-
gotowywanym wówczas filmie Wajdy o 
Wałęsie. Głowacki pisał scenariusz do tego 
filmu. Umówił się z nami – jakże inaczej! 
– w kawiarni w Bristolu. To była jego sta-
ła siedziba. Ale nie było tam warunków do 
nagrania, więc zdecydowałem, że przenie-
siemy się do pobliskiego kina „Kultura”, a 
raczej restauracji umieszczonej nad kinem. 
Nazwisko Głowackiego otwierało każde 
drzwi w Warszawie – personel restauracji 
był zachwycony, oddano nam do dyspozycji 
jedną część restaruracji na nagranie wywia-
du, mimo, że klientów i gości nie brakowało. 

Nie trzeba chyba pisać, jaki poglądy miał 
Głowacki na temat sytuacji w Polsce. Przez 
zwolenników „dobrej zmiany” uważany był 
za zdrajcę i sprzedawczyka. Idąc do swo-
jego stolika w Bristolu mijał „stanowisko 
bojowe” wyznawców teorii o zamachu w 
Smoleńsku stacjonujących pod Pałacem Na-
miestnikowskim. Nie raz usłyszał od nich 
kilka słów na swój temat. Spytałem go (był 
rok 2013), co zrobi, jak do władzy dojdzie 
ówczesna opozycja (PiS). Odpowiedział: 
Po moim ostatnim przejściu się koło Pałacu 
Prezydenckiego zacząłem się zastanawić. 
Najpierw myślałem, że obserwowanie takie-
go czegoś groteskowego może być doskona-
łym materiałem do pisania. Ja wyjechałem 
z Polski tuż przed stanem wojennym i cały 
czas było mi żal, że mnie w Polsce nie ma. 
Myślałem, że np. Hemingway i inni kore-
spondenci wojenni byli na miejscu, a jak 
przyszła jakaś wojna domowa do Polski, to 
ja akurat jestem w Ameryce. Mam więc mie-
szane uczucia. I mam nadzieję, że Kaczyński 
nie wygra, ale w tym kraju nic nie wiadomo...

Nie mylił się. Niestety. W tym kraju nic 
nie wiadomo... W ostatnim wywiadzie dla 
„Gazety Wyborczej” powiedział: „Siedzę 
przy oknie i razem z całą cywilizowaną Eu-
ropą popijam espresso. Czasem się troszkę 
wstydzę, ale nie bardzo”. Może to będzie 
pierwsze zdanie w książce, którą teraz piszę. 
(...) Włączam czasem telewizję narodową. 
To zapłaczę, to się roześmieję. (...) Rozum 
jest bezradny, tu rządzą uczucia, kompleksy, 
a zwłaszcza namiętności.

Cały Głowacki. Mam nadzieję, że tę 
książkę udało mu się napisać. Będę na nią 
czekać, panie Januszu. 

Janusz Głowacki zmarł 19 sierpnia 2017 
roku w Warszawie.

Janusz Głowacki 1938-2017

Tadeusz Nowakowski

To zapłaczę, to 
się roześmieję
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Serial to coś co lubimy, znamy bohaterów, podglądamy 
ich życie przez dziurkę od klucza. Woody Allen nakręcił 
kiedyś genialny film „Czasy radia”. Pokazywał w nim, do 
jakie stopnia można się uzależnić od seriali radiowych. 
W przedwojennej Polsce radio rozwijało się imponująco. 
Różne regionalne ośrodki konkurowały, że sobą serialami, 
o różnym gatunku. Bo na pewno słynna „Lwowska fala” 
była takim serialem, w którym Szczepcio i Tońcio sta-
li się na tyle popularni, że z radia przenieśli się na ekran 
filmowy.

 Tu warto przypomnieć, że w latach trzydziestych ubie-
głego wieku radiostacje nadawały na falach długich i śred-
nich. Nie wchodząc w szczegóły techniczne wyjaśniam 
tylko, że był to system AM (modulacji amplitudy), który w 
przeciwieństwie do dziś ogólnie stosowanego FM (modu-
lacji frekwencji) rozchodził się na cały świat i odpowied-
nio silna antena odbierała owe programy z odległości tysię-
cy kilometrów. Więc pochodzący z regionalnej lwowskiej 
rozgłośni Szczepcio i Tońcio byli odbierani w całej RP bez 
przeszkód. 

Ale niewątpliwie pierwszym serialem były emitowane 
w I-szym programie Polskiego Radia „Dni powszechne 
państwa Kowalskich”, według scenariusza Marii Kun-
cewiczowej. Swego czasu w Polsce wydano te scenariu-
sze. Mnie nie przypadły do gustu. W odróżnieniu od nie-
śmiertelnych Matysiaków czy Jezioran, emitowanych i 
słuchanych namiętnie. Oba seriale radiowe wystartowały 
w dobrym momencie przemian październikowych i nigdy 
się nie politycznie nie skompromitowały. Chwała ich twór-
com. Niemniej mój wielki dyrektor Jan Nowak (Zdzisław 
Jeziorański) uważał, że audycję „W Jezioranach” umiesz-
czono złośliwie w dawnym majątku jego przodków. Ja 
uważam, że był to przypadek.

Ale właściwe seriale to naturalnie telewizja. Ale zanim 
na przykład powstał Kabaret Starszych Panów, to oni już 
nadawali serial w radiu „Eterek”. (cdn)
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