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Jerzy Marciniak:
Dziewczyna była
atrakcyjna i prawdopodobnie znana
z Facebooka czy z
czasopism, bo
przyciągała wzrok
przechodzących
mężczyzn. Jakiś
starszy pan
podszedł do niej,
coś zagadał,
a potem delikatnie
ujął jej dłoń
i pocałował.
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Zygmunt Barczyk:
Smultronställe
to miły szwedzki
wynalazek. Moje
smultronställen to
miasta, które lubię
odwiedzać, niewielkie
lecz misterne, same
w sobie będące
dziełem sztuki.
Przywłaszczyłem je
sobie. To moje miasta
poziomkowe.
11

Co jest
ważne?
Bardzo dobre pytanie! Proszę następne! Ale
nie żartujmy, nie czas na żarty. Ważne są: wolność, niezależność, myślenie, empatia, rodzina, prawda, dobro, piękno. Trochę inteligencji
ewentualnie też się przydaje.
Na świecie, ale dla nas przede wszystkim w
miejscu najbardziej interesującym, w Polsce,
narasta niepokój w ogóle, a o przyszłość w
szczególności. Wielu ludzi czuje w coraz większym stopniu zagrożenie.
Czyżby? W publikatorach zorientowanych
na opozycję czytamy, że rząd jest tak skompromitowany, iż bardziej już nie może. A sondaże
mówią, że prezydent ma 60 procent poparcie, a
Prawo i Sprawiedliwość 36. Jak skleić te dwie
rzeczywistości? Tego akurat, jak wielu innych
rzeczy, nie wiem, ale podzielić się trapiącymi niepokojami (póki istnieje Nowa Gazeta
Polska), mogę.
Pierwszym moim zadziwieniem była decyzja
prezydenta Andrzeja Dudy (pięć minut po nastaniu) o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego.
Niepojęta drwina z prawa, facet jeszcze nieskazany, jeszcze w oczach prawa niewinny,
i ułaskawiony? A potem już szło jak przysłowiowe konie po betonie: niszczenie edukacji
(klasy matematyczno-narodowe?), wycinanie
Białowieży, historia bez Lecha Wałęsy, „zamach” smoleński. I dalej: prezerwatywa jest
rakogenna, dzieci z in vitro mają mongoidalną
bruzdę na czole, premier daje jednorazową zapomogę 4000 złotych kobiecie, która zdecyduje
się na urodzenie zdeformowanego płodu, Sąd
Najwyższy Rzeczpospolitej Polskiej to „banda
kolesi”, Trybunał Konstytucyjny „już był”, et
cetera. A wszystko pod łaskawym błogosławieństwem Kościoła, który nie przyjmuje do
wiadomości papieskich wskazań oraz nauk, i
w majestacie Najświętszej Panienki pobłogosławił właśnie uroczyście w Częstochowie narodowców i kiboli, jako gorliwych strażników
godności narodowej i patriotyzmu.
Próbowałem parokrotnie rozmawiać z ludźmi
reprezentującymi prawicowe poglądy. O polityce i dokonaniach rządu, w ogóle o tym, co
się w Polsce dzieje, ale jedyną odpowiedzią jest
demagogia i populistyczne komunały, kraszone
cynicznymi uśmieszkami. Okrzyki komunistycznego prokuratora i posła PiSu Piotrowicza
(do siebie?) – Precz z komuną!, to tylko marny kabaret, ale upiornego uśmiechu prezesa
Jarosława Kaczyńskiego zza szyby limuzyny,
można się już przestraszyć. Wiem, piszę chaotycznie, przepraszam, ale kurczę blade nie
umiem inaczej, kiedy serce krwawi!
Niestety nadzieje na zmiany są tak kruche,
jak niezdarność opozycji. Trudno zrozumieć
do bólu kunktatorskie działania liderów opozycji. Schetyna, Petru, Kijowski, nie mają cienia
szansy w pojedynku z lisem Kaczyńskim, nie
ten kaliber.
Opozycja pilnie potrzebuje lidera klasy
Donalda Tuska. Jego klasy, ale moim zdaniem
już nie jego samego, i to jeszcze bardziej komplikuje trudną sytuację opozycji. Nic Tuskowi
nie ujmując, musi pojawić się lider spoza etosu „Solidarności”, młody polski Europejczyk,
uwolniony od ciężaru tradycyjnego polskiego
piekiełka.
Nie mam cienia wątpliwości, że po obu stron
tego koszmarnego rowu, znajduje się wielu
mądrych Polaków. Wśród polityków, dyplomatów, ludzi administracji, pisowskiego rządu, nie brak ludzi zaniepokojonych ostatnimi
wydarzeniami w Sejmie RP. Tam, w szeregach
Prawa i Sprawiedliwości, musi nastąpić ocknięcie. Inaczej będzie coraz gorzej, bowiem gdy
doktryna stymuluje gospodarkę, wcześniej czy
później, ale zawsze, dzieje się źle dla kraju i
jego obywatela. Kto, jak kto, ale my, Polacy,
mamy ten temat bardzo dokładnie obcykany.
Eller hur?
Andrzej Szmilichowski
NGP 3/2017 (387)

Ciężko Szwedom
zrozumieć, jak
można być ze
sobą tak bardzo
skłóconym.
NGP rozmawia z Arturem Sehnem, publicystą,
członkiem zarządu Svensk-Polska Samfundet
w Sztokholmie.
Czy to co dzieje się dzisiaj w Polsce, da się wytłumaczyć Szwedom?
Dzięki temu dziwnemu referendum w Anglii i wyborom w Stanach Zjednoczonych można pokazać, że
jest taki dziwny trend polityczny w zachodnim świecie, którego Polska jest częścią. Wydaje mi się, że w
tej chwili jest to najwygodniejsze tłumaczenie.
Czy Szwedzi dziwią się temu?
Oczywiście! Mamy tutaj wielu przyjaciół, którzy są
zdziwienie i zafrasowani tym, co w Polsce się dzieje.
Zwolennicy PiS w „Kraju Dobrej Zmiany” – jak
określił Polskę jeden z moich znajomych – uważają
jednak, że społeczeństwa zachodnie poddawane są
tak zwanej lewackiej propagandzie...
Wśród moich znajomych, Szwedów, z taką oceną
się nie spotkałem. Chociaż, być może, krąg moich
znajomych nie jest do końca reprezentatywny dla
całego tutejszego społeczeństwa. Ale nie spotkałem
żadnego Szweda, który by z sympatią witał tę „dobrą
zmianę”.
Które z wartości są najważniejsze dla Szwedów?
Myślę, że poszanowanie prawa. Zamachy na Trybunał Konstytucyjny, czyli pośrednio – a w zasadzie
bezpośrednio – na konstytucję, są niewyobrażalne z

punktu widzenia przeciętnego Szweda, który praworządność uważa za podstawę państwa.
W Szwecji sympatie polityczne też się zmieniają.
Po wyborach nie dochodzi jednak tutaj do „trzęsienia ziemi”. Jest jakaś ciągłość polityki, również
polityki zagranicznej...
To może nie jest tak, że nic się tutaj nie zmienia.
Zwłaszcza, gdy obserwujemy dzisiaj politykę zagraniczną obecnego rządu szwedzkiego i dziwne posunięcia Margrot Wallström. Ale abstrahując od tego,
są oczywiście pewne podstawowe i długofalowe polityczne założenia. Dlatego, że mamy tutaj pewien
consensus i politycy różnych partii są zgodni co do
zasadniczego kierunku polityki. Nawet jak się ze sobą nie zgadzają, to jednak respektują uzgodnienia. Na
przykład część prawicy szwedzkiej chciałaby Szwecji
w NATO, ale nie oznacza to, że sprawa ta ma być
zarzewiem konfliktu z tą stroną polityczną, która tego
nie chce. W Polsce taki consensus jest dzisiaj zupełnie
niewyobrażalny. Ta gigantyczna polaryzacja w Polsce
jest z punktu widzenia Szwecji czymś egzotycznym.
Ciężko tutaj zrozumieć, jak można być ze sobą tak
bardzo skłóconym.
Chociaż również i w Szwecji klimat i debata
polityczna bardzo się zaostrzyły. Swego rodzaju

ostarcyzm okazywany Szwedzkim Demokratom
(sd) przez inne partie, kiedyś byłby nie do
pomyślenia....
Tak, te debaty potrafią być ostre, ale jednak to nie
ma nic wspólnego z tym co dzieje się w Polsce. W
Polsce drugą stronę sporu politycznego wystawia się
poza nawias społeczeństwa. Natomiast w Szwecji
głęboko jest zakorzenione poszanowanie dla rywali politycznych. Jeśli chodzi o Sd - to jest to partia,
która dużą częścią swojej ideologii postawiła się poza nawiasem tego consensusu, czyli swego rodzaju
umowy społecznej dotyczącej ochrony pewnych podstawowych wartości. Ponieważ Szwedzcy demokraci je podważają, sami postawili się poza nawiasem.
Szukając jakichś odpowiedników z sytuacją w Polsce,
można powiedzieć, że najbliższa takim postawom reprezentowanym przez Sd jest obecnie partia rządząca
- chociaż takie porównania są trudne. Różnica polega
na tym, że tutaj Sd to partia „z marginesu”, w Polsce
jej odpowiednik sprawuje władzę...
Ale i Szwecji ten „margines” ma jednak spory
wpływ na sytuację polityczną. Ostatnio przetoczyła się dyskusja na temat ewentualnego wsparcia
przez Sd propozycji budżetowych Moderatów...
Szwedzcy populiści, czy tego chcemy czy nie, rosną
w siłę i coraz trudniej będzie ich izolować.
Zobaczymy jak to się rozwinie. Trudno mi jednak
wyobrazić sobie sytuację, że Sd zdobywając nawet
więcej głosów niż mają teraz, zostaliby dopuszczeni
do „normalnego” życia politycznego. Mam na myśli,
że inne partie weszłyby z nimi w jakieś koalicje. W
tej chwili jest to niemożliwe. Chyba, że poparcie dla
nich wzrośnie kilkakrotnie... Na razie o scenariuszu
ewentualnej współpracy mówi część Moderatów i
Chrześcijańskich demokratów. Ale nie jest możliwe sformułowanie takiego aliansu z udziałem np.
Liberałów. Przynajmniej... mam taką nadzieję.
Polityka stała się jednak mało przewidywalna...
O przyszłości ciężko dzisiaj mówić. O ile wynik
wyborów w Polsce był dla mnie zaskoczeniem –
chyba sam PiS był zaskoczony, że na skutek zbiegu
okoliczności i porażki lewicy zdobył większość parlamentarną – to od 9 listopada zeszłego roku, czyli
od wyborów prezydenckich w USA, nie wypowiadam
się na temat przyszłości, bo okazuje się, że ciągle się
mylę. Byłem niemal pewien, że amerykańscy wyborcy odrzucą jednak Trumpa.
Jak ocenić te procesy przemian politycznych z
punktu widzenia historii? Przecież wszystko się powtarza i, tak naprawdę, nic nowego się nie dzieje...
Niestety nie. I to jest szalenie niepokojące.
Co jest przyczyną, że świat i te nastroje społeczne, w ciągu niemal kilkunastu miesięcy tak radykalnie się zmieniły?
Nad tym głowi się masa mądrych ludzi. Jedną z
przyczyn, wspólną i dla Polski, USA, Anglii, czy nawet w mniejszym stopniu w Szwecji, jest to, że część
społeczeństwa czuje się w jakiś sposób opuszczona,
pominięta, zapomniana bądź zlekceważona. Ci ludzie
najwyraźniej głosują – czy to w wyborach czy w referendach – za opcjami dość ekstremalnymi. Ma to być
głos protestu przeciwko, jak to nazywają, elitom, czy
establishmentowi. Jakby na to spojrzeć historycznie,
to można znaleźć porówania z latami 30-tymi ubiegłego wieku. I to jest przerażające.
Ja jestem osobiście bardzo zaniepokojony i przerażony perspektywą rozpadu Unii Europejskiej. Można
wytykać jej błędy, ale cała masa ludzi zapomina, albo
nie chce pamiętać, że był to projekt pokojowy i nadal
taki jest. Był to mechanizm zabezpieczenia pokoju na
naszym kontynencie. Jeśli Unia się rozpadnie, to wydaje mi się, że prędzej czy później dojdzie w Europie
do konfliktów, i to konfliktów zbrojnych. W poprzednim wieku mieliśmy dwie wielkie wojny światowe,
w których zginęły dziesiątki milionów ludzi. Czy to
na froncie, czy w inny sposób, np w komorach gazowych czy na skutek głodu. Wygląda na to, że ryzyko
powtórki takiego kataklizmu w ciągu ostatnich dwóch
lat bardzo się zwiększyło. Ja mówiłem swoim dzieciom, mam dwie córki – były w Stanach na wymianie/stypendium: w momencie jak się Unia Europejska
rozpadnie, pakujcie walizki i wyjeżdżajcie stąd, bo
tutaj – albo na wasze głowy, albo na głowy waszych
dzieci – będą spadały bomby. Lepiej pracować nawet
na zmywaku w USA, niż tutaj siedzieć w piwnicy i
patrzeć jak się kamienica nad tobą zawala. Teraz nie
bardzo wiem, gdzie ma je wysłać, bo tam Trump jest
teraz prezydentem. Ale mimo wszystko wydaje mi
się, że jako kraj, Ameryka jest bardziej bezpieczna
(nawet z takim prezydentem), niż Europa bez Unii.
Trump i Putin... Jakie to stwarza zagrożenie i
dla Szwecji i dla Polski?
W różnym stopniu dla tych dwóch krajów. Mieszkając w Szwecji już niemal 40 lat nieraz zżymałem
się na, jak mi się wydawało, przesadną ostrożność

Szwedów, wręcz kunktatorstwo. Natomiast teraz, w
tych tak bardzo dziwnych czasach, zaczyna mi się to
coraz bardziej podobać. Bo czuję się tutaj nieco bezpieczniej. Polska natomiast leży w samym centrum
kontynentu i graniczy z Rosją, poprzez tę enklawę
kaliningradzką, która jest na stałe zacumownym lotniskowcem. Moim zdaniem największym zagożenia
dla, tej ciągle demokratycznej, Europy jest właśnie
Rosja. Nie terroryzm, czy islamiści. Bo to nie są poważne fizyczne zagrożenia. Oczywiście, dzieją się
rzeczy makabryczne i niebezpieczne, te zamachy na
pewno nie ustaną, ale ich skutki są w jakiś sposób
ograniczone. Przecież w porównaniu do lat 70-tych
liczba ofiar zamachów terrorystycznych w Europie
jest o wiele mniejsze. Wtedy zamachy organizowały
i IRA, ETA, Czerwone Brygady - to wszystko było
na porządku dziennym. Teraz są islamiści, ale mam
nadzieję, że policje zachodnie i wywiady pracują by
nie dopuszczać by te zamachy dochodziły do skutku. Mimo to nie uważam, że są one zagrożeniem dla
Europy. Powtórzę: podstawowym zagrożeniem jest
Rosja, która ma pod przywództwem Putina swoje
ambicje by powrócić na te obszary, z których została
wypchnięta. A Polska, jakby nie było, należała jako
półkolonia, czy protektorat do imperium sowieckiego. Dzisiaj może nie w pierwszym czy nawet drugim
rzucie, ale może w trzecim, jest celem Moskwy. Na
razie mamy agresję na Ukrainę, zagrożone w drugim
rzucie są państwa bałtyckie. Wszystko może się bardzo szybko zmienić.
Ta „agresja” też zmieniła formy: dzisiaj mamy
do czynienia nie tylko z pewną aktywnością militarną, ale przede wszystkim w urabianiu opinii
społecznej.
Raczej z dezinformacją. Widzimy to w Niemczech
i w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe, że nic się nie
mówi na ten temat w kwestii Polski. A byłoby dziwne,
gdyby Rosjanie nie zrobili czegoś w Polsce. Może po
prostu nikt na razie ich nie złapał za rękę.
Ponadto, jesteśmy w Polsce świadkami zmiany paradygmatu w polskiej polityce zagranicznej – w zasadzie jest to zwrot o 180 stopni w porównaniu do tego
co było uznane za normę w całym okresie postkomunistycznym. To była polityka zagraniczna Polski inspirowana środowiskiem Kultury paryskiej. Tam zostały stworzone jej podstawy. Minister Skubiszewski
to wprowadził i konsekwentnie wszystkie rządy podtrzymywały to, bez względu czy była u władzy lewica czy prawica. Chodziło o silną integrację z Unią
Europejską i NATO, solidarność z pozostałymi krajami i aktywna pomoc naszym najbliższym sąsiadom
na Wschodzie, po to by utrzymać jakiś bufor między
Polską, a zaborczą Rosją. Dzisiaj wygląda na to, że
wszystko to zostało postawione na głowie. To co robi
obecny rząd, to wyraźne alienowanie się i odcinanie
od sojuszników w Europie. Ktoś podcina gałęź, na
której siedzimy. Przecież trzeba mieć świadomość, że
jak Unia się rozpadnie, to Polska będzie zdana na łaskę i niełaskę swoich silniejszych sąsiadów. I wtedy,
paradoksalnie, trzeba będzie modlić się, by Niemcy
nadal pozostały krajem demokratycznym i nastawionym do nas pokojowo. Jeżeli i tam by się zmieniły
rządy, to będzie koniec. A przecież i tak wystarczy,
że z jednej strony mamy Rosję, która de facto jest
dyktaturą.
Można odnieść wrażenie, że ta dzisiejsza oficjalna propaganda w Polsce, lekceważy zagrożenie ze
strony Rosji, kładąc główny nacisk na zagrożenia
jakie płyną z Zachodu: gender, Unia Europejska,
uchodźcy czy zgniły liberalizm...
To nie jest tak, że tylko jakaś część polityków z PiSu
w sposób cyniczny wykorzystuje te argumenty. Oni,
w jakimś stopniu, z taką retoryką są wyrazicielami

jakiejś opinii w społeczeństwie. To skłócenie społeczeństwa i negatywne nastawienie do wszelkich wpływów z Zachodu, tak zwanych liberalnych, przypomina mi to, co już w historii było. Rzeczpospolita była
kiedyś potęgą, ale w przeciągu kilku pokoleń zniknęła
z mapy Europy i została rozmontowana przez swoich
sąsiadów. Mówimy tu o czasach saskich. To co dzieje
się teraz w Polsce jest dla mnie ilustracją w jaki sposób „przygotowano” upadek Polski w XVIII wieku:
sarmatyzm, „nie będą nam ludzie z zachodu mówili,
jak mamy żyć, bo my mamy własną tradycję i kulturę”... Wtedy w Europie było Oświecenie, a oni byli
przeciwko temu. W perspektywie historycznej jest to
porównanie przerażające.
Kluczem do wszystkiego jest młode pokolenie
20-30-latków. Co oni myślą? Wiem, że w tej grupie
wiekowej zdania są bardzo podzielone, wielu podoba się to co robi PiS. Może w tym wieku ludzie są
mniej krytyczni i bardziej podatni na propagandę?
Bardzo możliwe. I to nie tylko dotyczy Polski. Duże
grupy ludzi czerpią swoją wiedzę z tak zwanych mediów alternatywnych. Są dostępne powszechnie przez
Internet. Ta grupa ma bardzo sceptyczne podejście do
wszystkich wiadomości podawanych przez tak zwane
oficjalne media. Wręcz je negują, i de facto żyją w
swoim własnym świecie, czyli w rzeczywistości, takiej jaką sobie wyobrażają. Postrzeganie rzeczywistości jest kształtowane przez coś, co z punktu widzenia
mainstreamowego, uważane jest za „niszowe źródła
informacji”. A te działają na zupełnie innych zasadach
niż normalne media, gdzie sprawdzenie informacji,
potwierdzenie jej, jest podstawą pracy dziennikarskiej. W tych alternatywnych mediach w ogóle tego
nie ma. I w dodatku działa to jak zwielokrotnione
echo: „ktoś gdzieś kiedyś w Internecie na jakiejś stronie coś napisał”, później się to powtarza. A powtarzając to wielkokrotnie, rzekomo się uwiarygodnia i
zaczyna funkcjonować jako fakt.
Słyszałem od młodych, zatroskanych ludzi w
Polsce, informacje o tych masowych gwałtach popełnianych w Szwecji przez imigrantów. Gdy im
tłumaczyłem, że tak nie jest - przecież mieszkam w
Szwecji i wiem co się tutaj dzieje - to odpowiadali,
że ja nic nie wiem, bo jestem zaczadzony propagandą
oficjalnych szwedzkich mediów. I to nie dotyczy tylko opinii Polaków. Byłem rok temu w czeskiej Pradze
i rozmawiałem z grupką znajomych. Zeszło na kwestie imigrantów. Wręcz krzyczeli na mnie i inne osoby
ze Szwecji, które tam były, że jesteśmy głupi, naiwni i nic nie rozumiemy, bo nam wodę z mózgu robi
Dagens Nyheter, a przecież sytuacja w Szwecji wymknęła się całkowicie spod kontroli. Oni to w Pradze
wiedzą, my natomiast udajemy, że tego nie ma.
To jest przerażające, że takie bzdury żyją własnym
życiem. Kiedyś przeczytałem w takim angielskim
brukowcu Daily Mail reportaż ze Sztokholmu z okolic dworca centralnego. Według autorów strach było się tam poruszać, i to nie tylko po zmroku. Biały
człowiek nie mógł wyjść na ulicę nie ryzykując życiem lub zdrowiem. Cała okolica ma być rządzona
przez bandy, dziwnych ciemnoskórych. Tak mnie to
zdziwiło, bo artykuł był tak sugestywnie napisane,
że poszedłem na dworzec, żeby sprawdzić co tam
naprawdę się dzieje. I oczywiście to totalna bzdura.
Na Centralen było jak zawsze: masa ludzi którzy się
spieszą w jedną i drugą stronę, dziwne typki które się
tam kręcą – bo zawsze się kręciły – taka jest specyfika każdego dużego dworca, gdzie jest ciepło, a na
ulicach zimno.
Nie wspominając już jak bardzo „znormalniały” okolice dworca, gdzie pełno było – jeszcze w
latach 80-tych – pornoshopów. Dzisiaj to już tylko na zdjęciach można zobaczyć... Ten wypaczony obraz Szwecji i zarazem niechętny stosunek do
oficjalnych mediów, ma też spora grupa Polaków
w Szwecji. Mimo, że tu mieszkają i mogą pewne
rzeczy łatwo zweryfikować. Jak to się dzieje, że patrząc na to samo, widzimy dwie różne rzeczy? Czy
to potrzeba znalezienia za wszelką cenę dowodu na
tezę, którą ma się w głowie?
Prawdopodobnie o to chodzi. Przychodzisz do domu, włączasz komputer i wchodzisz na „swoje” strony, z których czerpiesz wiadomości. Tutejsze gazety
są dla ciebie obce, albo dziwne, może też za mało ludzie znają szwedzki by je czytać. Więc ludzie żyją w
swoim własnym świecie, spotykają się z podobnymi
do siebie. Ale ta sytuacja Polaków w Szwecji sama
w sobie nie jest dziwna. Mówimy przecież o grupie
imigrantów, a proces zaadaptowania się trwa lata.
Emigracja ma swoje etapy. Jednym z nich jest nadmierna krytyka kraju i społeczeństwa, w którym się
zamieszkało – z takich czy innych względów. I jest to
całkowicie normalne w procesie adaptacyjnym.
dok. na str. 15
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Żadna
reforma
„pod prąd”
nie może
się udać
O reformie
szkolnictwa wyższego
rozmawiamy
z prof. Stanisławem
Flejterskim
Protesty studenckie nie dotyczą wyłącznie sprzeciwu reformy samego nauczania, lecz także wielu
innych spraw i problemów, także politycznych.
Młodzi twierdzą, że nie działają z ramienia żadnej
partii, ani nie są przez nikogo sponsorowani. Mówią,
że nie będą walczyć o czyjąś wygraną, tylko za samych siebie! My żadnych polityków nie „zatrudniamy”, ale mamy prawo im powiedzieć czego chcemy!
Oni chcą żyć Państwie, w którym władza nie zdobywa
głosów wyborczych nienawiścią, w którym podstawy
zapisów Konstytucji są przestrzegane; którym programy nauczania szkół średnich i niższych nie są ideologizowane, w którym instytuty badawcze są niezależne; w którym prawo do zgromadzeń jest sprawiedliwe i racjonalne, w którym wszyscy są równi wobec
prawa – niezależnie od: płci, pochodzenia, wyznania,
orientacji, niepełnosprawności czy koloru skóry; w
którym mogą decydować o sobie: o swoich ciałach,
poglądach i wyznaniach; w którym rząd kieruje się
dobrem obywateli, a nie partii rządzącej i jej sprzymierzeńców; w którym w szkołach jest stanowcze odgraniczenie nauki od religii i wreszcie, w którym rząd
nie izoluje Polski od Unii Europejskiej i nie ośmiesza
nas na arenie międzynarodowej.
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Wróćmy jednak do samej reformy szkolnictwa
wyższego…
Kluczową kwestią są tu jej cele, ale też i metody. Jest takie słynne polskie powiedzenie: Cyryl jak
Cyryl, ale te metody. Można to przetransferować na:
cel, jak cel, bo cele są słuszne, ale te metody. I na tym
właśnie tle chcę sformułować moją opinię, że nauka i
edukacja akademicka, w polskich warunkach, tu i teraz, przełomu 2016/2017 są jakby oazą rozumu, oazą
mądrości i jednocześnie królestwem chaosu.
Ten epitet „królestwo chaosu” zapożyczyłem z
grudniowego numeru „Polityki” (50/2016), w którym
tak właśnie określono stan rzeczy panujący obecnie
w Polsce. Na tym tle uważam, że sposób podejścia
w nauce w Polsce jest oazą rozsądku i oazą rozumu.
Wicepremier bowiem i minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Jarosław Gowin i jego otoczenie, w odróżnieniu od Ministerstwa Edukacji Narodowej, które
przyjęło metodę terapii szokowej, bez dialogu – działają zdecydowanie rozważniej i realizują gigantyczne
wezwania. To jest reforma, która może się udać.
Dlaczego Pan Profesor kibicuje reformie szkolnictwa wyższego na tak?
Metody tej reformy podobają mi się, bo umiejętnie
rozdano role i wybrano w drodze konkursu 3 zespoły, które mają opracować projekty założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Dysponujemy
wprawdzie dopiero pierwszym tomem tych opracowań, ale dwa następne są już w drodze i zostaną
zapewne zamieszczone na stronach ministerstwa do
końca stycznie 2017 roku.
Dostępne natomiast jest obecnie opracowanie prof.
Marka Kwieka, zamieszczone już na stronie ministerstwa. Opracowanie to przestudiowałem z uwagą.
I myślę, że jest to dobry punkt wyjścia. Wymyślono
ponadto tzw. konferencje programowe. Już odbyły
się trzy takie spotkania. Mają też być i następne. Są
one naprawdę dobrze pomyślane. Dopiero bowiem
we wrześniu 2017 roku, w Krakowie, ma odbyć się
Narodowy Kongres Nauki. I tam wicepremier i minister nauki ma zaprezentować propozycje do tejże
ustawy, pod warunkiem oczywiście, że obecny rząd
do tego czasu nie upadnie.
Tak naprawdę, to interesuje nas dziś wszystkich
przyszłość. Wiem też, że bardzo trudno jest ją u nas w
naszym kraju przewidywać. W Polsce przeszłość jest
niepewna i nieprzewidywalna, co dopiero przyszłość.
Nikt też nie wie, co może się wydarzyć za rok, półtora
czy dwa lata.
Żyjemy w bardzo ciekawych i arcytrudnych czasach. W otoczeniu globalnym czy europejskim zachodzą kosmiczne zmiany. Szybsze niż kiedykolwiek.
Wprawdzie zmiany odbywały się zawsze, ale te są
wyjątkowe. I w tym sensie wspominam o tezie „królestwa chaosu”.
My tu w Polsce mamy drugi rok tzw. „dobrej
zmiany”. Przyjmuję to oczywiście do wiadomości.
Chciałbym jednak bardzo, aby w nauce nie odbyła
się wyłącznie ta tzw. „dobra zmiana” – ale na serio. I
lepsza i rzetelna i gruntowna zmiana, starannie przemyślana, dobrze policzona i dobrze zaprezentowana,
a nie w pośpiechu. Reforma szkolnictwa wyższego to
przecież bardzo poważna sprawa.
Jedno jest pewne. Nauka w Polsce wymaga naprawdę ogromnej i fundamentalnej reformy. Ale to
musi być reforma na serio, a nie na pokaz. Gdyby tak
się stało, to byłoby fatalne. Trzeba najpierw zdobyć
sympatię uczonych i przekonać ich do przygotowywanych zmian. Jeśli natomiast ich się nie przekona,
że reforma szkolnictwa wyższego ma sens, to ona nie
wyjdzie. Żadna przecież reforma „pod prąd” nie może
się udać. Boję się natomiast o reformę pani minister
Zalewskiej, czy ona ją udźwignie, bo jej reforma może się przecież zawalić.
Dlaczego?
Chciałbym się rozprawić z reformą edukacji pani
minister Anny Zalewskiej. O tej reformie pisał m.in.
Tygodnik Powszechny (50/2016) – w rozmowie z
Janem Wróblem, nauczycielem historii, dziennikarzem i byłym dyrektorem I Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego w Warszawie. On w tym wywiadzie ocenia tę reformę i mówi m.in. … gdyby w Polsce
rządziła normalna prawica, co się może jeszcze wydarzyć, to by zrobiła tak: reformujemy, ale najpierw
sprawdzamy, co działa dobrze. Niewybaczalnym
grzechem tej reformy nie jest chęć zmiany, ale to, że
wszystko opiera się na intuicji ludzi, których większość nie pracowała w gimnazjach, nie mówiąc już
o tym, że nigdy do gimnazjum nie chodziła. Ale na
to już minister Zalewska nie potrafi odpowiedzieć. A
przecież kluczem do reformy oświaty jest dialog. I w
tym sensie uważam, że w nauce uda się tę reformę
przeprowadzić, ale pod warunkiem zastosowania metod cywilizacyjnych poprzez dialog i komunikację.
Skąd taki optymizm?

Resztki mojego optymizmu wynikają z faktu, że podsekretarzem stanu Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego jest wykładowca Uniwersytetu
Warszawskiego, specjalistka od finansów, pani prof.
Teresa Czerwińska, nasza dobra znajoma z Komitetu
Nauk o Finansach PAN. Jest to osoba kompetentna,
odpowiadająca za politykę finansową i zarządzanie
finansami w nauce.
Odniosę się teraz do dokumentu Projekt założeń do
ustawy: Prawo o Szkolnictwie Wyższym przygotowanego przez prof. Marka Kwieka z Uniwersytetu Adam
Mickiewicza w Poznaniu wraz z zespołem. Jest w nim
próba diagnozy, prognozy i pewnej terapii. Być może
te trzy projekty łącznie posłużą ministerstwu do stworzenia czegoś czwartego. Uważam, że diagnoza, z
którą autorzy formułowali swoje projekty i założenia
jest dobra. Szczególnie, gdy chodzi o próbę połączenia – hasło pierwsze: doskonałość naukowa i drugie:
silne wsparcie państwa. Nie przesadzałbym z tym silnym wsparciem, bo nasze państwo jest gospodarczo
jeszcze zbyt słabe. Wolałbym raczej liczyć na zdecydowanie silniejsze wsparcie, niż to mamy obecnie.
Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w tym
dokumencie?
Autorzy projektu ustawy mówią też o konkurencji i konkurencyjności oraz doskonałości naukowej.
Dla mnie są to słowa kluczowe. Wspominają też o
zwiększonym poziomie publicznego finansowania
w najlepszych obszarach. Kluczową tezą jest tu tzw.
zróżnicowanie systemu nauki i jego finansowania w
zależności od nadanej uczelni klasie.
W pierwszej, którą nazwać moglibyśmy ekstra klasą, znalazły by się najprawdopodobniej Uniwersytet
Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uczelnie te miałyby pełne finansowanie polskiego państwa. W drugiej, finansowanej już tylko
częściowo znalazłyby się uczelnie średnie. I w trzeciej, samofinansującej się, z niewielkimi dotacjami państwowymi, znalazłyby się pozostałe, lokale
uczelnie.
Ekstra liga to byłyby uczelnie badawcze, sztandarowe, które zajmowałyby się badaniami na najwyższym światowym poziomie. Pierwsza natomiast liga
to uczelnie badawczo-dydaktyczne. I wreszcie druga
– to uczelnie dydaktyczne, w skład których wchodziłyby uczelnie lokalne i regionalne, które muszą zostać
i które nie będą likwidowane. Taki podział dotyczyłby
wyłącznie uczelni publicznych, a nie prywatnych. (...)
Widać tu wyraźną dywersyfikację, wyraźne wyodrębnienie uczelni, które osiągają doskonałość naukową.
Mamy tu też koncentrację środków, czyli nie wszystkim po równo. Bo nie równo dzielimy biedę, tylko
dzielimy uczelnie, oczywiście w oparciu o czytelne
kryteria. Oznacza to w praktyce, że nie rozdrabniamy środków, tylko dzielimy – tak, że najlepsi dostają
najwięcej. I od tego zależeć będzie nasza międzynarodowa pozycja w nauce. Utopią byłoby, kiedy flagowe
uczelnie badawcze można by założyć od podstaw. Tak
jednak się nie da. Trzeba to budować na istniejących
już uczelniach, mających liczne i znaczące dokonania.
A w naszych polskich warunkach, takie uczelnie znajdują się tylko w Warszawie i Krakowie.
Zmiana hierarchii uzyskiwania tytułów i stopni naukowych polegającej na przeciwstawianiu się tzw. habilitacji wdrożeniowej czy doktoratowi wdrożeniowemu. Czyli wybitny praktyk nie posiadający zbyt wielu
publikacji (albo zaledwie kilka), ale posiadający konkretne osiągnięcia, w oparciu o które dostaje tzw. habilitację uczelnianą – nie nadaną mu przez Centralną
Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, tylko przez rektora. Moim zdaniem tu trzeba być ostrożnym, bo możemy np. dojść do docentów marcowych.
Wracając natomiast do dokumentu Projekt założeń
do ustawy: Prawo o Szkolnictwie Wyższym, to jak
już wspomniałem, podoba mi się w nim kilka rzeczy.
Zauważyłem też, że opinie jego autorów poddano
miażdżącej krytyce w niektórych fragmentach. Opinie
te stwierdzały, że taka reforma jest niemożliwa, że się
nie uda. Myślę jednak, że warto na nią poczekać i
zobaczyć.
Zdaniem autorów reforma ta musi pociągnąć za
sobą pewne koszty. Nie da się zrobić reformy na
zasadzie: mieszamy bez cukru. Samo mieszanie bowiem nic nie zmieni. Wcześniejsze reformy minister
Barbary Kudryckiej, to zaledwie pół kroku naprzód.
Zabrakło ich finalizacji oraz finansowania. Każda reforma dowolnego sektora gospodarki, również nauki,
kosztuje. Nie da się udawać, że bez wzrostu i rozwoju
gospodarczego zreformujemy naukę. Musimy wierzyć, że nauka będzie finansowana znakomicie lepiej.
Kluczową rzeczą jest w takim razie pytanie, czy
Polsce uda się to wszystko zrealizować?
Wszyscy pewnie by chcieli, aby tak się stało. Inną
jednak rzeczą są poglądy czy aksjologia. Ale oby się
wicepremierowi Morawieckiemu udała, choć częściowo. Na razie są to jednak tylko deklaracje.

Zaczyna się rok 2017. Zobaczymy jak to będzie.
PKB nadal maleje, zamiast rosnąć. Podobnie dzieje
się z inwestycjami, które ciągle spadają. Rośnie natomiast zadłużenie. Możemy mieć zatem potężne problemy budżetowe.
Podjęto program plus. Dalej mamy też mieszkania w drodze i obniżony wiek emerytalny. To są takie pomysły, które trzeba finansowo poukładać. Nie
będzie to wcale takie łatwe. W tym układzie boje się
też o naukę. Jesteśmy przecież, na razie, krajem peryferyjnym. Przyjaciół szukamy daleko, za oceanem.
Przyjaźnimy się z Węgrami, Turcją, a ostatnio nawet
z Białorusią.
Czy reforma szkolnictwa wyższego jest naprawdę konieczna?
Każdy, zdaniem prof. Marka Kwieka, odczuwa potrzebę tych zmian. Zakładamy, że tak dalej być wcale
nie musi. Porażki i sukcesy poprzednich reform pokazują, że długofalowa skuteczność reform bierze się
z braku zdobycia wystarczająco silnego poparcia ze
strony środowiska akademickiego. Nie da się bowiem
zrobić reformy bez jego poparcia. Trzeba przekonać
ludzi, że to oni sami chcą tych zmian.
Uważam, że wielu pracowników nauki, także na moim macierzystym wydziale (Uniwersytet
Szczeciński) chciałoby, abyśmy się umiędzynarodowili. Kluczowe założenie jest bowiem takie, że my w
rankingu szanghajskim zajmujemy dalekie miejsce.
Docelowo 5 do 10 polskich uczelni powinno mieć
szansę znaleźć się w Academic Ranking of World
Universities (Akademicki Ranking Uniwersytetów
Świata).
Bywając w Meksyku, USA (Filadelfii), Niemczech,
gdzie wykładałem w różnych uczelniach, zauważyłem, że nie mamy prawa do kompleksów. Uważam,
że kształcimy równie poprawnie i na dobrym poziomie. Może czegoś zazdroszczę uczelniom np. w
Cambridge, Oxford, Stratford czy Massachusetts
Institute of Technology. Są jednak i słabsze uczelnie od naszych. Nie jesteśmy tu, podkreślam to raz
jeszcze, żadnymi peryferiami naukowymi. Mówią to
zresztą i studenci przyjeżdżający do nas w ramach
programu Erasmusa. Jedyną różnicę jaką tu wiedzę,
to fakt, że tamte uczelnie są lepiej finansowane od naszych. My idziemy do przodu, a oni biegną. A warunkiem dalszego rozwoju jest szybkość zachodzących
zmian. Zmiany są potrzebne, ale przemyślane, policzone i dobrze zaprezentowane.
Bardzo ważne jest tu publiczne finansowanie
szkół wyższych.
Podoba mi się to i akceptuję jeśli chodzi o skale
ogólnopolską. Nie będzie proponowanych reform bez
znaczących zmian w skali finansowania szkolnictwa
wyższego ze środków publicznych. To oczywiście nic
nowego, ale dobrze, że o tym wspomniano.
Czy widzi Pan jakieś niebezpieczeństwa nasuwające się przy tej reformie?
Pewnym niebezpieczeństwem jest fakt, że w wyniku tej zmiany, dojść może do zerwania nici, która łączy obecne uniwersytety i szkoły wyższe. Faktem jest
również, że uniwersytet XIX wieczny już nigdy nie
wróci, choć miał on również pewne klasyczne zalety
typu np. mistrz – uczeń.
Teraz przesuwamy się w stronę uniwersytetu nastawionego na punkty czy granty. Czy taka punktomania
i grantomania – czyli jesteś tyle wart, ile masz punktów, jest naprawdę dobra? Czy ile uzyskałeś punktów
za swoje publikacje w żurnalach? Stajemy się w ten
sposób monokryterialni, nastawieni wyłącznie na jedno kryterium.
Oceniamy w ten sposób wartość tego profesora
czy doktora wyłącznie na podstawie zdobytych przez
niego punktów. A on powinien być przecież jeszcze
humanistą i erudytą. Powinien też współpracować z
praktyką. Powstaje więc pytanie: co się dzisiaj opłaca
jeszcze robić? Gdybyśmy zaczynali wszystko od początku dzisiaj? Żadnych książek, żadnych monografii
ani podręczników tylko punkty i publikacje w wysoko
punktowanych żurnalach.
Obserwuję tę tendencję i trochę się obawiam. Część
ludzi zadaje dziś sobie pytanie: po co ja mam się wikłać w takie uniwersyteckie, w starym stylu, działania
i aktywności? Lepiej robić to, co daje mi pozycję, daje
mi awans, wysoką ocenę itd. Mam tu wątpliwości, czy
to wahadło nie przesuwa się w drugą stronę? Czekam
teraz na kolejne dokumenty – numer 2 i 3 oraz kolejne
efekty tych konferencji programowych, które się odbywają. Było ich dotąd 3, ostatnia 8 grudnia 2016 we
Wrocławiu. (...)
Rozmawiał:
Leszek Wątróbski

ZWIERCIADŁO
TARKOWSKIEGO

Rekrutacja
rozpoczęta!
Bezpłatna
polska
szkoła dla
najmłodszych!
Mieszkasz za granicą i chciałbyś, żeby Twoje
dziecko mówiło po polsku? Szukałeś rozwiązania,
które pomoże Ci w nauce Twojej pociechy? Mamy
dla Ciebie sprawdzoną metodę! Z Polskimi Szkołami
Internetowymi Libratus stanie się to prostsze niż
przypuszczasz! Sprawdź, co powinieneś zrobić, aby
i Twoje dziecko mogło skorzystać z tego rozwiązania.
Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt koordynowany przez Fundację Edukacji
Polonijnej, która rozpowszechnia polską edukację
za granicą. Stwarza on możliwość bezpłatnego, polskiego kształcenia dzieci Polaków mieszkających w
innym kraju. Zapisując swoje dziecko do projektu
dajemy mu szansę na kontakt z językiem ojczystym –
wystarczy zarejestrować się na stronie www.libratus.
edu.pl/zapisy2017 .
Korzystając z tego rozwiązania, czas i miejsce nauki można dopasować do swoich preferencji. To rodzic pełniący rolę nauczyciela, razem z dzieckiem,
wybiera najbardziej dogodną dla siebie porę. Dużym
wsparciem jest Internetowa Platforma Edukacyjna,
na której znajdują się treści dydaktyczne dla każdej
klasy. Materiał podzielony jest na tygodnie, co ułatwia rozplanowanie procesu nauki. Dzięki temu monitorowanie postępów jest łatwiejsze. Informacje
wzbogacone są piosenkami, grami edukacyjnymi i
animacjami – ta różnorodność sprawia, że zajęcia są
bardziej atrakcyjne i stają się prawdziwą przyjemnością. Uczniowie łatwiej przyswajają wiedzę, a także
chętniej uczestniczą w kolejnych spotkaniach. Istotną
rolę w edukacji najmłodszych odgrywają także lekcje on-line prowadzone przez polskich nauczycieli.
Stanowią one doskonałą okazję do podsumowania
zdobytych umiejętności z minionego tygodnia. Po
roku nauki uczeń przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego, dzięki któremu może otrzymać polskie świadectwo szkolne. Więcej informacji można znaleźć na
stronie: www.libratus.edu.pl .
Podczas roku szkolnego uczniowie mogą skorzystać z dodatkowych rozwiązań, które powodują,
że zdobywanie wiedzy staje się dla nich ciekawsze.
Dużą popularnością wśród uczniów cieszy się program “Kolega z ławki”, w ramach którego uczestnicy
dobierani są w pary i mogą się ze sobą komunikować. Wspólnie uczestniczyć w konkursach, a przede
wszystkim wzajemnie motywować się do nauki.
W Polskich Szkołach Internetowych Libratus rozpoczęły się zapisy na rok szkolny 2017/2018. To
doskonała okazja, aby nie ponosząc kosztów ułatwić
dziecku naukę języka polskiego. Rok szkolny rozpocznie się we wrześniu, jednak zapisy potrwają tylko
do końca maja.
Rodzicu, już dziś zapisz swoje dziecko i daj mu
szansę na rozwój z językiem polskim!
Dołącz do nas rejestrując się za pomocą formularza
na stronie: www.libratus.edu.pl/zapisy2017 .
Nie warto odkładać tego kroku na później, ponieważ liczba miejsc jest w tym roku ograniczona.

Sztokholmskie źródło Jerzego
Illga zdaje się nadal nie wysychać.
Po tomie „Rozmów” (2014,
omówionych w NGP 6/2015)
opublikowano serię materiałów
składających się na portret
rosyjskiego filmowca Andreja
Tarkowskiego.
Illg spotkał go w Sztokholmie dwukrotnie.
Pierwszy raz 12 marca 1985 jako bezimienna jednostka wśród publiczności na pokazie w kinie Fågel
Blå, zamykającym retrospektywę reżysera, który właśnie przymierzał się do realizacji w Szwecji
swego ostatniego filmu - „Ofiarowanie”. I opisał to
wydarzenie w tekście zamieszczonym w Tygodniku
Powszechnym (8/1987). Cenzura skreśla wówczas
uwagi Tarkowskiego o religii, a niektóre z nich przypominają poglądy Sołżenicyna, co dowodzi powrotu
do religijnie nacechowanej duchowości kilku pokoleń
Rosjan. I ta duchowość przewija się zresztą czerwoną
nicią przez cały długi wywiad, przeprowadzony 26
marca 1985 roku przez Illga i innego, do niedawna
bardziej stacjonarnego i autentycznego „sztokholmianina”, późniejszego profesora polonistyki na tutejszym uniwersytecie, Leonarda Neugera. Tekst wywiadu był zrazu opublikowany w dopuszczonej przez
władze „ResPublice”, później także (już bez cięć cenzury) w krakowskim „Powiększeniu” i w przekładach
w wielu pismach zagranicznych, także po szwedzku.

W wywiadzie prowadzonym przez dwóch krakowsko-sztokholmskich erudytów porusza się rozmaite
problemy pojawiające się w filmach Tarkowskiego.
Np. związki jego twórczości z własną biografią (jak w
filmie „Zwierciadło”), czy problemy adaptacji, gdzie
znaną w tym kontekście twórczą zdradę, określa się
jako budowanie filmu na ruinach literackiego pierwowzoru, co z dużym powodzeniem uprawiał Tarkowski
wobec powieści Stanisława Lema „Solaris”. Niekiedy
dyskurs zatrąca o innych reżyserów, np. w ocenie
dzieła Eisensteina. I tu pada zarzut reżysera (s.17): jak
mogliśmy nie widzieć filmu „Łąki bieżyńskie”?
A przecież nikt go nie widział! Materiał w połowie
lat 1930. zniszczono, istnieje tylko półgodzinny montaż nieruchomych kadrów, zachowanych ze ścinek
montażowych. Natomiast o bohaterze tego filmu, pionierze Pawliku Morozowie, który doniosł do NKWD
na własnego ojca i został później za to zabity, Illg i
Neuger oczywiście słyszeli.
W języku polskim istnieje 5 tomów różnych
pism Tarkowskiego (scenariusze, dzienniki, prace teoretyczne) wydanych przez różnych edytorów.
Omawiany wyżej tomik stanowi dla nich cenne uzupełnienie, przybliżające sylwetkę reżysera.
Aleksander Kwiatkowski
Zwierciadło. Andriej Tarkowski w rozmowie z Jerzym
Illgiem i Leonardem Neugerem. Znak, Kraków 2016
s. 128.
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Jak zarządzać swoimi finansami.
10 kroków
Coach Krystyna Jagielska-Gasińska opowie jak
gospodarować pieniędzmi, żeby starczyły na cały miesiąc,
a nie od wypłaty (25 każdego miesiąca) do pierwszego.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę 12 lutego o godz. 13.30
w lokalu klubu „Ogniwo”, Sysslomansg. 8, T-Fridhemsplan.
Tel. 08 653 20 52
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Zawsze po drodze… Zawsze blisko Ciebie!

JEDYNY POLSKI SKLEP
w samym sercu Sztokholmu
150m od T-CENTRALEN
NOWA JAKOŚĆ POLSKICH SKLEPÓW!
SKLEP





Kawiarnia i polski sklep w jednym miejscu
Ciasta, pączki, kanapki, zapiekanki, kiełbasa z grilla
Najlepszy asortyment polskich produktów
Tradycyjne wędliny krojone na wagę bez „E”, bez
konserwantów, wzmacniaczy smaku i aromatu
 Serki i zakąski góralskie,, zdrowa żywność
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 422-426,
422
168 76 Bromma

Zapraszamy: Pon-pt: 7:00 – 20:00

tel: 0765 85 93 88

So--nie: 10:00 – 16:00

www.polenspecialisten.com

Herkulesgatan 26,
26 111 52 Stockholm

tel.: 08-201
08
270
Zapraszamy:

Pon-pt: 10:00 – 18:00

So-nie: 10:00 – 15:00
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Dziewczyna z pociągu
Burza nadeszła nagle, ale i szybko
zaczęła odchodzić. Ustał porwisty wiatr,
ciemne niebo pojaśniało i gęsta woda
wartko spływała z chodników. Pisarz
wyszedł spod wiaty przystanku, gdzie
latem nocował i zaczął iść w stronę
dworca kolejowego.
Pociągi były w większości opóźnione. W mniejszości były to odstępstwa od rozkładu jazdy niewielkie,
tak na oko, to godzinę czy dwie. A opóźnionych w
granicach zdrowego, urzędniczego rozsądku – o kilka
rozsądnych godzin, było więcej. Z tego co podawano przez megafon, to szanse na zwiększenia opóźnień, zwłaszcza rozsądnych, zwiększały się z każdym
kwadransem.
Pisarz usiadł na ławce i zatopił twarz w rozwartych
dłoniach. Nie chciał chyba rozpraszać się na rozmowy, bo zamierzał kontynuować esej o problemach
współczesnej eseistyki, w czym miał spore opóźnienia. Większe nawet niż szybkie pociągi expresowe, bo
kilkudniowe.
Esej o niskim poziomie eseistyki zamówił u Pisarza
bezdomny z innej wiaty i zapewniał, że jak znajdzie
coś wartościowszego, to przeznaczy prawie w całości
na jego honorarium. Pisarz z zamiarem zakończenia
eseju nosił się od dłuższego czasu, ale uniemożliwiała
mu to pogoda. Nieraz tak padało, że woda ciekła ciurkiem z dachu i mocno moczyła kartki, na których powstawał tekst. Litery zamazywały się wtedy. Kropki
rozpływały upodobniając do o lub ó. Wykrzykniki
wykrzywiały, że nieraz wyglądały jak duże przecinki
a przecinki prostowane przez spływające w dół krople
deszczu, przybierały kształty prostych kresek.
Pisarz zajmował się również i tłumaczeniami literatury, więc pisał to co miał na ukończeniu w kilku
językach. Wstęp „Wstępu” po szwedzku, dalszą część
„Wstępu” po polsku, zakończenie po angielsku a poprawki tekstu zamierzał nanosić w języku rosyjskim.
Pomysł z tym ostatnim językiem wydawał mu się
perspektywiczny, bo uważał, że Światową Politykę
prowadzoną źle przez USA i tak w końcu zaczną poprawiać Rosjanie.
Zakończenie pracy też miało być w kilku językach,
a części środkowej dzieła, czyli esencji eseju nie zamierzał pisać, bo nie do końca wierzył bezdomnemu z
sąsiedniej wiaty co do honorarium.
Po hali dworcowej chodziła wolnym krokiem i
krętym torem Tancerka. Twarz miała skupioną i wyglądała tak, jakby wcześniej miała zamiar głęboko
nad czymś się zamyślić, ale po namyśle zrezygnowała z myślenia, namysłów i kontemplacji, by zająć się
czymś pożytniejszym i przyjemniejszym.
Podeszła do Małego Staruszka, uśmiechnęła się zachęcająco i zagadała;
– Chciałabym, żebyśmy poszli w jakieś ustronne
miejce, w którym byłoby trochę mniej ludzi, to ja bym
się rozebrała, ty popatrzyłbyś na moją nagą postać i
dał mi brawa, bo ja przez wiele lat robiłam striptease,
tańczyłam na scenie nago i teraz bez tych doznań jest
mi ciężko na duszy i ciele.
Mały Staruszek był z nią zaprzyjaźniony, i kiedyś
prawie każdego wieczoru patrzył na jej taniec i dawał
jej brawa. Teraz chyba nie za bardzo chciał po raz kolejny podziwiać ją i jej sztukę, bo odpowiedział trochę
nie na temat.
– Ja jestem mały, ale kupuję zawsze duże spodnie,
bo wtedy mogę do środka wejść przez rozporek.
Ona zamarła na chwilę w bezruchu i zaczęła z uwagą patrzeć w jego starą, zniszczoną twarz. Trwało to
długą, długo ciągnącą się chwilę. Może minutę może
dwie a niewykluczone, że jeszcze dłużej. Jak łatwo
było obliczyć w pamięci, zwykłe pociągi w tym czasie pozwiększały opóźnienia o kwadrans czy dwa, a
expresowe o jeszcze dłuższy przeciąg czasu.
Tancerka starła gorzką łzę z oka, westchnęła i zaczęła rozglądać się za innymi mężczyznami. Patrzyła
tak uważnie, jakby chciała zajrzeć w głębię ich
dusz, by odszukać tam wrażliwość na taniec. Mały
Staruszek widząc to zapeszył się trochę, a później
odezwał cichym szeptem.
– Ja nie chcę patrzeć na ciebie, bo później widzę
jak dużo w życiu straciłem, zwłaszcza w młodości...
zawsze chciałem mieć nagość obok mnie, dniami i
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Jerzy Marciniak
Monice Szulczewskiej z Włocławka,
Pięknej Pięknością i Prawniczą Prawością
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nocami a nie tylko wieczorami na scenie... ja nie chcę
rozbudzać na nowo moich pożądań czy żądz... idź do
Pisarza, on na pewno na ciebie popatrzy... jeśli byś mu
się nie spodobała, to on nic nie powie... on tak wiele
przegrał w życiu, że kolejne niepowodzenie nie zrobi
na nim wrażenia, a poza tym on tworzy ostatnio dobrą
poezję i ona osusza mu wszystkie łzy.
Tancerka przytaknęła mu głową, ale zamiast podejść do Pisarza... wyszła z hali dworcowej.
Powoli zaczął zapadać zmierzch. Pisarz często o
tej porze chodził cichymi uliczkami i długie chwile
płakał za czasem, kiedy był popularny i obracał się
z powodzeniem w świecie prawniczym i artystycznym. Tym razem jednak nigdzie nie poszedł, tylko
wyciągnął kilka kartek i zaczął temperować ołówek.
Wyraźnie chciał coś tworzyć.
Podeszła do niego Dziewczyna.
– Proszę nie płakać dzisiaj, pan już napłakał się
wystarczająco dużo w życiu, proszę pojechać ze mną
do Włocławka, a ja tam panu pomogę... do tego będzie pan mógł w czasie podróży patrzeć na mnie i to z
bliska, nawet pozwolę panu usiąść naprzeciw mnie w
pociągu... nie będzie jednak wolno panu mnie dotknąć
i zadawać mi pytań... będzie pan mógł też patrzeć w
moje niebieskie, zamyślone oczy i odszukiwać w nich
natchnienia do pisania tego, czego bez mojej pomocy
nie mógłby pan prawdopodobnie stworzyć... a w zamian, wyświadczy mi pan niewielką przysługę.
Pisarz przytaknął głową, że przyjmuje warunki.
Dziewczyna miała rzeczywiście niebieskie, zamyślone oczy, a do tego taką jasną, delikatną twarz.
Przypominała tym młodego Pisarza, który dawno temu też wyglądał bardzo atrakcyjnie. Ubrana była w
elegancki niebieski płaszcz z kapturem.
– Pan był kiedyś prawnikiem, ja teraz wykonuję ten
zawód, pan tworzy często dobrą literaturę, a ja jestem
Miss Photo, ale... ale z takim poczuciem szybko uciekającego czasu... kiedyś bym tego nie powiedziała, bo
bym się wstydziła... trudno jest wstrzymać, zatrzymać
czy powstrzymać czas, próbowałam dokonać tego
wiele razy, ale tak do końca to nie potrafiłam... może panu się to uda, a jak pan też nie będzie mógł, to
proszę chociaż utrwalić moją postać w sztuce, może
to być wiersz, może być rysunek albo chociaż takie
niewypowiadane wspomnienia, które będą tkwiły tylko w panu... zapewniam jeszcze raz, że postaram się
pomóc panu w tworzeniu... i proszę zapamiętać, że ze
mną może pan tylko wygrać, bo zdaję sobie sprawę,
że na przegranie nawet małych rzeczy, to dla pana jest
już za późno, a ze mną jest trochę podobnie... o tym,
co będę oczekiwała od pana we Włocławku, powiem
później.

Uśmiechnęła się nieśmiało.
Dziewczyna była atrakcyjna i prawdopodobnie
znana z Facebooka czy z czasopism, bo przyciągała
wzrok przechodzących mężczyzn. Jakiś starszy pan
podszedł do niej, coś zagadał, a potem delikatnie ujął
jej dłoń i pocałował. Po chwili zrobił to samo następny. Ona musiała być do tego przyzwyczajona, bo prawie nie reagowała na te objawy uczuć. Nie upłynęło
wiele czasu i jeszcze jeden odcisnął kilka pocałunków
na jej dłoni. A potem przyłożył rękę do serca i szybko
odszedł. Ona powiedziała:
– Ci dwaj to Sędziowie, a ten trzeci, to mój dobry
kolega, jest radcą prawnym, tak jak ja.
Pisarz odprowadził go wzrokiem, a potem szepnął
w stronę Dziewczyny.
– Jak on tak lubi całować w rękę, to mnie też może
kilka razy pocałować.
Dziewczynie lekko drgnęły wargi, ale nic nie powiedziała, tylko zaczęła w milczeniu patrzyć w twarz
Pisarza, jakby chciała coś w niej odszukać. A potem
odwróciła się i zaczęła iść w stronę peronu, na który
miał wjechać opóźniony pociąg do Włocławka.
Jej propozycja musiała podobać się Pisarzowi, bo
wziął walizkę ze swoim dobytkiem i zaczął iść za nią.
Usiadł naprzeciw niej. Jej oczy tonęły w cieniu
rzęs, więc bardziej domyślał się jakie myśli one wyrażają, niż mógł to dostrzec. Obok siedziało kilka osób.
Po chwili pociąg ruszył.
Dziewczyna cały czas milczała. Chwilami wpatrywała się w jakiś rysunek albo tekst spisany na białej
kartce wyrwanej ze szkolnego zeszytu. I co jakiś czas
poruszały się jej kształtne usta.
Po kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrach, pociąg zatrzymał się. Za oknem były pola, a dalej widać było światła jakiejś wsi. Nad łąkami wschodziły jasne opary z burzowego deszczu rozjaśniające
nieco zapadający mrok. Dziewczyna coś pogrzebała
w telefonie, nieco podziubała palcem w niego, odrobinę pogłaskała jego display i powiedziała:
– Drzewo przewróciło się na tory niedaleko Nakła.
Kilka osób odruchowo zerknęło w okno, jakby
chcieli zobaczyć i Nakło i to leżące w poprzek torów
drzewo.
Pociąg ruszył i zaczął nabierać szybkości. Oczy
Dziewczyny jakby poweselały, jakby skryta gdzieś
głęboko radość wyszła przed szereg i zasalutowała.
Wszedł konduktor, pocałował Dziewczynę w rękę,
pozostałym sprawdził bilety i cicho wyszedł. Pisarz
patrzył cały czas w twarz Dziewczyny. Musiało jej
się to podobać albo nie przeszkadzało jej to, bo robiła
swoje przy telefonie, odrobinę przy tej białej kartce
ze szkolnego zeszytu, a zdziebełko ze zdziebełka poświęcała swoim długim, jasnym włosom wysuwającym się spod kaptura jej niebieskiego, eleganckiego
płaszcza.
Minęli w pełnym biegu małą stację, później trochę większą, jeszcze jedną małą i pociąg zaczął hamować. Za oknem, wzdłuż torów, biegła żwirowa
ścieżka. Trochę dalej stało kilka rozrosłych drzew. W
ich ciemne cienie wkradał się mrok zasłaniając pnie
przed wzrokiem. Dziewczyna pogrzebała w telefonie,
trochę nim potrząsnęła, nieco poszurała palcem po displayu i powiedziała:
– Drzewo przewróciło się na tory niedaleko Nakła.
Tylko to i nic więcej. I nie wiadomo było, czy przewróciło się nowe drzewo, czy to wcześniej przewrócone wstało, wyprostowało się, a potem zwaliło na
tory jeszcze raz. Kilka osób zerknęło w stronę Nakła i
tego drzewa, ale nie mogąc dokładnie dostrzec jednego i drugiego, rezygnowali powoli z dalszego patrzenia. Dziewczyna wykonująca zawód radcy prawnego
w Anwilu uchyliła okno i oparła się dłońmi o krawędź
szyby. Jakiś idący drogą mężczyzna podszedł i zdjął
czapkę, potem pocałował ją w rękę, nałożył czapkę i
odszedł. Pisarz odprowadził go wzrokiem a po chwili
powiedział:
– Pocałować w rękę, to taki ładny staropolski zwyczaj, moja żona codziennie po kilka razy mnie całuje.
Dziewczyna spojrzała swoimi niebieskimi, zmysłowymi oczami na jego dłoń, później na jego twarz, ale
nic nie powiedziała.
Pociąg zagwizdał, szarpnął i potoczył się do przodu. Dziewczyna rzuciła wzrokiem na biegnącą obok
ścieżkę i powróciła do patrzenia w kartkę. Minęli
kolejną wieś i zaczął się las. Podmuch zrywał krople

deszczu z rosnących blisko drzew. Mignęło kilka
brzóz, niczym płomienie zapałek na wietrze i wyłoniły się puste łąki. Wszedł pomocnik konduktora, pocałował Dziewczynę w rękę a pozostałym
osobom sprawdził bilety. Miał taką młodą, zamyśloną twarz.
Przed Kutnem albo za Kutnem lub tuż przed
Włocławkiem pociąg po raz kolejny przystanął. Dziewczyna pogrzebała przy telefonie i
powiedziała;
– Drzewo przewróciło się na tory niedaleko
Nakła.
I po raz kolejny nic konkretnego nie było wiadomo o drzewie. Przewróciło się trzecie drzewo,
czy to pierwsze po raz trzeci, czy też drugie powtórzyło wywrotkę. Podmiejski autobus zatrzymał się na drodze, ona odsunęła szybę i kilku
mężczyzn podbiegło do niej. Szybko zrobili swoje, czyli pocałowali ją w rękę i biegiem pognali z
powrotem. Ona zasunęła szybę, pociąg ruszył a
Pisarz jeszcze raz dał głos.
– Częściej to już chyba tylko moja żona mnie
w rękę całuje.
Dziewczyna nachyliła swoją jasną twarz ku
mówiącemu, ale i tym razem nic nie powiedziała.
Wysiedli we Włocławku i Dziewczyna zaczęła iść w stronę Wisły. Pisarz podążał za nią.
Noc przeszła już w drugą połowę i ulice były
prawie puste. Wiał zimny, wilgotny wiatr, taki co wędrowcom wyciska łzy na otwartych
przestrzeniach.
Podeszli nad brzeg rzeki. Po jej ciemnej wodzie
przesuwały się światła samochodów przejeżdżających mostem. Ona musiała czytać opowiadanie
Pisarza o myśliwskim psie. Takim z ostrą sierścią,
który z rozpędem wskakiwał do jeziora, a potem
wracał z zestrzeloną kaczką w pysku, bo popatrzyła na wodę a potem podniosła z ziemi niewielki patyk i rzuciła go w nurt. Pisarz takimi psimi
susami dopadł brzegu i wskoczył z rozpędem w
zburzone fale.
Rwący nurt zaczął znosić go w stronę tamy,
na krawędzi której przełamałoby się jego ciało i
spłynęło w dół. Zimna woda zalewła mu oczy i
usta, a mrok utrudniał odszukanie patyka.
Pisarz walczył z falami, z mrokiem, a po godzinie było dla niego jasne, że walki te chyba
poprzegrywa. Po północy stało się dla niego
oczywiste, że walkę o przeżycie tej przygody, też
może przegrać. Trudno było mu utrzymać się na
powierzchni i coraz częściej i dłużej przebywał
pod nią niż na niej. Wody wdzierającej się w jego usta nie wchłaniał, bo napił się jej już tyle, że
w środku nie było miejsca. Nad ranem spojrzał
w stronę brzegu, bo nie chciał kończyć tej szczęśliwej przygody na smutno. W gęstej, wilgotnej
mgle majaczyła naga postać Dziewczyny. Bez
ubrania była jeszcze piękniejsza. Zabiło mu radośnie serce. Zobaczył też jak skoczyła do wody i
zaczęła płynąć w jego stronę.
Podała mu rękę i pomogła wyjść na brzeg. W
pomroku nocy i poświacie księżyca wyglądała niczym bogini. Pisarz chłonął wzrokiem jej nagie,
ociekające wodą ciało. Wykręcając z wody ubranie pomyślał, że Dziewczyna rzeczywiście dużo
zrobiła tej nocy dla Literatury, bo miał teraz inspirację do napisania wiersza o wzburzonych falach
rzeki. Ona myślała chyba podobnie, bo podała mu
dłoń do ucałowania.
Dziewczyna ubrała się szybko i zaczęła mówić:
– Inni walczyli gorzej, niektórzy bali się podpływać bliżej tamy, a Sędzia z Sądu Najwyższego
to wszedł do wody tylko po pas i zawrócił, ty dobrze walczyłeś z falami i sądzę, że z oddaniem
zrobisz to o co poproszę... daj mi chociaż kilka
braw... jak kiedyś ukazywały się w internecie moje zdjęcia, to niektórzy do mnie dzwonili i nic nie
mówili, wtedy w słuchawce słyszałam tylko klaskanie w dłonie... ta stara Tancerka z dworca ma
rację, że brawa, jak i taniec baletnicy na scenie,
muszą wyrażać prawdę, bo inaczej nie można zrozumieć, co ktoś do nas mówi... ostatnio ukazały
się moje kolejne fotografie...
Spostrzegła, że Pisarz ją rozumie, więc nie dokończyła zdania. On zaklaskał kilka braw i odcisnął kolejny pocałunek na jej dłoni. Później zawiązał mocno sznurowadła i spojrzał w jej twarz.
Musiał zobaczyć w jej wzroku to, co było dla niej
ważne, więc wziął walizkę i na przełaj przez pola,
ruszył w drogę powrotną. Ona została na brzegu
i patrzyła za jego ciemną postacią, dopóki nie
wchłonęła jej przygasająca noc.

Smultronställe to miły szwedzki wynalazek. Lubimy miejsca,
które są „tam, gdzie rosną poziomki”. Intymne i poniekąd
przywłaszczone. Moje smultronställen to miasta, które lubię
odwiedzać, niewielkie lecz misterne, same w sobie będące dziełem
sztuki. Przywłaszczyłem je sobie. To moje miasta poziomkowe.
I o nich opowiem. Dziś: Český Krumlov.

Czeski Krumlow
Wstęga Wełtawy, wijacej się pogórzem Bohemii,
utworzyła meandry, będące naturalna fosą. W jej obrębie zbudowano Czeski Krumlov. Zbliżając się doń szosą, mijając kolejne wzgórza, ukazuje się nam w dole,
momentalnie zachwycając pastelowymi barwami ciasnej zabudowy średniowiecznych kamienic ze spadzistymi dachami.
Okrążony pętlą rzeki gród otaczają wzniesienia.
Jedno z nich szczególne. Na niewielkim wywyższeniu
wyrósł, rozbudowywany sukcesywnie, ogromny, renesansowy w charakterze, kompleks zamkowo-ogrodowy,
z pięcioma dziedzińcami, ogrodami i słynnym teatrem
barokowym. Nie o gigantyzm tu jednak chodzi. To, co
zdumiewa przybysza, to harmonia kształtów składających się na sylwetę miasta - i tego w dole, i tego które
zajęło fragmenty pagórków. Działają na zmysły udane
proporcje, na które zapracowały nierówności terenu
świetnie wykorzystane przez architektów, kiedy wybierali miejsca dla zamku, ulic, placów, kościołów, baszt,
wieżyczek, bram i mostów. Z ogromnym poczuciem
harmonii budowali kolejno gotyckie, renesansowe i barokowe kamieniczki mieszczańskie z malowanymi fasadami, ciasno ustawione wzdłuż wąskich ulic, zmierzających zgodnie ku rynkowi, zwanemu Placem Svornosti.
Miasto przez sześć wieków ostatnich nie naruszone
zostało niszczącymi wojnami. Już w średniowieczu
rozkwitało pod okiem potężnego rodu Rožmberków.
Podupadło dopiero w czasach współczesnych, kiedy
znalazło się na terenie przygranicznego pasa militarnego, między zachodem a wschodem, a konkretnie, przy
granicy austriacko- czechosłowackiej, będącej w czas
sowieckiej dominacji, granicą dwóch światów. Zajęte
przez stacjonujące tam wojska, zmurszałe do cna z braku dbałości o nie, odżyło dopiero po „rewolucji kluczyków”, już w nowych Czechach. W 1992 wpisane zostało
na listę UNESCO światowego dziedzictwa kulturalnego
i przyrodniczego. Prace konserwatorskie przywróciły
dawna krasę, uzupełniły nowymi wygodami stare siedliska (w nich głównie pensjonaty).
Krumlov słynie dziś w świecie ze swej urody. Snując
się po mieście natyka się na przybyszy zewsząd.
Wycieczki z Azji nie dziwią, ale trzymające się za ręce pary Chińczyków, czy Koreańczyków już tak. W ich
przewodnikach wskazano na Krumlov, jako na jedno z
najlepszych miejsc w Europie na romantyczny weekend

dla zakochanych. I słusznie, jako że miasto powinno
znaleźć się na czele światowej listy miast przyprawiających o zawrót głowy (i jako szczególnie skłaniające do
trzymania sie za ręce). Pytanie, czy jego kopia, wzorem
Wenecji, nie powstaje już gdzieś w Chinach.
Trudno opisuje się malowniczość miasta. Powiedzmy
tylko, tytułem rekomendacji, że w konkursie fotogeniczności trudno o godnych rywali (w jednym z licznych rankingów National Geographic, uznane zostało
za jedno z 16 najpiękniejszych historycznych miejsc na
świecie).
Český Krumlov jest dziś enklawą turystyczną, swoistym disneylandem. To miasto- zabawka, wypełniają je
goście i personel do ich obsługi. Jest nie tyle grodem,
co niebywale fotogenicznym modelem. W bajkowej bez
mała aurze spędzić można miłe chwile, zapominając o
trudach codzienności. I o to przecież chodzi. W baśniowej scenerii możemy się cieszyć tym, co we współczesnej turystyce tak istotne: smaczną wyżerką, dobrymi
napitkami w miłych knajpkach i kafejkach, a jako bonus, dostarczone mamy pyszne widoki z hotelowego tarasu, które możemy uwiecznić w naszych smartfonach.
Przy całej, zapraszającej do sarkastycznych uwag
,”turystyczności” miasta, Krumlov i tak zachwyca
harmonia zabudowy. Po prostu jest dziełem sztuki.
Utrwalany codziennie licznymi fotkami, dostępnymi
natychmiast w Internecie, wciąż pozwala na osobiste
odkrycia. Wystarczy pokrzątać się po starówce pełnej
zakątków, galerii, placyków, pokluczyć bezładnie po
okolicy, spojrzeć po swojemu, „wykroić” własny jego
portret. Warto wyjść na okoliczne wzniesienia, popatrzeć na miasto z większego oddalenia. Jedno z najciekawszych panoramicznych ujęć znalazłem na wzgórzu,
przy stacji drogi krzyżowej, koło kapliczki zajętej przez
bezdomnych. Miasto w dole, obramowane trzema pętlami Wełtawy, otoczone łagodnymi zielonymi wzgórza
Bohemii, ukazało mi się w pełnym blasku. Oto doskonała harmonia kultury i natury, pomyślałem. Chwilo
trwaj. Przez sekundę czułem się wybranym. Ujęcia tego, po tysiącu strzelonych wcześniej fotek, nie uwieczniłem na wirtualnej kliszy. Wystarczy, że tkwi w mojej
głowie. Fotek z tego miejsca nie spotkałem na szczęście
w Internecie.

Zygmunt Barczyk

© CC0 Public Domain
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Kto późno przychodzi…

takim jest zapłata wynagrodzenia w powołanym przykładzie) przedawniają się
po upływie 3 lat (czyli po 22 października 2018 r.) Przepisy Kodeksu cywilnego wyraźnie wskazują, że terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani
przedłużane przez czynność prawną (np. umowę). Gdyby w naszym przykładzie
Konrad P. zawarł umowę i wybudował dom Januszowi Z. nie jako przedsiębiorca, ale jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to termin
przedawnienia jego roszczeń z tej umowy wynosiłby aż 10 lat (czyli do 22 października 2025 r.).

Zawieszenie i przerwanie przedawnienia

Porady prawne mec. Agnieszki Hajdukiewicz:
Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi. To staropolskie przysłowie znajduje
swoją analogię również w stosunkach cywilnoprawnych. Zbyt późne bowiem
dochodzenie swoich praw, roszczeń czy uprawnień może pozbawić nas całkowicie ich zaspokojenia lub może znacznie je ograniczyć. Dzieje się tak na skutek upływu terminu do dochodzenia na drodze sądowej swoich praw np. zapłaty
długu, odparcia zarzutu zasiedzenia nieruchomości przez osobę, która faktycznie
nią włada niebędącą właścicielem, uznania bądź zaprzeczenia ojcostwa i wiele
innych.
Wyjaśnimy jakie znaczenie ma upływ czasu na stosunki cywilnoprawne.
Często bowiem klienci zwracają się o pomoc prawną do prawników, kiedy niewiele można już zrobić ze względu na upływ czasu. Z tego względu warto zdać
sobie sprawę, że opieszałość ze skierowaniem poszczególnych spraw na drogę sądową może poważnie zaszkodzić i ograniczyć osiągnięcie spodziewanego
efektu.

Skutki upływu czasu w prawie.
Przedawnienie roszczeń – zagadnienia ogólne

Roszczeniem jest uprawnienie umożliwiające wystąpienie na drogę sądową
lub administracyjną z żądaniem określonego zachowania się od innej osoby (lub
grupy osób).
Skutkiem przedawnienia jest możliwość odmowy wykonania zachowania, do
którego dana osoba jest zobowiązana po upływie czasu określonego przepisami
prawa (np. zapłaty długu). Nie oznacza to jednak, że roszczenie przestaje istnieć,
ale ten kto był zobowiązany do jego zaspokojenia może odmówić wykonania
obowiązku powołując się na przedawnienie (zgłaszając w toku procesu tzw. zarzut przedawnienia) i nie będzie można skorzystać w tym przypadku z pomocy
sądu i komornika w przymusowym wyegzekwowaniu tego roszczenia.

Terminy przedawnienia

Przedawnienie roszczenia rozpoczyna swój bieg od dnia jego wymagalności,
czyli dnia następnego po dniu, w którym świadczenie powinno zostać spełnione
(np. pożyczka powinna zostać spłacona) i bieg ten może ulec zawieszeniu albo
przerwaniu.
Załóżmy, że po upływie terminu, w którym Janusz Z. miał zapłacić Konradowi
P. wynagrodzenie za wyremontowanie domu, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do
1 kwietnia 2016 r. panowała w Polsce bardzo sroga zima ,,tysiąclecia” – zaistniały nadzwyczajne i długotrwające mrozy i śnieżyce. Z tego powodu władze
ogłosiły stan klęski żywiołowej trwający 3 miesiące. Prace budowlane nie mogły
być kontynuowane, m.in. ze względu na problemy z dostarczeniem prądu i gazu.
W sytuacji opisanej w naszym przykładzie nastąpiło zawieszenie biegu
przedawnienia roszczenia Konrada P. na czas klęski żywiołowej trwającej 3
miesiące. Wszelkie przypadki siły wyższej (tj. klęski żywiołowe, wojny, stan
wojenny, zamieszki), kiedy uprawniony nie może dochodzić roszczeń przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju
– przedawnienie nie biegnie przez czas trwania przeszkody.
Poza sytuacjami zaistnienia siły wyższej, bieg przedawnienia nie rozpoczyna
się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują dzieciom
przeciwko rodzicom (np. roszczeń o alimenty) – przez czas trwania władzy
rodzicielskiej bez względu na charakter roszczeń dziecka względem rodzica
sprawującego nad nim taką władzę i bez względu, czy ta władza jest faktycznie realizowana, co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej
zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub
kuratelę (np. o naprawienie szkody wyrządzonej przez niewłaściwą opiekę lub
kuratelę) – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli, a co do
roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu (np. o
zwrot nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny) – przez czas trwania
małżeństwa.
Bieg przedawnienia przerywa się także przez każdą czynność przed sądem lub
innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, powziętą bezpośrednio w
celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (w czasie postępowania przed tymi organami przedawnienie nie biegnie).
Przedawnienie jest przerywane także przez uznanie roszczenia przez osobę,
przeciwko której roszczenie przysługuje (np. poprzez uznanie zadłużenia wynikającego z niespłaconej pożyczki).
Na podstawie: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)

W lutym 2015 r. Janusz Z. zlecił Konradowi P. prowadzącemu firmę budowlaną wyremontowanie domu w terminie do 15 października 2015 r. Umowa została zawarta na piśmie, wynagrodzenie za wykonane roboty miało być płatne
w ciągu 7 dni po zakończeniu remontu, strony w umowie ustaliły, że roszczenia
wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia przedawniają się po 5 latach. Wykonawca
Konrad P. wywiązał się z umowy i zakończył budowę w umówionym terminie,
jednakże do chwili obecnej nie otrzymał wynagrodzenia za pracę, które Janusz
Z. powinien zapłacić do 22 października 2015 r.. Zlecający budowę, Janusz Z.,
jest jego bliskim znajomym i obiecuje zapłatę tylko ciągle przesuwa terminy
płatności. Konrad P. zastawia się, czy rzeczywiście mógłby poczekać z żądaniem
zapłaty wynagrodzenia nawet przez najbliższe 5 lat bez żadnych konsekwencji.
Zapis zawarty w opisanym powyżej przykładzie umowy stron o pięcioletnim
terminie przedawnienia jest nieważny, ponieważ jest niezgodny z przepisami
prawa cywilnego, które stanowi, że o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, to termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz najmu) i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (a

NGP 3/2017 (387)

KINO MOSKWA
© Wikimedia

Warszawskie kino Moskwa leżało
przy ul. Puławskiej u wylotu
Rakowieckiej. Żartownisie
twierdzili, że Rakowiecka jest
najdłuższą ulicą, bo prowadzi
aż do Moskwy.

Kino oddano do użytku w 1950 roku. Dwukondygnacjowy budynek miał ciekawą sylwetkę, zaokrąglony front, a brunatną fasadę zdobiły rzędy wystających cegiełek. Takiej architektury nie powstydziło
by się żadne nowoczesne miasto. Stał oddzielnie na
lekkim wzniesieniu, a wejścia strzegły dwa kamienne lwy. Po jego prawej stronie wybudowano smutny
budynek mieszkaniowy z wielkiej płyty, po lewej
przetrwała przedwojenna zajezdnia tramwajowa,
którą potem rozebrano, a na tyłach kina rysował się
imponujący gmach Państwowego Instytutu Higieny.
Przed kinem założono skwerek z podjazdem i postojem taksówek. Jadąc tramwajem Rakowiecką – a
tramwaje kursowały wtedy jeszcze wzdłuż całej ulicy
– widać było fasadę kina z fotosami i tytułem aktualnego filmu.
Do wnętrza prowadziło kilka stopni. Hol graniczący z widownią zdobiły typowe dla tego okresu
płaskorzeźby z mamuru, a może tylko z gipsu, przedstawiające sceny z życia klasy robotniczo-chłopskiej.
Muskularni mężczyźni dzierżyli w dłoniach sierpy i
młoty, a dorodne kobiety z dziećmi na ręku asystowały im w walce o świetlaną przyszłość. Ten styl przeszedł do historii pod nazwą socrealizm. Poza tym, oraz
nazwą kina, nic nie przypominało o reżimie w jakim
żyliśmy. Elegancka sala projekcyjna z wyściełanymi
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fotelami mieszcząca ponad 1000 widzów miała właściwy spadek zapewniający wszystkim dobrą widoczność, mimo to pierwsze rzędy balkonu cieszyły się
największą popularnością. Duży ekran przesłaniała
ozdobna kurtyna rozsuwana tuż przed seansem, poniżej mieściła się estrada, gdzie od czasu do czasu odbywały się występy. W wieczory sylwestrowe zapraszano na nocne maratony filmowe i program artystyczny.
Spędziłam tak dwa Sylwestry.
Popołudniowe seanse miały stałe godziny: 14, 16,
18 i 20:ta. Poprzedzała je kronika filmowa, rejestr
bierzących wydarzeń, głównie krajowych, aktualizowany dwa razy w tygodniu. Lektorami byli popularni aktorzy, m.in. Kmicik i Łapicki, a sygnał kroniki
skomponował znany z filmu Polańskiego „Pianista”,
Władysław Szpilman. Podawano wyłącznie pozytywne wiadomości: budujemy nowe domy, otwieramy
nowe zakłady pracy i fabryki, przodownicy pracy
dostają odznaczenia, a wydajność produktów rolnych
z hektara stale rośnie. Kronika stanowiła instrument
propagandowy i, nie przez przypadek, nie informowała o złym zaopatrzeniu, kolejkach po podstawowe
produkty, brakoróbstwie, papierze toaletowym, który
można było zakupić tylko po oddaniu makulatury,
wodzie z kranu nie nadającej się do picia, a w szczególności o tym co działo się za ceglanym murem więzienia na Rakowieckiej. Po kronice filmowej następowała projekcja krótkiego filmu dokumentalnego, czasem kreskówki, jeśli film był dozwolony dla dzieci.
W kinie Moskwa przeżyłam wiele pięknych chwil
oglądając m.in. „Przeminęło z wiatrem”, „Greka Zorbę” czy „Pożegnanie z bronią”. Wbrew temu, czego
można się było po reżimie spodziewać, nie żyliśmy w
kulturowej izolacji. Subwencjonowana przez państwo
kultura była tania. Kina, teatry, koncerty, muzea i
książki dostępne były dla wszystkich. Niestety, dobre

książki, wydawane w niewystarczających nakładach,
stanowiły często rarytas nie do zdobycia. Brakowało
papieru, potrzebnego na druk reżimowych pozycji, np
kompletu dzieł Lenina. Do kina potrafiłam chadzać
kilka razy w tygodniu bez uszczerbku dla skromnego
rodzinnego budżetu.
Byliśmy wychowani na filmach francuskich i włoskich. Później zaczęły się pojawiać filmy angielskie
i amerykańskie. Z łezką w oku wspominam damy
francuskiej kinematografii – Michele Morgan, czy
Daniel Darieux i męskich aktorów: Jean Gabin’a,
Jean Marais’a, przedwcześnie zmarłego Gerarga
Philipe, czy uroczego brzydala Fernandela. Potem
pojawiła się Brigitte Bardot – ideał wszystkich nastolatek. Włoszki: Gina Lollobrigida i Sophia Loren,
dojrzalsze nawet za młodu, walczyły o palmę pierwszeństwa w urodzie. Ja i moje przyjaciółki wolałyśmy
Lollobrigidę, mimo jej bardziej pospolitej urody,
ale jak się okazało, sława i uroda Giny przygasła po
małżeństwie z południowoafrykańskim chirurgiem
Christiaanem Barnard, podczas gdy Loren pozostała
pięknością do późnej starości. Kultowy francuski film
„Czarownica” oglądałam nie w Moskwie, tylko w ówczesnej Polonii, po stoczeniu bitwy o bilety. Byłam
w towarzystwie mamy, zadowolona, że nie dostałyśmy miejsc obok siebie. Oglądałam kiedyś z mamą
szwedzki film „Ona tańczyła jedno lato” i przy miłosnej scenie w plenerze – która stała się symbolem
szwedzkiej rozpusty – mama półgłosem wyraziła swe
zgorszenie, co zirytowało sąsiadów, a mnie wprawiło
w zakłopotanie. Nie zdawałam sobie wtedy sprawy,
że akcja filmu toczy się w Szwecji, w smolandskich
lasach. Odtwórczyni tytułowej roli, Marina Vlady,
dała wśród dziewcząt początek modzie na fryzurę.
Naturalne i tlenione blondynki powiewały prostymi
włosami do ramion.
Stan wojenny zastał nas w Szwecji, więc rolę jaką
odegrało wtedy kino Moskwa znam tylko z opowiadań i Internetu. 14 grudnia 1981 roku zrobiono znane
zdjęcie, opublikowane nieco później w Newsweeku,
które stało się symbolem stanu wojennego. Plansza
reklamowa na kinie anonsuje film „Czas apokalipsy”
a pod kinem stoi czołg otoczony przez uzbrojonych
żołnierzy.
W roku 1996 wydano wyrok na kino Moskwa przeznaczając je do rozbiórki. Cenny zabytek, dziedzictwo polskiej architektury, przestał istnieć. Podobny
los spotkał leżący opodal Supersam, o ciekawej i
odważnej konstrukcji, projektu wybitnego ówczesnego architekta, Jerzego Hryniewieckiego. Na miejsce
kina wyrósł, moloch, gigantyczny kompleks biurowy, kłócący się z tradycyjną śródmiejską zabudową.
Początkowo mieściło się tam kino Silver Screen, zespół niewielkich sal z małymi ekranami. Często zawodziła w nich technika. Wadliwie ustawiona klimatyzacja wyziębiała salę i widzowie zaczynali szczękać zębami. Gdy aparat projekcyjny bez manualnej
obsługi przestawał działać, widzowie najpierw kręcili
się niespokojnie w fotelach, potem zaczynali buczeć ,
aż w końcu ktoś zdeterminowany opuszczał salę, aby
przywołać pomoc. Kino to posiadało Salę Platynową
z fotelami na wzór lotniczych, gdzie można było
zamawiać napoje i proste posiłki podczas seansu.
Widzowie szeptem składali zamówienia, a personel
przyświecał sobie dyskretnymi latarkami. Obejrzałam
tam z ciekawości jeden film popijając piwo. Obecnie
zlikwidowano i to kino. Po Moskwie pozostały tylko
lwy przemalowane z niewiadomego powodu na różowo. Stoją na chodniku przed biurowcem.
Wiele dawnych warszawskich kin przestało istnieć. Zastąpiły je tak zwane Multikina. W centrum
Warszawy można je znaleźć w Pałacu Kultury i kompeksie handlowym Złote Tarasy. Plagą kin jest teraz
wszechobecny zapach prażonej kukurydzy, a raczej
starego tłuszczu. Młodzież nie potafi obejrzeć filmu
bez gigantycznych kubków popcornu i Coca Coli.
Mimo drogich biletów, kina zarabiają głównie na dodatkowych usługach – i tak jest w większości krajów.
Zbyt mocne nagłośnienie przy projekcji i niekończące
się reklamy też psują przyjemność. Jedynie warszawskie kino Luna nie sprzedaje popcornu i pokazuje filmy bez reklam. Chadzamy tam chętnie.
Na Mokotowie zachowało się dawne kino Stolica.
Budowano je w czasie mego dzieciństwa. W drodze
do szkoły wdychałam pył kremowego piaskowca,
którym okładano fasadę. Po renowacji zmieniono nazwę Stolica na Iluzjon, przeniesiono frontowe wejście
z okrągłej przybudówki na ścianę boczną, a stoisko z
książkami w halu zastąpił barek i kawiarnia. Obecnie
pokazuje się tam klasyki światowej kinematografii.
Kino Moskwa, część naszej młodości, w dalszym
ciągu istnieje jako pojęcie. Współczesna mam generacja wie, co znaczy spotkać się przy kinie Moskwa, podobnie taksówkarze rozumieją, gdy prosi się o zatrzymanie lub skręt przy kinie. Prócz nas o kinie Moskwa
pamiętają jeszcze kamienne lwy.
Teresa Urban

Nie wszystkim
było miło
Szanowny Panie Redaktorze,
18 grudnia ukazały się równocześnie dwa pisma:
„Głos Katolicki/Słowo Kongresu” i „Nowa Gazeta
Polska”. W Głosie i w Gazecie relacja, ze spotkania
z Panem Prezydentem Dudą. W świetle zderzenia się
mojej relacji z relacją z „Głosu Katolickiego” postanowiłem opublikować pominięty w poprzednim numerze NGP fragment o odznaczeniach:
„Pan Ambasador powitał i powiedział, że w tym
roku dwie zasłużone w Szwecji organizacje obchodziły jubileusze. Były to: założone w 1926 roku
Towarzystwo Szwedzko-Polskie i powołana do życia
w 1946 Rada Uchodźstwa Polskiego, „której jubileusz siedemdziesięciolecia obchodziliśmy niedawno w
tym gmachu” – dodał Pan Ambasador. Tu parę słów

wyjaśnieni. Obchodzące w tym roku 90-sięciolecie
Towarzystwa miało charakter gospodarczokulturalny. W czasie wojny zgodnie z neutralnością Szwecji
nie utrzymywało kontaktów z polskim poselstwem.
Zaraz po wojnie, gdy Szwecja jako pierwszy kraj
na świecie (poza ZSRR) uznała komunistyczne władze w Polsce to i TSzP nawiązało kontakt z Polską
Ludową. Inna rzecz, że pośpieszyło wtedy z pomocą
humanitarną i gospodarczą. Pan Ambasador powiedział później, że z racji wspomnianych jubileuszy
Pan Prezydent przyznał wysokie odznaczenia. Bardzo
wysokie odznaczenie: Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski otrzymała pani prezes RUP
Jolanta Halkiewicz, a o dwa stopnie niższe Krzyże
tegoż Orderu: Janusz Górczyński – prezes Kongresu
Polaków w Szwecji i Tadeusz Opałko – redaktor
„Głosu Katolickiego”. Krzyż Wolności i Solidarności
otrzymał zasłużony działacz Solidarności Tadeusz
Rzeszótko. Następnie Pan Ambasador w imieniu
Ministra Waszczykowskiego wręczył honorowe odznaki Bene Merito: Torowi Johansonowi, Arturowi
Sehnowi, Krystynie Larsson i Kayowi Wahlbergowi.
W imieniu odznaczonych przemówiła krótko pani prezes Jolanta Halkiewicz. Podziękowała Panu

19 stycznia w Sztokholmie
odbyła się uroczystość wręczenia
Międzynarodowej nagrody literackiej Oldze Tokarczuk. To już drugie
wyróżnienie przyznane autorce
„Księg Jakubowch” w Szwecji.
Stało się ono również udziałem
tłumacza, Jana Henrika Swahna.
Książka ukazała się w Szwecji
w 2015 roku. Tokarczuk cieszy się
w Szwecji dużą popularnością
i uznawana jest za jedną z przyszłych
kandydatek do literackiego Nobla.
Artykuł i wywiad z laureatką nagrody
ukazał się m.in. w „Dagens Nyheter”.

Ciężko Szwedom
zrozumieć, jak
można być ze
sobą tak bardzo
skłóconym.
dok. ze str. 3

Co Szwedzi mogą nauczyć się od
Polaków, a co Polacy od Szwedów?
Szwedzi od Polaków mogliby się
nauczyć improwizacji, bo – wydaje mi
się – Polacy w sytuacjach krytycznych
i nagłych, potrafią stanąć na wysokości zadania i radzą sobie doskonale. To
cecha, którą chętnie u Szwedów bym
widział: trochę więcej elastyczności i
umiejętności improwizowania. Takim
przykładem negatywnym była ta katastrofa tsunami w Tajlandii. Gdy szereg
krajów potrafił szybko zorganizować
pomoc dla swoich obywateli – nawet
Włosi, którzy nie są mistrzami „gospodarności” – to Szwedzi zastanawiali się
w tym czasie, co zrobić.
Odwracając sprawę: co Polacy mogą się nauczyć od Szwedów? Możemy
powiedzieć o tym samym. To znaczy:
mniej improwizacji, a więcej planowania. Zresztą... pomijając już te wszystkie dziwne informacje, jakie krążą
po świecie o Szwedach (seksie, islamistach, strefach szariatu – wszystko
bzdurne), to najlepszym przykładem
tego, co jest na prawdę „szwedzkie”
jest przystanek autobusowy. W Szwecji
przyjęto taki niepisany zwyczaj, że ludzie którzy przychodzą na przystanek,
ustawiają się – de facto w swoich głowach – w mentalnej kolejce. Notują kolejność, kto kiedy przyszedł, i nie muszą tworzyć kolejki. To dzieje się mniej
lub bardziej świadomie. Jak podjedzie
autobus, to właśnie w takim szeregu się
ustawiają. Czasami zdarzy się, że ktoś
się zagapi, albo nie zna tego zwyczaju
i się wpycha, ale wtedy inni Szwedzi

Prezydentowi i podkreśliła, że „prezydent Andrzej
Duda jest naszym prezydentem”. To znaczy Jej i jej
przyjaciół politycznych. Prezydent Duda został legalnie wybrany niewielką większością głosów i jest
niewątpliwie Prezydentem Polski. Ponieważ jednak
często działa w interesie jednej konkretnej opcji, więc
nie wszyscy Polacy uważają go za swego prezydenta
– i to zarówno w Kraju jak i za granicą. W imieniu wyróżnionych odznaką Bene Merito, podziękowała pani
Krystyna Larsson i wręczyła Prezydentowi książkę –
historię Towarzystwa Szwedzko-Polskiego. Ponieważ
książka była w języku szwedzkim wywołało to wesołość na sali. Pan Prezydent w swoim stylu (patrz
poprzedni numer NGP) omówił historię Polski i emigracji polskiej w Szwecji. Wspomniał, o leżących na
cmentarzu Haga Norra polskich powstańcach z 1863
roku i podziękował patriotycznej emigracji za dawną
działalność polityczną oraz za pielęgnowanie polskiej
mowy i kultury. W sumie było miło.”
Może nie wszystkim.
Z poważaniem
Ludomir Garczyński-Gąssowski
Sztokholm

okazują swoje niezadowolenie. Nie
zaprotestują, bo to nie leży w ich naturze, ale zauważą to. Tego moglibym się
Polacy nauczyć. Wiemy jak wygląda w
Polsce kolejka... Jak podjeżdża autobus
bądź tramwaj, to wszyscy na raz próbują wejść. Tyle tylko, że ten szwedzki
model działa, gdy na przystanku jest od
5 do 7 osób. Jak jest więcej to już to nie
zadziała i wtedy może być gorzej niż w
Polsce.
To oczywiście drobna sprawa. Ale w
stosunku do Polski pokutuje też ta etykietka o polskim „riksdagu”. Pokazuje
to polskie rozpasanie, indywidualizm,
który uniemożliwia jakąkolwiek współpracę. To zresztą pojęcie stworzone
przez pruską propagandę w okresie
przedrozbiorowym. Niestety – nie pozbawione historycznych podstaw. Jest
krzywdzące dla większości narodu, ale
dzisiaj jakby nabrało aktualności.

21 stycznia w wydziale konsularnym Ambasady RP w Sztokholmie
odbyła się promocja książki Jolanty
Szutkiewicz „Ludzie o złotym
sercu”. Spotkanie prowadziła Joanna
Janasz. Wśród gości honorowych
byli bohaterowie książki m.in. Janina
Smejkalova, prof. Ewa TeodorowiczHellman i Mieczysław Nycz.

Rozmawiał:
Tadeusz Nowakowski
Artur Sehn. Przedsiębiorca, publicysta,
prelegent. Urodził się w 1959 roku w Krakowie. W Sztokholmie mieszka od 1981 roku.
Prowadzi biuro podróży Herodotos (herodotos.se), specjalizujące się w wyjazdach zagranicznych o profilu kulturalno-historycznym.
Od kilku lat działa w zarządzie Svensk-Polska
Föreningen i Stockholm. Od dwudziestu lat
prowadzi odczyty/wykłady dla szwedzkiej
publiczności z historii i kultury Polski
i Europy środkowo/wschodniej. Jego artykuły
zamieszczały m.in. Acta Sueco-Polonica,
Zeszyty Historyczne, Suecia Polonia,
Midrasz. (Więcej na sehn.se).
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