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“Czarna lista pracodawców
w Sztokholmie” na
Facebooku dzia³a³a
zaledwie parê miesiêcy.
To jedna z metod walczenia
z nieuczciwoœci¹. Czy
skuteczna? Czy legalna?
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Nikt nie obiecywa³, ¿e bêdzie ³atwo. Ale dlaczego jest tak trudno???!!!
W Göteborgu, w odró¿nieniu od Sztokholmu, polskie kabarety, koncerty
i inne przedstawienia organizowane s¹ rzadko. A mimo to, ciê¿ko
zgromadziæ na nie publicznoœæ. Coœ na ten temat wiedz¹ Monika
Majewska i Marta Michalska z Agencji Artystycznej GotArt w Göteborgu. 4
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Czy w
Göteborgu jest
trudniej ni¿
gdzie indziej
w Szwecji?
Nikt nie obiecywa³, ¿e bêdzie
³atwo. Ale dlaczego jest tak
trudno???!!! W Göteborgu, w
odró¿nieniu od Sztokholmu,
polskie kabarety, koncerty i
inne przedstawienia
organizowane s¹ rzadko. A
mimo to, ciê¿ko zgromadziæ
na nie publicznoœæ.

Dlaczego tak siê dzieje? Co jest
tego powodem? Czy polska emigracja w
Göteborgu jest tak inna od tej sztokhom-
skiej? Monika Majewska, która wraz z
Mart¹ Michalsk¹ prowadz¹ agencjê
artystyczn¹ GotArt, nie potrafi¹ daæ je-
dnoznacznej odpowiedzi. Frekwencja
jest czêsto rzeczywiœcie zbyt ma³a, by

organizowanie koncertów siê op³aca³o –
t³umaczy Monika. – Ludzie nie s¹ przy-
zwyczajeni, ¿e coœ siê w Göteborgu dzieje.
Trudno to wszystko wyt³umaczyæ, bo gdy
imprez jest zaledwie kilka w roku, to
powinny wzbudzaæ zainteresowanie.

Niemal 1/4 wszystkich mieszkañ-
ców Göteborga ma pochodzenie cudzo-
ziemskie. Statystki z koñca 2012 roku
wskazywa³y, ¿e ponad 121.000 miesz-
kañców du¿ego Göteborga urodzi³o siê
za granic¹. Polacy s¹ jedna z wiêkszych
grup imigrantów – plasuj¹ siê na szóstym
miejscu pod wzglêdem zameldowanych
mieszkañców – po Irakijczykach, Irañ-
czykach i mieszkañcach Ba³kanów. W
grudniu 2012 roku oficjalne statystki w-
skazywa³y, ¿e w Göteborgu mieszka
5390 Polaków. Od tego czasu grupa ta
zdecydowanie wzros³a i zapewne wyno-
si oko³o 7000, a przecie¿ statystki nie

wliczaj¹ do tej grupy drugiego pokolenia
Polaków urodzonych ju¿ w Szwecji, ani
przebywaj¹cych w Göteborgu czasowo.
Mo¿na wiêc zaryzykowaæ, ¿e liczba Po-
laków (³¹cznie z tymi, którzy mieszkaj¹
w okolicach Göteborga np. Halmstad,
Varberg, Uddevalla) siêga oko³o 15.000
osób. To ju¿ potencja³, który powinien
prze³o¿yæ siê na zainteresowanie ró¿ne-
go rodzaju wydarzeniami kulturalnymi.
Niestety – nie przek³ada siê.

O doœæ trudnej sytuacji, by coœ
zorganizowaæ w Göteborgu, mówili
wczeœniej redakcji NGP zarówno Jacek
Prozner, który by³ jednym z inicjatorów
Polskiego Göteborskiego Przegl¹du Kul-
turalnego, jak i Tadeusz Opa³ko, prezes
Polskiego Zwi¹zku Katolików w Göte-
borgu. Prozner przygotowa³ pierwszy
Przegl¹d Kulturalny w 2009 roku – im-
preza odby³a siê we wspó³pracy z Pol-
skim Zwi¹zkiem Kulturalnym i Polskim
Domem Paradis. Nie by³o ³atwo. A jaki
by³ odzew? Jacek odpowiada dyploma-
tycznie: – Jak zawsze, w takich przypad-
kach, reakcja tutejszego œrodowiska by³a
podyktowana... polityk¹. Owszem, po-
cz¹tkowo Prozner otrzyma³ pomoc od
polskich organizacji, wspar³ go tak¿e
funkcjonuj¹cy jeszcze wówczas w Mal-
mö konsulat RP, ale nie oznacza³o to, ¿e
organizowanie Przegl¹du odbywa³o siê
bezboleœnie. Czasami bowiem, trudno siê
przebiæ ze swoimi pomys³ami w œrodo-
wiskach, które s¹ zamkniête na doœæ kon-
kretn¹ i zamkniêt¹ grupê ludzi, które we
w³asny sposób pojmuj¹ promocjê kultury
i polskich twórców.

O k³opotach ze zgromadzeniem
szerszej publicznoœci mówi³ tak¿e Opa³-
ko, podkreœlaj¹c, ¿e nowa emigracja ma
czêsto inne potrzeby, czêœciej jeŸdzi do
Polski i nie zawsze ma czas na uczest-
nictwo w ¿yciu polonijnym – tym szero-
ko rozumianym.

Wydaje mi siê – mówi Monika
Majewska – ¿e Polacy w Sztokholmie s¹
ju¿ przyzwyczajeni do uczestnictwa w
ró¿nych koncertach i przedstawieniach.
Mieszka tam zreszt¹ znaczenie wiêcej
Polaków. W Göteborgu dzia³alnoœæ na-
szej agencji GotArt to wci¹¿ nowoœæ. I to
mimo, i¿ GotArt ma w swoim kalendarzu
ju¿ kilka zorganizowanych presti¿o-
wych imprez jak m.in. wystêpy kaba-
retów (Kabaret pod Wirwigroszem,
Neo-Nówka i Paranienormalni), czy te¿
koncerty (Bajmu i T-Love). Czêsto we
wspó³pracy z innymi organizatorami ze
Sztokholmu jak Agencja Buum i PolArt.

By zapewniæ kontynuacjê takich
imprez potrzebny jest lepszy odbiór tego
co proponujemy – t³umaczy Monika. –
Nie boimy siê w³o¿yæ w przygotowanie
kolejnych imprez w³asny czas i wysi³ek,
ale organizowanie takich imprez nie jest
tanie i przynajmniej musz¹ siê zwróciæ
koszta. Ci, którzy przychodz¹ na przygo-
towywane przez nas imprezy, s¹ zawsze
zadowoleni i doceniaj¹ to, co robimy.
Chodzi jednak o to, by przychodzi³o ich
wiêcej.

Göteborskie Przegl¹dy Kultural-
ne organizowane przez Jack Proznera,
odby³y siê tylko dwa razy. Organizuj¹c
je Jacek zdawa³ sobie sprawê, ¿e ³atwo
nie bêdzie i ¿e trzeba liczyæ w zasadzie
tylko na samego siebie. Nowe pomys³y
zawsze maj¹ poklask, ale ¿eby coœ z tego
wysz³o, trzeba samemu w³o¿yæ niemal
ca³¹ pracê. Ja jednak oczekiwa³em wiêk-
szego wsparcia – t³umaczy³, gdy NGP
rozmawia³o z nim parê lat temu w Göte-
borgu.

– I Marta i ja naprawdê ciê¿ko
pracujemy, by przygotowaæ jakiœ wystêp
– opowiada Monika Majewska. – Chcemy
to robiæ nadal, ale nie mo¿e to przynosiæ
strat.

Miejmy nadziejê, ¿e nikt z organi-
zatorów nie straci chêci i si³, by koncerty
i wystêpy nadal organizowaæ. Bo dziêki
temu polskie ¿ycie kulturalne w Göte-
borgu bêdzie pe³niejsze i bardziej atrak-
cyjne.  (ngp)

Publicznoœæ na koncercie T-Love w Göteborgu

Listopad 2015. Wystêp T-Love w Göteborgu. Organizator GotArt.
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Trywialnie okreœla siê to tak: Co
swoje i w krzaki. Tym bardziej, gdy s¹
w¹tpliwoœci, co do okreœlenia swoje.
Machiavelli radzi³ w³adcom by
niepopularne i w¹tpliwe pod wzglêdem
prawnym poczynania robili na pocz¹tku
swoich rz¹dów, gdy maj¹ jeszcze jakiœ
kredyt zaufania.

Przekazanie w³adzy w Polsce od-
by³o siê w pogodnej atmosferze. Dwie
mi³e Panie, ubrane w podobne niebieskie
garsonki, uœcisnê³y sobie d³onie. Obie
mia³y bia³e bluzki. Pani przejmuj¹ca mia-
³a bluzkê bardziej twarzow¹ z ³adniej-
szym ko³nierzykiem. Pani zdaj¹cej towa-
rzyszy³ m³ody cz³owiek, który uca³owa³
d³oñ Pani przejmuj¹cej i wrêczy³ Jej bu-
kiet piêknych kwiatów. Pe³en Wersal.

PóŸniej nie by³o ju¿ tak mi³o. Na-
st¹pi³ galop, za którym trudno nad¹¿yæ.
U³askawienie dzia³acza PIS, który nie
by³ jeszcze prawomocnie skazany. Zwol-
nienie w trybie nag³ym szefów s³u¿b
specjalnych w sytuacji, gdy raczej trzeba
by³o postêpowaæ spokojnie, ze wzglêdu
na ogólne zagro¿enie po wydarzeniach
paryskich. Tak przy okazji w/w wyda-
rzenia by³y twórczo wykorzystane w
exposé nowej Pani Premier i w wypowie-
dziach innych dzia³aczy mi³oœciwie nam
panuj¹cej partii. No i szybkie – i zarazem
powolne – dzia³ania w sprawie sêdziów
Trybuna³u Konstytucyjnego.

Tu ju¿ sprawa jest bardziej skom-
plikowana. Rz¹dz¹ca poprzednio koalicja
PO-PSL wybra³a piêciu nowych cz³on-
ków Trybuna³u. Trzech, jak najbardziej
w odpowiednim czasie, bo kadencja
trzech innych koñczy³a siê w listopadzie
jeszcze za kadencji poprzedniego parla-
mentu. Wybór nastêpnych by³ przed-
wczesny i st¹d w¹tpliwy, bo kadencja
ich poprzedników koñczy³a siê dopiero
w pierwszych dniach grudnia, czyli za
kadencji nowego ju¿ parlamentu.

Pan Prezydent odmówi³ zaprzy-
siê¿enia wszystkich piêciu i zacz¹³ siê
spór prawników. Zdecydowana wiêk-
szoœæ powa¿nych znawców tej proble-
matyki uwa¿a, ¿e Prezydent powinien
przyj¹æ przysiêgê przynajmniej od tych
trzech. Wêze³ Gordyjski postanowiono
rozwi¹zaæ metod¹ Aleksandra Wielkiego.
Lub, jak kto woli – £ukaszenki i Orbana.
To znaczy w rekordowym tempie obie
izby parlamentu uchwali³y now¹ ustawê
o Trybunale Konstytucyjnym, a Pan
Prezydent po bardzo krótkim czasie u-
stawê tê podpisa³, bez konsultacji z eks-
pertami. Nie by³o na to czasu. Aleksander
Fredro w s³ynnej Królewnie pisa³: Czas
uchodzi, czas ucieka, diabli wiedz¹ co
nas czeka. (Koñcówka jest moja).

Czy cztery lata starcz¹ by metod¹
salami (bezboleœnie) uzdrowiæ pañstwo?
Zapowiedziano zmiany w prawie i kul-
turze. Wróci œledztwo smoleñskie i poli-
tyka historyczna. Uzdrowione Pañstwo
popieraæ bêdzie tylko wartoœciowe dzie-
³a s³awi¹ce nasza nacjê. Planuje siê pro-
dukcjê w Hollywood super filmu o chwa-
lebnej historii Polski. Zatrudni siê wy-
bitnego re¿ysera, klasy Stevena Spielber-
ga i znanych aktorów. Koszty nie graj¹
roli, bo mamy podobno bilion wolnych
z³otych. Tzn. mamy mieæ, gdy uszczelni-
my system podatkowy i zlikwidujemy
szar¹ strefê. I wtedy starczy na wszyst-
ko. 500 z³otych miesiêcznie na drugie
dziecko i ka¿de nastêpne. Na emerytury
po cofniêciu przed³u¿onego czasu. Na
zmniejszenie podatków i zwiêkszenie
p³acy minimalnej. I tak dalej...

Wszystko to byæ mo¿e, ale ja to
miêdzy bajki w³o¿ê. Wzorem Poety Bis-
kupa. (LGG)

Poœpiech czyli
koniec Wersalu
Poœpiech jest konieczny
w przy ³apaniu pche³
i gdy siê nie ma pewnoœci
trwa³oœci sytuacji.
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KOMUNIKAT PRASOWY – POLONIKI 2015
Sztokholm 12 paŸdziernika 2015 roku.

Po raz piêtnasty kapitu³a nagród Polonii Szwedzkiej, przyznawanych
przez Now¹ Gazetê Polsk¹, postanowi³a uhonorowaæ POLONIKAMI
Polaków mieszkaj¹cych w Szwecji.

Nagrodê Polki Roku 2015 postanowiono przyznaæ Marcie Obmiñskiej,
parlamentarzystce reprezentuj¹cej Partiê Moderatów w Riksdagu.

Marta Obmiñska (ur. w 1979 roku w Polsce) to druga Polka, która robi
karierê w szwedzkiej polityce. W latach 2010-2014 i od 2015 roku repre-
zentuje w szwedzkim parlamencie partiê Moderatów. Z wykszta³cenia jest
prawnikiem, a w politykê zaanga¿owa³a siê ju¿ w wieku 14 lat. Doœwiad-
czenie polityczne zdobywa³a dzia³aj¹c w samorz¹dzie lokalnym oraz pracuj¹c
w kancelarii premiera. Do Szwecji przyjecha³a jako kilkuletnie dziecko, ale –
jak czêsto podkreœla – sprawy Polski i Polaków s¹ jej bardzo bliskie.

Nagrodê Artystyczn¹ przyznano Ryszardowi Antoniszczakowi,
filmowcowi, malarzowi i pisarzowi.

Richard A. Antonius (Ryszard Antoniszczak) otrzymuje nagrodê arty-
styczn¹ za ca³okszta³t swojej twórczoœci ze szczególnym uwzglêdnieniem
wydanej w 2015 r. powieœci „Czas Beboka”. Antonius jest artyst¹ wszech-
stronnym: re¿yserem filmów animowanych, malarzem, autorem ksi¹¿ek dla
dzieci (Miki Mol), praktykuj¹cym filozofem i alchemikiem sztuki. W ka¿dej
uprawianej dziedzinie osi¹ga mistrzowski poziom, pozostawiaj¹c w swych
pracach wyraŸne, w³asne, niemo¿liwe do podrobienia artystyczne piêtno.
„Czas beboka” jest jednak jego osi¹gniêciem wyj¹tkowym: literackim arcy-
dzie³em. Powieœæ zachwyci³a nie tylko recenzenta NGP. Leszek  Bugajski,
czo³owy polski krytyk, swój podziw zawar³ w jednym krótkim zdaniu: „Tê
powieœæ napisa³by Bu³hakow, gdyby ¿y³ na Œl¹sku w latach piêædziesi¹tych”.
Antonius potwierdza, ¿e wybitna polska literatura mo¿e powstawaæ tak¿e na
emigracji.

Kapitu³a postanowi³a przyznaæ dwie Nagrody Specjalne: profesor
Ma³gorzacie Annie Packalén Parkman, kierowniczce studiów poloni-
stycznych w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Uppsali i Ma³gorzacie
Kwieciñskiej-Järvenson.

Ma³gorzata Packalén Parkman jest kierownikiem studiów polonistycz-
nych w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Uppsali, niezwykle zas³u¿ona
w popularyzacji polskiej literatury w Szwecji. W swoich badaniach literackich
zajmowa³a siê m.in. poezj¹ polsk¹ (jej praca “Pokolenie 68 - Studium o poezji
polskiej lat siedemdziesi¹tych” jest jedn¹ z lektur obowi¹zkowych na polo-
nistyce w Polsce), tak¿e badaniami komparatystycznymi literatury szwedz-
kiej i polskiej. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 100 artyku³ów na temat
literatury polskiej. Jest tak¿e t³umaczk¹ powieœci pisarzy szwedzkich na
jêzyk polski (m.in. Vilhelm Moberg, Per Anders Fogelström, Göran Tun-

ström). W 2015 roku otrzyma³a honorowe wyró¿nienie “Bene Merito”
przyznawane przez Ministra Spraw Zagranicznych obywatelom polskim
oraz obywatelom pañstw obcych za dzia³alnoœæ wzmacniaj¹c¹ pozycjê Polski
na arenie miêdzynarodowej.

Ma³gorzata Kwieciñska-Järvenson otrzymuje nagrodê za stworzenie
Sztokholmskiego Salonu Poezji i niestrudzone od maja roku 2009 jego
programowanie, prowadzenie i pozyskiwanie sponsorów. Salon jest
autoryzowan¹ fili¹ (jedn¹ z piêciu poza granicami Polski) Krakowskiego
Klubu Poezji Anny Dymnej i Teatru im. S³owackiego. Przez te lata widzowie i
s³uchacze Salonu podziwiali kilkunastu czo³owych aktorów scen polskich, ich
œwietne interpretacje setek najlepszych polskich tekstów poetyckich oraz
spotkali kilku wybitnych poetów we w³asnych osobach. Animatorce Salonu
uda³o siê zgromadziæ wokó³ siebie grono wiernych wspó³pracowników,
którzy wspomagaj¹ j¹ w uprawianiu i u¿yŸnianiu tej oazy wysokiej polskiej
kultury w Szwecji.

Kapitu³a Nagrody:
Tadeusz Nowakowski – redaktor Nowej Gazety Polskiej,

Ludomir Garczyñski-G¹ssowski – dziennikarz, szef Archiwum Emigracji
Polskiej w Szwecji, laureat Nagrody Specjalnej POLONIKI 2004,

Micha³ Moszkowicz – pisarz, laureat Nagrody Artystycznej POLONIKI
2003

Piotr Cegielski, krytyk sztuki, by³y dyrektor Instytutu Polskiego
w Sztokholmie, laureat Nagrody Polaka Roku POLONIKI 2006.

Rozdanie nagród odby³o siê 11 listopada 2015 roku w Ambasadzie RP
w Sztokholmie.

Od lewej: Ryszard Antoniszczak, Ma³gorzata Kwieciñska-Järvenson, ambasador RP
w Szwecji Wies³aw Tarka, Ma³gorzata Packalen-Parkman i Marta Obmiñska.

Nie spotykam siê z s¹siadami, ale
nie mogê byæ tego ca³kowicie pewna po-
niewa¿ nie wiem jak wygl¹daj¹. Nie ma-
my okazji do spotkañ. Wyjœcia z na-
szych domów prowadz¹ na dwa ró¿ne
parkingi co zmniejsza szansê kontaktu.
Szczerze mówi¹c zupe³nie mi go nie bra-
kuje, wolê zaspokajaæ moje potrzeby to-
warzyskie z osobami, które wybra³am
œwiadomie, a nie z tymi, które œlepy los
umieœci³ w s¹siednim domu.

Pani¹ domu natura obdarzy³a sil-
nym g³osem, brzmi¹cym dŸwiêcznie i
donoœnie bez mikrofonów i wzmacnia-
czy, którego pozazdroœciæ by jej mog³a
niejedna aktorka. G³os, który pasowa³by
doskonale na teatralnej scenie, sprawia
pretensjonalne wra¿enie w codziennych

sytuacjach na przyk³ad, kiedy ¿ona na-
wo³uje nim mê¿a aby zasiad³ do obiadu.

M¹¿ to zupe³nie oddzielna histo-
ria. S³ychaæ go tylko wtedy, gdy kaszle.
Potrzeba wiele s³ów aby opisaæ tê przy-
pad³oœæ. Nie jest to lekkie, dyskretne
chrz¹kniêcie w celu zwrócenia uwagi, ani
te¿ suchy, irytuj¹cy kaszel mêcz¹cy cza-
sem nocami, czy nawet gwa³towny, du-
sz¹cy rodzaj, jaki s³ychaæ przy zaksztu-
szeniu. Kaszel mê¿a powstaje g³êboko
we wnêtrzu jego jestestwa. Zaczyna siê
g³uchym pomrukiem, aby potem na po-
dobieñstwo budz¹cego siê wulkanu, z
wysi³kiem, bulgocz¹c i rzê¿¹c wydostaæ
siê na powierzchniê w niekoñcz¹cych
siê atakach. Musi to byæ mêcz¹ce, ale je-
œli jest palaczem to jest sam sobie winien.

Nasi s¹siedzi maj¹ dwóch synów.
Wnioskuj¹c z si³y ich g³osów, ju¿ od daw-
na przestali byæ ma³ymi dzieæmi. Zadzi-
wia mnie jednak fakt, ¿e ch³opcy wydaj¹
z siebie wy³¹cznie nieartyku³owane, je-
dnosylabowe dŸwiêki, przypominaj¹ce
repliki z rysunkowych filmów. Mo¿e
jest to nieporz¹dany efekt uboczny nad-
miernej konsumpcji popularnych pise-
mek z seriami? W przeciwieñstwie do

werbalnego niedorozwoju u ch³opców,
nie mo¿na mieæ zastrze¿eñ co do ich
sprawnoœci fizycznej. Spêdzaj¹ du¿o
czasu na uprawianiu sportów przy czym
ziemia dudni pod ich stopami.  Nie chcê
byæ pos¹dzona o z³oœliwoœæ, ale dŸwiêki
przypominaj¹ têtent pêdz¹cego stada
zwierz¹t, a wystarczaj¹cym dowodem
na to mo¿e byæ fakt, ¿e króliczek, moje
swobodnie biegaj¹ce po domu i ogródku
zwierz¹tko domowe, wpada wtedy w
œmierteln¹ panikê. Ch³opcy ubóstwiaj¹
grê w pi³kê no¿n¹. Nie dzielê tego uczu-
cia, ale szanujê je u innych. Zadziwia
mnie jednak, jak mo¿na uprawiaæ ten
sport w zadawalaj¹cy sposób na 20 m2,
którymi dysponuj¹ nasze mini-ogródki?
Nawet dzieci naszych znajomych, malu-
chy w wieku przedszkolnym, czuj¹ siê
ograniczone w swej kreatywnoœci i po
paru minutach wymykaj¹ siê przez furtkê
na pobliski plac zabaw, co nasz króliczek
traktuje jako okazjê do ucieczki na praw-
dziw¹ wolnoœæ. Ch³opcy z s¹siedztwa
wydaj¹ siê natomiast byæ usatysfakcjo-
nowani t¹ minimaln¹ powierzchni¹ i cies-
z¹ siê gr¹ w pi³kê na swój gwa³towny
sposób. Mo¿e nies³usznie oceniamy rze-
kome pragnienia i wymagania dzisiejszej
m³odzie¿y, jako wygórowane.

Pewnego lata s¹siedzi postanowili
sprzedaæ dom, a jesieni¹ wprowadzili siê
nowi w³aœciciele, para emerytów. Nie o-
puszczaj¹ oni domostwa nawet na dzieñ

przez ca³y okr¹g³y rok. Gospodyni, z
pochodzenia Niemka, ma wielu znajo-
mych wœród rodaków, którzy sk³adaj¹
parze ci¹g³e wizyty. Przyjêcia urz¹dzane
s¹ na œwie¿ym powietrzu, jeœli tylko
temperatura nie opada poni¿ej zera. We-
so³e i g³oœne rozmowy s³ychaæ do póŸnej
nocy. Pan domu i dwóch doros³ych sy-
nów, którzy czêsto odwiedzaj¹ rodzi-
ców, mówi¹ akcentem po³udniowej Szwe-
cji, sk¹din¹d sympatycznym, ale gard-
³owym i niezbyt dyskretnym. W dni bez
goœci gospodarze pracuj¹ w ogródku od-
daj¹c siê z pasj¹ renowacji domu. Od-
nawiaj¹ g³ównie fasadê. Elektryczne na-
rzêdzia, które stosuj¹, robi¹ du¿o ha³asu.
Prócz tego s³ychaæ wbijanie gwoŸdzi,
szlifowanie, pi³owanie i wiele innych,
trudnych do zidentyfikowania dŸwiê-
ków. Nale¿y dodaæ, ¿e s¹siedzi, w przeci-
wieñstwie do nas, to ranne ptaszki i ich
dzieñ  pracy rozpoczyna siê o wschodzie
s³oñca. Miarka przebra³a siê kiedy s¹siad,
bezg³oœnie i bez jakiegokolwiek uprze-
dzenia, wszed³ na dach, aby go poddaæ
inspekcji, w czasie gdy opalaliœmy siê w
ogródku. Zupe³nie nago!

Od tego czasu zaczynamy po-
wa¿nie rozwa¿aæ mo¿liwoœæ przeprowa-
dzki do wolno stoj¹cej willi.

S¥SIEDZI
Nie znam naszych s¹siadów
z wygl¹du, ale ich g³osy s¹ mi
bardzo znajome. Nasze domy
le¿¹ obok siebie, tworz¹c literê U
przedzielon¹ po œrodku wysokim
p³otem uniemo¿liwiaj¹cym
wgl¹d, ale nie izoluj¹cym od
dŸwiêków.

Teresa Urban



Zepsuæ jest ³atwiej,
ni¿ zbudowaæ
NGP rozmawia z
Andrzejem Olkiewiczem,
publicyst¹ mieszkaj¹cym
w Sztokholmie, autorem
ksi¹¿ki “Jak byæ
szczêœliwym w innym
kraju” (”Konsten att vara
invandrare”).

Czy jak jesteœ w Rinkeby,
to siê boisz?
Mam znajomych, mieszane ma³¿eñ-
stwo polsko-szwedzkie, przez wiele
lat mieszkali w Rinkeby. Wyprowa-
dzili siê stamt¹d niedawno. Zawsze mi
mówili, ¿e czuj¹ siê tam bardzo dob-
rze. Oczywiœcie, tam jest bardzo eg-
zotycznie, inaczej. Ale gdy u nich by-
wa³em, to nigdy nie odczuwa³em stra-
chu. Nawet kilka razy mia³em odczyty
w takich dzielnicach, gdzie jest bardzo
du¿o cudzoziemców, w tym muzu³ma-
nów, i po takim odczycie wraca³em z
biblioteki póŸno wieczorem. Ale jesz-
cze nigdy mnie nikt nie zaczepi³, wrêcz
przeciwnie, jak pyta³em o drogê, to
przyjaŸnie mi pomagali.

Na czym wiêc polega ten strach, o
którym mo¿na wyczytaæ na stronach
internetowych i który wyra¿any jest
przez wielu Polaków, którzy ostrze-
gaj¹ by nie zapuszczaæ siê do takich
dzielnic?
Czterdzieœci piêæ lat temu przez czte-
ry lata pracowa³em w krajach muzu³-
mañskich, miêdzy innymi w Arabii
Saudyjskiej. Pracowa³em jako geolog,
wiêc du¿o jeŸdzi³em w terenie. Kraj
by³ dyktatur¹, ale i wówczas w Polsce

te¿ by³a dyktatura. Tam religijna, a w
Polsce komunistyczna. Mieszka³em
wœród tubylców, Arabów. Wielu repre-
zentantów innych narodowoœci, np.
Amerykanie, Niemcy, Anglicy miesz-
kali w zamkniêtych osiedlach. Kiedyœ
w ich towarzystwie opowiada³em hi-
storiê, jak na pustyni spotka³em grupê
beduinów. Byli ubrani tradycyjnie,
wszyscy mieli strzelby i no¿e. Moi
rozmówcy spytali, czy siê nie ba³em?
Wtedy zauwa¿y³em, ¿e moi rozmów-
cy, bez wzglêdu, czy to byli Francuzi,
czy Anglicy, wyra¿ali bardzo stereoty-
powe opinie o Arabach. Pe³no by³o w
nich przes¹dów, mo¿e dlatego, ¿e ¿yli
w swoim zamkniêtym œwiecie. Tutaj
jest to samo. Polacy ¿yj¹ te¿ w swego
rodzaju getcie. Nawet jeœli nie mieszka-
j¹ w jednej dzielnicy, to mentalnie i to-
warzysko s¹ wyobcowani. Czêsto nie
spotykaj¹ nikogo innego, ni¿ innych
Polaków. Nawet jeœli pracuj¹ w szwe-
dzkich firmach i pracuj¹ ze Szwedami,
to prywatnie z nimi nie maj¹ kontaktu.
Nie zauwa¿y³em te¿, ¿eby ludzie mieli
szwedzkich przyjació³. Mo¿na wiêc
powiedzieæ, ¿e Polacy nie ró¿ni¹ siê od
innych narodowoœci. Ta obawa przed
obcoœci¹ jest czymœ uniwersalnym.
Kiedyœ przeprowadzono takie badania,
¿e filmowano twarze ludzi, którzy
przygl¹dali siê fotografiom osób z ró¿-
nych grup etnicznych: bia³ych, czarn-
ych, ¿ó³tych... I zauwa¿ono, ¿e osoby,
które ¿yj¹ w jednolitym œrodowisku,
reaguj¹ albo agresywnie albo ze stra-
chem, gdy widz¹ twarz osoby innej
etnicznie. Z kolei ludzie, którzy ¿yj¹
tak jak my, w ró¿nokolorowym œrodo-
wisku, nie okazuj¹ ¿adnych negatyw-
nych reakcji.

Czyli badania w Polsce, które
wskaza³y, ¿e ponad 56% spo³eczeñ-

stwa nie chce uchodŸców, mo¿na
wyt³umaczyæ tym, ¿e spo³eczeñstwo
jest bardzo hegemoniczne?
Ludzie w Polsce wiedz¹ na temat in-
nych nacji bardzo ma³o. Znowu odwo-
³am siê do badañ, które przeprowadzi³a
profesor Hawkins z Warwicks univer-
sity. Wynika³o z nich, ¿e w krajach, w
których przedstawiciele w³adzy wyra-
¿aj¹ siê negatywnie b¹dŸ z pogard¹ o
cudzoziemcach, uchodŸcach czy imi-
grantach, tam wystêpuje wiêksza wro-
goœæ wobec obcych. I odwrotnie. Kra-
je, które maj¹ otwarte nastawienie a
przedstawiciele w³adzy wyra¿aj¹ siê
pozytywnie i bez przes¹dów, tam jest
du¿o wiêksza tolerancja dla obcych. To
dobrze obrazuje Polskê. Bo stare po-
rzekad³o mówi, ¿e ryba psuje siê od
g³owy. To wielkie nieszczêœcie, ¿e
przedstawiciele w³adzy w Polsce
wzniecaj¹ tê ksenofobiê.

Czyli to pewien mechanizm i nie
oznacza wcale, ¿e Polacy z natury
s¹ bardziej ksenofobicznie ni¿ inne
narody?
Absolutnie nie. Polacy s¹ tacy sami,
jak wszyscy inni.

Ale i w tolerancyjnej Szwecji
roœnie poparcie dla tych ruchów
radykalnych...
To prawda. Ale w³adze - od lewicy do
prawicy - poza t¹ ma³¹ grup¹, staraj¹
siê o pozytywny przekaz, zw³aszcza
teraz przy tej wielkiej katastrofie z
uchodŸcami. Przyczyn¹, ¿e ta grupa
wrogo nastawiona do cudzoziemców
roœnie, jest to, i¿ wpuszczono ich “do
salonu”. To powoduje, ¿e wielu ludzi
myœli, ¿e teraz ju¿ mo¿na tak myœleæ.
Ja bym to t³umaczy³ psychologicznie:
jak jesteœmy w jakimœ towarzystwie to
wiemy, ¿e nie wolno nam kln¹æ. A w

innym towarzystwie jest to dozwolo-
ne. Cywilizacja buduje na zasadzie, ¿e
pewnych rzeczy nie wypada robiæ, a
niektóre s¹ dozwolone.

Czyli te granice s¹ elastyczne. W
zale¿noœci, w jakim towarzystwie
jesteœmy?
W niektórych œrodowiskach pewne
rzeczy s¹ bardziej dozwolone. Na
przyk³ad w Polsce powiedzenie o kimœ
“czarnuch” nie robi wra¿enia. Ja obra-
cam siê - powiedzmy to tak: w bar-
dziej cywilizowanym towarzystwie -
ale te¿ spotykam siê z takimi okreœ-
leniami. Kiedyœ zwróci³em komuœ
uwagê: “Gdybym ja mia³ ¿onê mu-
rzynkê, a ty byœ tak powiedzia³, to
bym siê obrazi³”. W Szwecji s¹ oczy-
wiœcie grupy, które sobie na takie wy-
powiedzi pozwalaj¹, ale zazwyczaj -
nawet jak tak pomyœl¹ - to nie maj¹
odwagi tak powiedzieæ. Dziêki temu
ten klimat jest tu spokojniejszy.

Ale Internet nie jest cywilizowany...
Tam ludzie wypisuj¹ najg³upsze
rzeczy. Czy pokazuj¹ tam swoj¹
prawdziw¹ naturê?
Generalnie miêdzy sob¹ siê nie ró¿ni-
my, bez wzglêdu na narodowoœæ. Ale
wszêdzie jest grupa ludzi, którzy nie
rozumiej¹ pojêæ mi³osierdzie, empatia i
tolerancja. Bo to siê dostaje z mlekiem
matki. Niektórzy odwrotnie - dostaj¹
ju¿ od dzieciñstwa uczucie nienawiœci i

agresji. Znam osoby, które podczas
dyskusji, gdy temat zejdzie na temat
pewnej grupy etnicznej - wiemy o co
chodzi - to nie potrafi¹ zahamowaæ
swojej nienawiœci. Ja nie mogê tego
zrozumieæ. W Polsce zreszt¹ siê mówi,
¿e ka¿da rozmowa zaczyna siê o reli-
gii, filozofi, a koñczy na przys³owio-
wej dupie Maryni. Albo na ¿ydach.

Wspomnia³eœ o odpowiedzialnoœci
polityków w Szwecji. Rozumiem, ¿e
to przek³ada siê tak¿e na wiêksz¹
tolerancjê spo³eczeñstwa.
Sytuacja siê oczywiœcie ci¹gle zmienia.
Dzisiaj jest du¿o ³atwiej ¿yæ ni¿ wte-
dy, gdy ja przyjecha³em do Szwecji z
Danii w 1957 roku. By³em wtedy eg-
zotyczny i ci¹gle zadawano mi dziwne
pytania na temat mojego pochodzenia.
A w dodatku by³em katolikiem. Wtedy
Papie¿ to by³ ambasador Szatana. By-



cie katolikiem by³o wtedy podejrzane.
Ale mimo to Szwedzi otworzyli swoje
drzwi - mo¿na by³o chodziæ na nabo-
¿eñstwa, zaczê³y powstawaæ koœcio³y.
Tak by³o zreszt¹ te¿ jak pojawili siê tu
Polacy z obozów koncentracyjnych.
Szwedzi umieszczaj¹c ich w oœrodkach
dla rekonwalescentów zapewniali im
tak¿e opiekê duchow¹. Wiêc ju¿ wtedy
mieli du¿¹ empatiê dla ludzi innej
religii.

Czy zatem Szwecja nadal jest
liderem empatii dla innych? Jak
siê prezentuje na tle innych pañstw
europejskich, gdzie dochodzi do
protestów?
Protesty s¹ wszêdzie, w Szwecji te¿.
Bo ludzie s¹ ró¿ni. I niektórzy wyra-
¿aj¹ wielk¹ obawê przed tak du¿ym
nap³ywem imigrantów. Bo trudna jest
dyskusja, ilu uchodŸców mo¿na przy-
j¹æ. Wiadomo, ¿e nie wszystkich, bo
chodzi o miliony. Ale z drugiej strony
widaæ, ¿e ci ludzie uciekaj¹ z despera-
cji. My, Polacy, nie jesteœmy dzisiaj
uchodŸcami, ale mamy historiê ucho-
dŸców. Siedemdziesi¹t lat temu skoñ-
czy³a siê u nas straszliwa wojna! I to
co mnie dzisiaj przera¿a, to nie fakt ¿e
ludzie w Polsce maj¹ obawy, ale to ¿e
niektórzy politycy dla osobistych ce-
lów podsycaj¹ strach, ba, szerz¹ nie-
nawiœæ do obcych. Ten strach przed
innoœci¹, przed obcymi, przed islamem
i brak empatii! Niektórzy ludzie nie
chcê otworzyæ swoich drzwi. Tym
bardziej jest to dziwne, gdy¿ myœlimy
o sobie jako spo³eczeñstwie chrzeœci-
jañskim. Ludzie chodz¹ do koœcio³a,
modl¹ siê, pewnie czasem spowiadaj¹.
Chcia³bym by polscy ksiê¿a powie-
dzieli im, ¿e twoja spowiedŸ nie bêdzie
nic warta, gdy zatajasz grzech. Nie ¿y-
jesz wed³ug zasady “mi³uj bliŸniego
swego jak siebie samego”. Je¿eli w wy-
powiedzi lub myœli odcinasz siê od po-
magania tym, którzy potrzebuj¹ tej
pomocy, je¿eli mówisz, ¿e ich niena-
widzisz - to pope³niasz grzech. Szko-
da, ¿e polski koœció³ zareagowa³ dopie-
ro po wypowiedzi Papie¿a. Ale oczy-
wiœcie zdajê sobie sprawê, ¿e nie cho-
dzi tu o to, ¿e mo¿emy pomóc wszy-
stkim. To nie jest mo¿liwe.

Potrzeba empatii jest podstaw¹.
Ale jak wygl¹da ta integracja
uchodŸców, czy imigrantów w
Szwecji?
Zale¿y co rozumiemy przez integracjê.
Czasami myœlimy, ¿e jak ktoœ dobrze
zarabia, ma dobre stanowisko, dobrze
mu siê powodzi, otworzy³ w³asn¹ fir-
mê, mieszka przyzwoicie - to jest
zintegrowany. Znam takich ludzi, ale
wiem, ¿e s³u¿bowo s¹ ze Szwedami,
ale prywatnie przyjació³ szwedzkich
maj¹ ma³o lub ¿adnych. I w dodatku
czêsto negatywnie wypowiadaj¹ siê o
Szwecji i Szwedach. To nie jest ¿adna
integracja. Integracja oznacza, ¿e nie
rezygnuj¹c ze swego pochodzenia ak-
cepujemy kraj i kulturê nowego kraju.
¯e przestajemy dzieliæ, ¿e jedno jest
dobre, a drugie jest z³e. Nie, to jest po
prostu inne! Ani lepsze ani gorsze. In-
tegracji trzeba chcieæ, ona sama z siebie
nie przyjdzie. W pierwszym pokole-
niu integracja jest trudna. Chocia¿ spo-
tykam ludzi, którzy po³¹czyli swoje
dwie osobowoœci i nie ¿yj¹ w konflik-
cie miêdzy przesz³oœci¹ a teraŸniejszo-
œci¹ – bo o to w³aœnie chodzi! Jeœli roz-
s¹dnie wychowamy nasze dzieci, to
one bêd¹ zintegrowane. Natomiast wy-
chowywanie podkreœlaj¹ce, ¿e jest siê
tylko Polakiem, powoduje rozdwojenie
jaŸni. I podobnie jest, gdy chce siê
uparcie byæ tylko Szwedem.

Z pewnoœci¹ nam, czy innym
Europejczykom, ³atwiej mówiæ
o integracji. Ale jak to wygl¹da
w przypadku tych grup uchodŸców,
przed którymi jest tak wielki
strach?

Ka¿da du¿a grupa ma k³opot z integra-
cj¹. I nie chodzi o to, ¿e s¹ zbyt du¿e.
Czêsto s¹ zró¿nicowane, a miêdzy
nimi potrafi¹ byæ du¿e ró¿nice - etni-
czne i religijne. Bo muzu³manie to jak
katolicy: s¹ i Polakami i Niemcami i
W³ochami. Ka¿dy jest inny. Ja ju¿
mieszkam na emigracji piêædziesi¹ty
dziewi¹ty rok. Te¿ ¿y³em w takich
zamkniêtych polskich grupach. One s¹
bardzo konserwuj¹ce i trzeba bardzo
chcieæ, by siê z takiej grupy wyrwaæ.
Dla mnie, w pewnym momencie, sta³a
siê ta grupa za ciasna. To by³o takie
ma³omiasteczkowe: ci¹g³e rozmowy o
Polsce, opowiadanie o Szwedach przez
polski pryzmat... To by³o dla mnie za
ma³o. Zw³aszcza, ¿e wokó³ by³y ró¿ne
wa¿ne sprawy, które mnie anga¿owa³y
i chcia³em te¿ ¿yæ sprawami spo³e-
czeñstwa szwedzkiego. Z kolei takie-
go, który wyjdzie z takiej grupy, uwa-
¿a siê czasami za zdrajcê. ¯e rzekomo
nie chce z nimi podzielaæ wspólnego
spojrzenia na spo³eczeñstwo szwedz-
kie. To jest taki ogólnoludzki mecha-
nizm. W³aœnie dlatego w³adze, pañ-
stwo i organizacje powinny byæ ot-
warte - to te¿ zasada demokracji. Ka¿-
dy musi mieæ tê sam¹ mo¿liwoœæ wej-
œcia w spo³eczeñstwo i urzeczywist-
niania siê. A z drugiej strony - my emi-
granci - musimy te¿ otworzyæ nasze
drzwi.

Czêsto jednak, mimo najlepszych
chêci, trudno o ca³kowit¹
akceptacjê. Gdy ma siê inny
wygl¹d, kaleczy jêzyk, to trudno
o akcpetacjê...
W przypadku tej integracji, o której ja
mówiê, nie ma problemu. Chodzi o to,
by nie byæ gettoist¹. Taki jest los ka¿-
dego emigranta, ¿e zawsze bêdzie “ob-
cy”. Mo¿na to te¿ porównaæ do sytu-
acji Kaszuba, który pojedzie na Pod-
hale, albo odwrotnie - to zawsze bê-
dzie sytuacja, ¿e w danym œrodowisku
bêdzie siê “innym”. To los wszyst-
kich, którzy zmienili œrodowisko i z
tym trzeba ¿yæ. Jeœli jednak nie ma w
nas wewnêtrznego konfliktu, to nie ma
problemu. Dopóki nie ma pogromów,
nie ma nietolerancji. I na przyk³ad w
takim spo³eczeñstwie jak szwedzkie -
mo¿na spokojnie ¿yæ.

Czy Szwedzi potrafi¹
dyskryminowaæ?
Oczywiœcie! Jak wszyscy. Ale cudzo-
ziemcy potrafi¹ dyskryminowaæ i in-
nych cudzoziemców i Szwedów te¿.
To cecha ludzka. Niektórzy to maj¹,
inni nie.

Dzisiaj dyskusjê o imigrantach
zdominowali muzu³manie,
komentarze s¹ wrogie
i napastliwe....
Niestety, wiêkszoœæ ludzi nie czyta
ksi¹¿ek, nie jest zainteresowana wie-
dz¹, czym naprawdê jest islam. Ale nie
brakuje w Polsce ludzi o szerokich po-
gl¹dach, którzy rozumiej¹ z³o¿onoœæ
problemu. Sytuacja jest podobna, gdy
weŸmiemy pod uwagê na przyk³ad
grupy Polaków w Niemczech, które
zajmuj¹ siê kradzie¿ami samochodów.
To budowa³o negatywn¹ opiniê o
wszystkich Polakach. A przecie¿ do-
tyczy³o tylko ma³ej grupki. Podobnie
by³o z ligami Polaków dokonuj¹cymi
w³amania w Szwecji. To samo odnosi
siê do muzu³manów. Bo ludzie s¹ szla-
chetni i Ÿli, przyjemni i chamscy, ucz-
ciwi i nieuczciwi, punktualni i nie-
punktualni. Polacy s¹ w³aœnie niepunk-
tualni, a w Szwecji punktualnoœæ to
rzecz bardzo wa¿na. Wiêc na tej zasa-
dzie, nie ka¿dy muzu³manin jest d¿i-
hadyst¹...

Mo¿e takie myœlenie jest zbyt
wyrafinowane?
Spójrzmy zatem na inny aspekt. Spo-
³eczeñstwa - i w Niemczech i w Szwe-
cji - starzej¹ siê. Potrzebuj¹ si³y robo-

czej. Mówi¹c dosadnie, ktoœ musi siê
nami na staroœæ zaj¹æ...

Ju¿ zajmuj¹...
Tak, a w przysz³oœci potrzeba bêdzie
jeszcze wiêksza. Polskie spo³eczeñ-
stwo te¿ siê starzeje i te¿ bêdzie po-
trzeba r¹k do pracy. Ci wszyscy ucho-
dŸcy, o których mówimy dzisiaj, to s¹
ludzie przedsiêbiorczy, wykszta³ceni.
Ju¿ dzisiaj warto popatrzeæ w Szwecji,
ilu z nas, tych wczeœniejszych uchodŸ-
ców i ich dzieci, znajdziemy w me-
diach, kulturze, czy nauce... Wszêdzie
mo¿na spotkaæ cudzoziemców. Spój-
rzmy te¿ na nasz¹ historiê: kto budo-
wa³ polskie miasta? Niemcy, ¯ydzi,
W³osi, Holendrzy... Mieszczañstwo w
Polsce by³o mieszane, wielokulturowe.
Muzu³manów w Szwecji jest coraz
wiêcej, ale nie oznacza to, ¿e wszyscy
s¹ gorliwymi wyznawcami islamu.

Rozmawia³em niedawno z Turkiem,
cz³onkiem rady “parafialnej” w me-
czecie w Fittji, który mówi³, ¿e na
modlitwy przychodzi tam w pi¹tek
od 600 do 1000 muzu³manów. Jeœli
przyj¹æ, ¿e oko³o pó³ miliona miesz-
kañców w Szwecji pochodzi z kra-
jów muzu³mañskich, to odsetek
praktykuj¹cych muzu³manów jest
bardzo niski. Du¿o ni¿szy ni¿ np
praktykuj¹cych katolików
w Szwecji.
Oczywiœcie, wœród muzu³manów wie-
lu jest niepraktykuj¹cych. Podobnie
jak niepraktykuj¹cych polskich katoli-
ków.

Sk¹d wiêc ten strach przed
islamizacj¹ Szwecji?
Strach ma wielkie oczy. Du¿o zale¿y,
jakich mamy przywódców. Jeœli na
przyk³ad szwedzki premier Löfven
zacz¹³by mówiæ negatywnie o imi-
grantach, to mia³oby to wp³yw na opi-
niê spo³eczn¹. Wtedy te¿ nagle mieli-
byœmy 50% ludzi nastawionych ne-
gatywnie do uchodŸców.

Löfven i pozostali tego nie mówi¹,
ale i tak Szwedzcy Demokraci maj¹
w ostatnich badaniach ponad 25%
poparcia. Nie grozi Szwecji, ¿e
nied³ugo bêdzie tak myœla³o 50%?
Zale¿y jakich polityków bêdziemy
mieli. Gdyby do tego dosz³o, to nie

bêdziemy mieli do czynienia ze spo-
³eczeñstwem sympatycznym, przy-
jaznym i tolerancyjnym. To by dopro-
wadzi³o do licznych konfliktów. To nie
jest wizja kraju, w którym bêdziemy
szczêœliwie ¿yli.

Z pewnoœci¹ to, co teraz
obserwujemy, zmieni Europê.
Na dobre, czy na z³e?
Tego nie wiemy. Jestem optymist¹ i
wierzê, ¿e bêdzie to mia³o skutki po-
zytywne. Ale ten strach mo¿e te¿
obudziæ jakieœ mroczne moce, wzmo-
cni wszystkie neofaszystowskie si³y i
zrodzi to konflikty. To mo¿e te¿ do-
prowadziæ do rozpadu Unii Europe-
jskiej. A przecie¿ by³ to projekt nie
tylko ekonomiczny, ale tak¿e pokojo-
wy.

Burmistrz jednej z gmin w Polsce
powiedzia³, ¿e jego gmina nie da
ani jednego mieszkania uchodŸcom.
Argumentowa³ to tym, ¿e w kolejce
po takie komunalne mieszkania
stoi 250 biednych rodzin w mieœcie,
wiêc nie by³oby sprawiedliwe, by
dawaæ mieszkanie przyjezdnym.
Nie jest to jakiœ argument?
To za trudne pytanie. W takich przy-
padkach wa¿na jest szczodroœæ. I jedni
i drudzy potrzebuj¹ pomocy. Pewnie –
by przyj¹æ i pomóc uchodŸcom trzeba
mieæ jakiœ program. Szwedzi do takich
sytuacji s¹ przygotowani. Tu nawet
zaraz po wojnie, gdy Szwecja nie by³a
bogatsza ni¿ dzisiajsza Polska, przyjê-
to 100 tysiêcy Finów, 30 tysiêcy Es-
toñczyków... Przyje¿d¿ali ludzi z obo-
zów koncentracyjnych, póŸniej Wêg-
rzy, Czesi, Grecy, Turcy, Chilijczycy,
Boœniacy... Te¿ wtedy odzywa³y siê
g³osy negatywne, ale empatia zwyciê-
¿y³a. Wa¿ne by zawsze pamiêtaæ, ¿e
dobrobyt buduje siê w pokoju, a nie w
konfliktach. W Polsce, która w ostat-
nich latach prze¿ywa³a dynamiczny
rozwój, a na œwiecie pisano o Polsce w
superlatywach, ta œwiadomoœæ powin-
na byæ silna, a politycy nie powinni
ulegaæ populistycznym zapêdom...

Bo wszystko mo¿na zepsuæ?
Zapsuæ jest ³atwiej, ni¿ zbudowaæ.

W okrêgu wyborczym w Göte-
borgu wziê³o udzia³ 663 wyborców.
Podobnie jak w pozosta³ych okrêgach
wyborczych w Szwecji najwiêcej g³o-
sów otrzyma³a partia Jaros³awa Ka-
czyñskiego - 30.5% g³osów. Lepszy
wynik (wœród czterech komisji wybor-
czych) PiS) uzyska³ tylko w Malmö.

Na drugim miejscu by³a Plat-
forma Obywatelska (22,83% g³osów),
a na trzecim Kukiz ’15 (16,8%). Na
dalszych miejscach znaleŸli siê: Nowo-
czesna (10,03%), partia Korwina-
Mikke (9,63%) i Komitet Wyborczy
Razem (4,89%).

Tak g³osowano
w Göteborgu

Wybory parlamentarne 2015

Centrum Polonijne
w Göteborgu

zaprasza
W ka¿d¹ niedzielê od godziny

11:00, serwujemy dla Pañstwa
przepyszne dania kuchni polskiej.

W ka¿dym tygodniu inne,
wyj¹tkowe menu.

Dodatkowo jako deser
proponujemy znakomite

wypieki pani Stasi.
Wszystkie potrawy oraz

wypieki serwujemy na miejscu
lub na wynos.

Honorujemy zap³aty
kartami p³atnicznymi: VISA,

MASTERCARD, DINERS CLUB,
JCB, oraz American Express.

Zapraszamy!

Säveans Strandgata 4
415 05 Göteborg
T: 0 31- 250734



W salonie Klubu Seniora dostrzeg³am wciœniê-
tego w fotele starszego pana. Przygl¹da³ siê mi bacznie.
Potem wsta³, podszed³ i powiedzia³: — Jestem Adolf
Szutkiewicz. Czeka³em na pani¹...

Usiedliœmy przy stoliku w sali spotkañ. Pan
Adolf wyci¹gn¹³ steran¹ be¿ow¹ tekê, jeszcze dawnej
polskiej produkcji. Po³o¿y³ j¹ pieczo³owicie przed sob¹,
przycisn¹³ rêkoma i patrz¹c mi prosto w oczy, powie-
dzia³: — Prze¿y³em Kazachstan. W tej teczce s¹
wspomnienia innych, którzy tam byli. Oddajê to Pani
do wykorzystania.

***

Potem zacz¹³ swoj¹ opowieœæ – ciê¿k¹, powoln¹,
wa¿¹c ka¿de s³owo. Z³o najlepiej by by³o zapomnieæ,
powiada. Ale trzeba je wygrzebaæ z przesz³oœci. Bo
nareszcie mo¿na o nim mówiæ. Bo z³o nie mo¿e ujœæ
bezkarnie. Bo, ujawnione, stanie siê równie¿ przestrog¹.

By³ rok dwudziesty. Wieœ Ró¿ana pod Wo³ko-
wyskiem (dzisiaj: Bia³oruœ). Szutkiewiczowie jak jeden
poszli broniæ Polski. Za to potem musieli surowo zap³a-
ciæ – wywózk¹ daleko na Wschód. Do nich do³¹czono
rodziny Pa¿ychów i Soko³owskich.

By³a pe³na noc. Ktoœ zastuka³ do drzwi: — Od-
krywaj!!!

Matka zakrzycza³a: — Jak, odkrywaj?! – zerk-
nê³a do okna i zobaczy³a kilku uzbrojonych. Nie by³o
innej rady, musia³a oficja³ów wpuœciæ. Weszli i kazali
zbieraæ siê: – Prêdko, podwody z koñmi czekaj¹!.. Ma-
ma zaczê³a p³akaæ, to kuksañca dosta³a, aby siê pospie-
szy³a. Dali pó³ godziny czasu do zebrania siê. Orzekli,
¿e pó³ tony baga¿u mo¿na ze sob¹ zabraæ, a jednoczeœ-
nie... przeczytali listê rzeczy zakazanych, tak ¿e w
wyniku, nie sposób by³o niczego wzi¹æ! Wywozili w
Wielki Pi¹tek, to i chleb jeszcze w piecu siedzia³... Adol-
fek mia³ rok czasu. Jego dwaj bracia byli starsi: piêæ lat
i siedem.

Podwodami przywieziono do miasteczka Pru¿a-
ny. Tam czeka³  ju¿ poci¹g towarowy. W ciemnym
zimnym wagonie Szutkiewiczowie spotkali wielu znajo-
mych.

***

Tak przybyli do miejscowoœci Wielikaja Aleksie-
jewka. To by³a ostatnia stacja kolejowa w Kazachstanie
po³udniowym. Tupik, czyli koñcówka przed Kirow-
skim Kana³em. Tam za³adowali do samoswa³ów (ciê¿a-
rówek) i poparli do ko³chozów. Szutkiewiczowie trafili
do ko³chozu “Bachta¿an” czyli “ Serce bawe³ny”.

Jak wygl¹da³y te pierwsze dni? Co Adolfowi
póŸniej jego matka opowiada³a?

...By³ to okres przed pierwszym maja. Ciep³o
wiêc w Kazachstanie po³udniowym. Dali nas do lepianki,
pomiêdzy Kazachów. I trzeba by³o iœæ pracowaæ na
pola z bawe³n¹. Hakaæ czekmienem, czyli okopywaæ
motyk¹ pêdy bawe³ny.

— Jak pan tamto pamiêta? Czym dla pana, jako
dziecka, by³o tamto ¿ycie? – pytam.

— Ja po prostu wros³em w to wszystko — mó-
wi.

— By³a to dla pana ojczyzna?
— No... ojczyzna, nie ojczyzna, ale czu³em siê

tak jak u siebie!
— Kocha³ pan tamto wszystko?
— Gdzie tam!!! Nienawidzi³em! – s³yszê inaczej.

— Z jednego powodu przede wszystkim: z opowiadañ
dziadka, górala miêdzy innymi. Z tych wiêc jego opowie-
œci zna³em inny œwiat: zna³em Polskê!  I to za ni¹ têsk-
ni³em... Dziadek mia³ w Grodnie masarniê, pootwiera³
sklepy miêsne, powodzi³o siê wiêc rodzinie dobrze.

— A mama nie mia³a czasu wspominaæ, praco-
wa³a pewnie du¿o?

— Mamy pokolenie harowa³o tam non-stop. Od
œwitu do nocy. Nawadnianie bawe³ny, hakanie... Dzia-
dek poprzez swe opowieœci stworzy³ we mnie obraz
tego, co by³o tam, w Polsce. Potrafi³em porównaæ to
wszystko z tym, co mieliœmy tutaj. Tutaj parê razy u-
miera³em z g³odu. Szeœæ razy przeszed³em kurz¹ œlepotê,
bo miewa³em zanik witaminy A.

— Jak siê to leczy³o?
— Tam nie by³o ¿adnego leczenia. Ale trzeba

by³o ukraœæ u Kazacha kurê. Mama wyci¹ga³a w¹tróbkê,
gotowa³a j¹ w ma³ej iloœci wody. Potem trzyma³o siê
oczy nad par¹ i zjada³o siê w¹tróbkê. I to za ka¿dym
razem skutkowa³o, wzrok siê wzmacnia³.

— Jakie jest to uczucie umierania z g³odu? –
kontynuujê temat.

— To jest trudne do okreœlenia – mówi Adolf. —
Najgorsze s¹ pierwsze dwa-trzy dni. Jeœli organizm
jest wycieñczony, to zas³abniêcie nastêpuje bardzo
szybko, mechanicznie wrêcz. Nawet nie zdaje siê spra-
wy z tego, ¿e coœ z³ego siê dzieje. Pierwszy raz to sta³o
siê w domu. Musia³em iœæ do pracy i nie potrafi³em
wstaæ. Kazach brygadzista przyjecha³, zerkn¹³ na mnie
i burkn¹³: – Adolf padoch! (Adolf zdech³!) – i pojecha³.
Mamy do domu jednak nie zwolni³. Dopiero wieczorem
przysz³a wystraszona. Odzyska³em siê jakoœ. Mama
coœ mi tam ugotowa³a...

Jedzenia nigdy nie by³o pod dostatkiem. Ale naj-
gorszy okres zawsze mieliœmy przed majem. Zapasy
zimowe siê koñczy³y, a w polu jeszcze nic nie wyros³o,
nie by³o wiêc co ukraœæ w ko³chozie. Tylko wody mo¿-
na by³o zawsze napiæ siê do woli z aryka (kana³u). W
aryku obmywano nieboszczyków, w aryku k¹pa³y siê
os³y... Malaria potem kosi³a jak licho.

— Coœ siê jednak czasami jad³o?
— To, co siê ukrad³o.
— A co mo¿na by³o ukraœæ?
— Dobre pytanie! Najpierw wiêc mo¿na by³o

kraœæ pomidory, dojrzewa³y najwczeœniej...
— Na ko³chozowych polach?..
— Nie, na dzia³kach Kazachów!
— A wyœcie nie mieli dzia³ek?
— Dla ka¿dego ko³choŸnika nale¿a³o siê trzy-

dzieœci sotek (arów) ziemi. Z tym, ¿e przed rz¹dami
Malenkowa, za te sotki trzeba by³o zap³aciæ co roku
dwieœci czterdzieœci rubli podatku. To by³a pensja ma-
szynisty, czyli najwy¿sza. Oprócz pieniêdzy potrze-
bowano jeszcze szeœædziesi¹t kilo miêsa, dwieœcie lit-
rów mleka, czterysta jaj... Ale sk¹d by to wszystko siê
wziê³o, skoro nie mia³o siê ¿adnego dochodu? Wed³ug
mnie – kontynuuje Adolf — to wszystko by³y œwiadome
haczyki, na które sowiecki rz¹d ³apa³ ludzi i potem ich
zamyka³ do wiêzieñ za byle wykroczenie... Kiedy roz-
mawia³o ze sob¹ dwoje osób, to mo¿na by³o to podci¹g-
n¹æ pod zmowê, a kiedy zebra³o siê trzech – to podej-
rzewano ju¿ spisek...

— Ile wyœcie w tych ko³chozach zarabiali?
— Nic. Za wyrobion¹ dniówkê dostawaliœmy

dwieœcie gramów kukurydzy. Za ca³¹ wyrobion¹  dniów-
kê! – powtarza dobitnie. — Czyli trzeba by³o zebraæ
szeœædziesi¹t kilo bawe³ny. W praktyce, dla jednej oso-
by, to by³o niemo¿liwe. Ja wiêc stawa³em przy mamie,
zrywaliœmy watê bawe³nian¹ do dwóch fartuchów i
oddawaliœmy potem na jedno konto, mamy. Bo gdy-
byœmy zebrali mama i ja po trzydzieœci kilo i zapisali
ka¿dy na siebie, to dniówki nie ma! Natomiast, gdy je-
dna osoba zebra³a normê, a druga tylko czterdzieœci ki-
lo, to i tak zapisywano tylko jedn¹ dniówkê. Kuku-
rydzê dawali czasami tego¿ dnia, czasami po tygodniu,

a czasami nie pe³n¹ nale¿noœæ, lecz tylko czêœæ. W koñcu
roku podliczano straty w ko³chozie i pokrywano je w-
ówczas z ... nale¿nej nam kukurydzy! Tak, ¿e czêsto
otrzymywaliœmy tego naszego zarobku kukurydzianego
niewiele, albo i wcale.

— Co siê wtedy spo¿ywa³o?
— Chleba nie widzieliœmy nigdy. Jad³o siê wiêc,

kolejno zgodnie z plonami sezonu: pomidory, melony,
arbuzy, kukurydzê...

— Czy dziœ te warzywa nadal mo¿e pan jeœæ?
— Tak, oprócz kukurydzy. Bo tam by³ jej gatu-

nek dla zwierz¹t. Nie nadawa³a siê ani do rozbicia, ani
do ugotowania. Jak siê zmieli³o i zrobi³o siê z tego m¹kê
i siê upiek³o, by³a to ceg³a.

— A ile razy dziennie siê jad³o?
— Dobrze by³o, jeœli raz dziennie!
— Siadaliœcie wszyscy razem do sto³u?
— Wiêc – wzdycha – pracowa³o siê w ró¿nych

miejscach. Dwunastoletnie dzieci ju¿ musia³y iœæ do
ko³chozu, wskutek jednego z dekretów Stalina o wzmoc-
nieniu odpowiedzialnoœci osób nieletnich i obci¹¿enia
ni¹ ju¿ m³odzie¿ 12-letni¹, zamiast dopiero 16-letniej,
jak by³o dot¹d.

— Ile godzin siê pracowa³o?
— A, od œwitu do nocy! S³oñce ledwo wsta³o i

od razu trzeba by³o iœæ do pracy. Mama na piecyku z
gliny podgrzewa³a pospiesznie dla wszystkich jak¹œ
zupê, jeœli by³a. A jak nie, to sz³o siê do roboty tak... na
czczo.

— Czy nienawidzi³ Pan tamtego ¿ycia?
— Wiêc kiedy ju¿ wyje¿d¿aliœmy z ko³chozu,

kiedy za³adowaliœmy siê na ciê¿arówkê, zacisn¹³em
piêœci i szepn¹³em mocno: – Bud’ ty proklat, Bachta¿an!
(B¹dŸ przeklêty, Bachta¿anie! - ros.). A wracaliœmy w
piêædziesi¹tym szóstym roku, w grudniu. To by³o ju¿
po œmierci Stalina, gdy Malenkow przyszed³ do w³adzy.

***

Ale najpierw, choæ te¿ ju¿ po œmierci Stalina, ze-
s³añcy samowolnie porywali siê do ucieczki z Bachta-
¿anu. Adolf – podobnie. Rwa³ siê do s¹siedniego Uzbe-
kistanu. Dwa sezony tam by³. NKWD szarpa³o oczy-
wiœcie, lecz co mogli zrobiæ? Zsy³aæ dalej, i tak zes³a-
nego ju¿  tak daleko?

Uzbekistan rozpoœciera siê po drugiej stronie
kirowskiego kana³u. To by³  zupe³nie inny kraj. W Uz-
bekistanie wszystko zielenia³o, a tu – zia³o pusto. Tam
te¿ p³acono za pracê. Tam obraca³y siê ruble, a nie ku-
kurydza, jak tutaj.

Adolf ucieka³ do Uzbekistanu na okres zbioru
juty. To bywa³ bardzo krótki i napiêty czas. Jutê siê
œcina³o jak konopie. Tam, w tym uzbeckim ko³chozie,
nie pytano kto i sk¹d, tylko – do roboty! I ka¿dego
dnia robotnikom p³acono. Dla Adolfa z bratem to by³
raj. Nareszcie mieli prawdziwe pieni¹dze!

Uciekali wiêc na ca³e miesi¹ce. Mieszkali na przy-
dzielonych w szopach narach. Ko³choz dawa³ te¿ wy-
¿ywienie. Nareszcie ch³opcy jedli miêso, a by³o ono
wielb³¹dzie... Dwugarbowy wielb³¹d ma kopyto po-
dzielne jak krowa i smakuje tak jak krowa. Jedno-
garbowy ma kopyto jak koñ i jego miêso w smaku jest
trochê gorsze, przypomina koninê.

— Jada³ Pan te¿ koninê? – pytam, wiedz¹c, ¿e
dla Polaków jest to raczej nie do przyjêcia.

— Ja wszystko jad³em, co by³o...
— Nawet szczury jakieœ?... – dociekam, przy-

pominaj¹c opowieœci innych zes³añców.
— Nie, nie, do tego nie dochodzi³o...

***

Czy mieli kontakt z Wo³kowyskiem, z rodzin¹?..
Od czasu do czasu list jakiœ przyszed³. Ale odpowie-
dzieæ nañ by³o ciê¿ko. Znaczek kosztowa³ ca³ego rubla,
czyli bardzo drogo. Nie by³o na czym i ju¿ nie by³o
czym pisaæ. A jak w koñcu zaoszczêdzi³o siê na ten
luksus, to kartkê papieru sk³ada³o siê w formie trójk¹ta,
na zewn¹trz pisa³o siê adres i nakleja³o siê znaczek, a
wewn¹trz by³ list...

Jak wygl¹da³ powrót do Ojczyzny? Zawo³ali
wszystkich z wiosek na NKWD i powiedzieli, ¿e ci,
którzy udowodni¹ swoje zamieszkanie w Polsce do
1939 roku, bêd¹ mogli tam wróciæ. Szutkiewiczowie
wnet samodzielnie wyrobili sobie takie papiery.

— Ugotowali my jajko na twardo, obrali je ze
skorupki, naciskaj¹c i trzymaj¹c przez pewien czas tak
by wklêœniêcie siê powiêkszy³o – opowiada Adolf —
potem przy³o¿yli my bia³ko do istniej¹cej piecz¹tki na
jednym z naszych dokumentów i przenieœliœmy kopiê
na inny papier.

— Sk¹d wiedzieliœcie o tej magii jajka? – pytam.
— A to jeden drugiemu powiedzia³... W ten spo-

sób porobili my sobie jakie kwity-niekwity, wszystko,
co by³o potrzeba. Nie od razu odpowiedŸ przysz³a.
Trwa³a taka denerwuj¹ca cisza. A potem, powoli, zaczê-
to wydawaæ pozwolenia na opuszczenie Rosji. Od nas

Œni³em o
wspania³ej Polsce
Leokadia Komaiszko



najpierw ruszy³a ojca siostra. Baliœmy siê o ni¹. Obawia-
liœmy siê, ¿e to znowu¿  jakieœ oszukañstwo. Ale kiedy
potem rodzina napisa³a do nas: “Hela ju¿ jest w Polsce”,
zaczêliœmy mieæ nadziejê.

W koñcu i my zobaczyliœmy Polskê – kontynu-
uje w zamyœleniu. — By³a to Bia³a Podlaska, punkt
repatriacyjny. Dostaliœmy tam  kilkadziesi¹t z³otych
na rodzinê. Dla nas wtedy, pamiêtam, to by³y du¿e
pieni¹dze... Proponowali nam jechaæ do polskich ko³-
chozów, ale myœmy nie chcieli, baliœmy siê tych ko³-
chozów, pamiêtaj¹c je z Kazachstanu. Mieliœmy rodzi-
nê w Bia³ymstoku – wspomina dalej — kiedy powia-
domiliœmy, to przyjechali. Ale popatrzyli na nas, i jako
¿e byliœmy liczni, to siê wiêcej nie pokazali. Pojecha-
liœmy do Elbl¹ga wówczas. Tam kuzyn mieszka³. Radzi
nieradzi przyjêli nas na poddasze... A kiedy pojawiliœmy
siê na ulicach ubrani oczywiœcie inaczej, to pokazywano
nas palcami: – Patrz, kacapy z Rosji przyjecha³y! Prze-
¿y³em szok, gdy to us³ysza³em, a mia³em wówczas
szesnaœcie lat.

Potem z Elbl¹ga Adolf przeniós³ siê do Szczecina.
Pracowa³ jako technik budowlany. Uczestniczy³ w Soli-
darnoœci. Dla Adolfa to by³a okazja, by mœciæ siê komu-
nie za wszystko, co mu wyrz¹dzi³a i jego najbli¿szym.
Ju¿ w koñcu lat 60-tych obserwowa³ nastroje ludzi,
przeczuwa³, ¿e zaczn¹ siê rozruchy.

 “... W osobie zes³añca, który doœwiadczy³ so-
wieckiego systemu na w³asnej skórze, Polska Ludowa
nie zyska³a sympatyka. I te¿ nara¿a³ siê Adolf “komu-
nie”, gdzie tylko siê da³o... Po wyjeŸdzie z obozu dla
imigrantów (okres “Solidarnoœci” w Polsce), dane mi
by³o poznaæ Adolfa lepiej. Szutkiewiczowie i my przenie-
œliœmy siê do Sztokholmu, zamieszkaliœmy w tej samej
dzielnicy... Dla mnie, Œl¹zaka, Adolf uosabia³ Polaka z
Kresów. Weso³y, jowialny, dla przyjació³ zrobi³by wszyst-
ko, a zarazem pryncypialny... Takiego go wtedy pozna-
³em, a dosz³a prêdko jeszcze jedna platforma spotkania:
dzia³alnoœæ w organizacjach emigracyjnych...” – zazna-
cza³ Zygmunt Barczyk, który spisa³ opowieœci Adolfa
Szutkiewicza o ¿yciu w Kazachstanie (“Dojrzewaæ na
polu bawe³ny”, Wydawnictwo Polonica, Sztokholm
1999). Wczeœniej tê opowieœæ nada³o w dziewiêciu od-
cinkach Radio Wolna Europa.

W 80-tym roku Szutkiewiczowie goœcili w RFN-
ie, kiedy w Polsce  zaczê³y siê strajki.

— Wiedzieliœmy, ¿e to pocz¹tek koñca obecnego
systemu – wspomina teraz Adolf. — I po dwóch dniach
wracaliœmy...

W Szczecinie w pracy przyszli do Adolfa Szut-
kiewicza koledzy-robotnicy i powiedzieli, ¿e widz¹
go, by obj¹³ kierownictwo strajkami. To do Adolfa wiêc
dociera³y informatory, z Gdañska pisma przychodzi³y,
a Adolf je przez Elbl¹g wozi³ do Lwowa. Potrzebowa³
przemycania tej bibu³y, jakby jakaœ si³a napêdowa go
popycha³a. By³ w 1992 roku internowany przez 9 mie-
siêcy. Dyskutowa³ wtedy z przyjació³mi du¿o na temat
zaistnia³ej sytuacji. Przewidywa³, ¿e po dziesiêciu latach
stare podwaliny run¹, a za lat dwadzieœcia zmieni siê
ca³y system spo³eczny. Koledzy pukali siê w czo³o, ¿e
jest nawiedzony.

Gdyby zosta³ w Polsce z takimi ideami, grozi³o-
by mu wiêzienie. Wtedy pospiesznie, za trzy dni wyro-
bi³ paszport i za kolegami pojecha³ do Szwecji, oni
przebywali tu od roku. Mieli ju¿ prawo pobytu, prawo
do nauki jêzyka i prawo do pracy.

Odt¹d Adolf Szutkiewicz zamieszka³ w Szwecji
na sta³e. Czym jest ten kraj dla niego dzisiaj? Mówi, ¿e
tylko czasow¹ przystani¹. Nie widzi tu swego miejsca,
gdy¿ od dziecka marzy³ tylko o Polsce.

Kontaktu z Kazachstañczykami Adolf dziœ nie
ma. Nie jeŸdzi³ tam ju¿ nigdy. Lecz kiedy teraz goœci³o
w Polsce dwieœcioro dzieci z Kazachstanu, to dziêki o-
fiarnoœci Polonii szwedzkiej, je wszystkie ubra³ w dre-
sy! Potem znów przekaza³ dwa tysi¹ce dolarów amery-
kañskich dla ksiêdza Krzysztofa Kur³owicza, by sie-
demdziesiêcioro dzieci mog³o przyjechaæ do Polski na
wakacje.

— Czêsto ruszamy do Polski – zwierza siê
Adolf. — Przedtem przez ca³y czas naciska³em, ¿eby
wracaæ. Obywatelstwo mamy wci¹¿ polskie.

Lecz te¿ inna myœl siê krêci: w Polsce co bêdzie
robi³? Jest obecnie na emeryturze. A poza tym, to ci¹gle
niespokojna dusza. Nie podoba siê mu wiele w co-
dziennoœci polskiej, chcia³by ingerowaæ w politykê. Do-
strzega te¿ nieœwiadomoœæ polityczn¹ rodaków i bar-
dzo go to boli. I te reformy rozpoczête, rozdrapane i
wszystko na pó³metku. A najgorsze, ¿e nie ma osoby
odpowiedzialnej za to wszystko.

Leokadia Komaiszko

Fragment ksi¹¿ki “Œwiat³o Pó³nocy”,
Wydawnictwo Polonica, Sztokholm 2015.
Cena 95 SEK
Ksi¹¿kê mo¿na zamówiæ pod adresem
mailowym: polonica@polonica.se

Zak³amywanie
rzeczywistoœci

Wieœ dla wieœniaków, mas³o dla maœlaków,
chody dla chodaków!

Sk¹d ta, w gruncie rzeczy bezsensowna naro-
dowa klaustrofobia siê wziê³a, jest w moich oczach
bezsporn¹ „zas³ug¹” bloku politycznego Prawa i
Sprawiedliwoœci. Partii, która przejê³a na najbli¿sze
cztery lata stery pañstwa, przez okres oœmiu lat
bycia w opozycji wychowa³a generacjê polityków, a
ci elektorat negacji i tworzenia podzia³ów, nic w za-
mian nie proponuj¹c.

11 Listopada, w dniu historycznego odzys-
kania niepodleg³oœci, Jaros³aw Kaczyñski, cz³owiek
trzymaj¹cy w rêku wszystkie sznurki w³adzy poru-
szaj¹ce du¿ym europejskim pañstwem (takiej puli
w³adzy nie mia³ nawet Pi³sudski), mówi o Polsce,
kraju, który nie prze¿y³ nigdy w swej historii tak
dynamicznego i szybkiego rozwoju – Polska znajduje
siê w fatalnym stanie (nie mówi¹c ju¿ o porównywa-
niu dzisiejszej Polski do ruin), rozpoczyna swoje
jednoosobowe autorytarne rz¹dy od oszustwa, od
zak³amywania rzeczywistoœci.

Dziwny jest ten œwiat, œpiewa³ Niemen. Pro-
rocze s³owa. Absolutn¹ w³adzê nad nieomal czter-
dziestomilionowym pañstwem, przej¹³ cz³owiek
wyspecjalizowany w jednym, w ponoszeniu pora-

W czasach globalizacji, czego jesteœmy
udzia³owcami, czasach wolnoœci poruszania
siê i likwidacja granic, gdzie tradycyjne
„pañstwo” praktycznie abdykowa³o,
szermowanie klaustrofobicznym has³em
„Polska dla Polaków” jest, proszê wybaczyæ
s³owo, ko³tuñstwem.

* * *
Wielokrotnie s³ysza³em jak mówiliœcie „Zaw-

sze zapominam nazwisko, ale nigdy twarzy”, ale
niezmiernie rzadko odwrotnie „Zawsze zapominam
twarz, ale nigdy nazwiska”.

Osobiœcie jestem dobry na twarze. Potrafiê
wy³uskaæ z twarzy starej kobiety, kole¿ankê z pow-
szechniaka, czyli sprzed, wstyd powiedzieæ siedem-
dziesiêciu lat. Nie przesadzam ani o jotê, to siê zda-
rzy³o!

Zdarza siê równie¿, choæ rzadziej, ¿e niespe-
cjalnie mi idzie z twarz¹. Pamiêtam na przyk³ad imiê
i nazwisko reprezentanta Polski z lat szeœædziesi¹-
tych ubieg³ego wieku, wspania³ego pi³karza Les³awa
Æmikiewicza, ale za Boga nie mogê sobie przypom-
nieæ, jak wygl¹da³! Szwedzi nazywaj¹ tê przypad³oœæ
ansiktblindhet, i to jest bardzo celna definicja.

Ostatnimi laty zdarza siê czêœciej, ¿e nie po-
trafiê uplasowaæ, przywi¹zaæ twarzy do nazwiska.
Strasznie mnie to mêczy, bo powoduje poczucie bez-
silnoœci. Patrzysz na cz³owieka, wiesz, ¿e go znasz, a
umiejscowiæ sk¹d i jak pozna³eœ, nie potrafisz. Kosz-
mar!

Ci¹gle tworz¹ siê nowe mody. Od paru lat s³y-
szy siê, ¿e ktoœ jest introwertykiem, co oznacza z
grubsza, ¿e ma silniejsz¹ ni¿ inni potrzebê samotno-
œci. Ludzie s¹ bardzo ró¿ni, œwiat tak¿e ró¿nicuje siê
i zmienia. Ale je¿eli ktoœ têskni, czasem nawet silnie,
do samotnoœci, to czy od razu trzeba go nazywaæ
introwertykiem?

Mo¿na ró¿nie interpretowaæ ludzkie zachowa-
nia. Mo¿na mnie nazywaæ introwertykiem, i to
prawda, jestem nim. Oczywiœcie za wyj¹tkiem dni,
kiedy jestem ekstrawertykiem!

Mówi siê dziœ, ¿e ludzie równie ³atwiej zapo-
minaj¹ nazwisko, jak twarz. Chyba tak, i ja widzê
dwa ku temu powody: Pierwszy, ¿e coraz nas wiêcej
na œwiecie. Wszêdzie miliony twarzy, jak zapamiê-
taæ? Drugi to maniakalna telewizja, z tym diabelskim
Internetem! Z ekranów wylewaj¹ siê miliardy twa-
rzy, oraz ich elektronicznie manipulowane kopie, ¿e
a¿ trudno z³apaæ oddech!

¿ek. Cz³owiek, od którego odchodzili jeden po dru-
gim ludzie na poziomie, maj¹cy swoje zdanie i potra-
fi¹cy go broniæ, otoczy³ siê w przyt³aczaj¹cej wiêk-
szoœci trzeciorzêdnymi potakiewiczami.

Otrzyma³ – w rezultacie zadufania prezydenta
Komorowskiego i politycznego przyœniêcia Platfor-
my Obywatelskiej – rozpêdzony w dzia³aniu i zbie-
raj¹cy zewsz¹d gratulacje, wreszcie licz¹cy siê w
oczach Europy kraj, do czego nie przy³o¿y³ rêki,
œmie mówiæ o fatalnym stanie pañstwa, o „zwijaj¹cej
siê” Polsce? Czysta zgroza!

Andrzej Szmilichowski

By³em na koncercie T-Love. Siad³em na kana-
pie na koñcu sali, przede mn¹ siedzia³a m³odsza para
(m³odsza ode mnie) – ona ca³kiem ca³kiem – du¿e ...
oczy, zgrabna, podryguj¹ca. Chcieli pójœæ zapaliæ,
wiêc zapytali, czy popilnujê im drinki. Ok. Jak wró-
cili, grzecznie podziêkowali, panienka ju¿ mia³a nieco
w czubie, po chwili nachyli³a siê do mnie i spyta³a:
Co ja tu robiê? Daj¹c mi niedwuznacznie do zrozu-
mienia, ¿e coœ ze mn¹ nie jest tak. Po chwili spyta-
³em, czy jakoœ jej przeszkadzam, na co odpar³a, ¿e
nie pasujê do tego towarzystwa, które tam by³o. By-
³em za stary. Mam raczej pogodn¹ naturê, wiêc nie
obrazi³em siê. 

Siedz¹cy niedaleko inny goœæ, który powoli
odp³ywa³ w oparach alkoholu, otoczy³ mnie ramie-
niem i zachêci³, bym siê z nim buja³ razem do muzy-
ki, kaza³ mi podnieœæ ramiê i do taktu machaæ. Przed-
stawi³ siê, ¿e ma na imiê Piotrek. Wiêc tak z Piotr-
kiem siê nieco buja³em, ale siwy facet bujaj¹cy siê do
muzyki, to nie mój typ. Zaproponowa³em, mu ¿eby
poszed³ bli¿ej sceny i siê buja³ z innymi, a on mówi,
¿e nie mo¿e, bo czeka na swoj¹ partnerkê. I z dum¹

oœwiadczy³: – Ona jest ambasadorem Singapuru. Po
chwili wtoczy³a, a raczej zatoczy³a siê, pani ambasa-
dor i pewnie bêdziemy mieli zgrzyt dyplomatyczny.
W bardzo, bardzo kusej spódniczce, jasno ruda – a z
Singapurem to ona mia³a tyle wspólnego, ¿e by³a
Tajk¹, wiêc stosunkowo (przepraszam za s³owo) nie-
daleko. 

Ta pierwsza panienka, jeszcze po koncercie
podesz³a do mnie z pretensjami, ¿e ona przysz³a na
koncert tylko dlatego, ¿eby us³yszeæ “Ch³opaki nie
p³acz¹”, a Muniek nie zaœpiewa³ i to skandal. Ona
za¿¹da zwrotu za bilet. Ja odpowiedzia³em, ¿e nie
p³aczê, ale jej to nie uspokoi³o. A i tak mia³em wra¿e-
nie, ¿e ta rozmowa ze mn¹ mia³a jakiœ inny ukryty
cel.

Zeby moich przygód nie by³o za ma³o, to jak
odwozi³em Muñka do hotelu, to tak sobie gadamy o
emigracji i ¿yciu, a Muniek, pyta jak d³ugo jestem w
Szwecji? Ponad 34 lata. To on mi mówi: – To ty
jesteœ z tej najstarszej emigracji. To by³ ju¿ drugi cios
tego wieczoru.

Ale zwykle jest do trzech razy sztuka. Wiêc
jak wróci³em do klubu po resztê zespo³u, to przed
lokalem sta³a trójka sympatycznych T-Lovewow-
ców. Spytali, czy ja to ja, po czym prosto z mostu: –
Ile mam lat? Szczerze odpowiedzia³em. Byli pe³ni
podziwu i zaproponowali mi jointa. Jak odpowie-
dzia³em, ¿e nie palê i nie próbujê – to mój czar
prysn¹³.

Tak to wygl¹da³o i teraz nie wiem, co mam o
sobie myœleæ. (tn)

W sprawie
wieku...



Metoda na nieuczciwych pracodawców?

“Czarna lista pracodawców w
Sztokholmie” na Facebooku
dzia³a³a zaledwie parê
miesiêcy. Podobne listy np
w Holandii i Belgii ju¿ dawno
straci³y swój pierwotny
charakter. Nie wypali³ tak¿e
pomys³ z “Czarn¹ list¹ pra-
cowników ze Sztokholmu
i okolic” (zreszt¹ z b³êdami
w tytule). Czarne listy funk-
cjonuj¹ jednak w Polsce
i niemal ka¿de wiêksze miasto
ma swoj¹ niechlubn¹ listê.
To jedna z metod walczenia
z nieuczciwoœci¹. Czy skute-
czna? Czy legalna?

Historiê Anny poznaliœmy dopie-
ro po tym, jak sprawa trafi³a do s¹du.
Anna mia³a zarabiaæ oko³o 10 tysiêcy
koron miesiêcznie, a w rezultacie za go-
dzinê pracy p³acono jej zaledwie... 8 ko-
ron. Ale te skandalicznie niskie zarobki
by³y niczym w porównaniu z tym, co
prze¿y³a: zatrudniaj¹ca j¹ 46-letnia
mieszkanka Sztokholmu zosta³a oskar-
¿ona przez prokuraturê o stosowanie
przemocy – w tym bicie i golenie g³ów, a
tak¿e zmuszanie do kradzie¿y. Jej ofiar¹
pad³o parê Polek.

Takich historii w ci¹gu ostatnich
lat uzbiera³o siê ju¿ sporo. Jakiœ czas te-
mu pisaliœmy w NGP o Krystynie, która

nie mog³a odzyskaæ 12.000 koron, które
winien by³ jej szwedzki pracodawca.
Krystyna ju¿ po miesi¹cu pobytu w
Szwecji, znalaz³a pracê sprz¹taczki w
hotelu. Wszystko wygl¹da³o z pocz¹tku
obiecuj¹co. Pracodawc¹ by³ Szwed (a nie
¿aden cudzoziemiec, o których najczêœ-
ciej siê mówi, ¿e to oni w³aœnie wykorzy-
stuj¹ innych cudzoziemców), równie¿
godzinowa stawka wydawa³a siê godzi-
wa. Pocz¹tkowo wszystko uk³ada³o siê
dobrze. Szwed p³aci³ Krystynie ka¿dego
tygodnia zgodnie z umow¹. Po up³ywie
trzech miesiêcy zaczê³y siê problemy.
Wyp³aty by³y coraz rzadsze i nie zawsze
zgodne z umow¹. Szwed t³umaczy³, ¿e
sam ma chwilowe k³opoty ze swoimi
zleceniodawcami i Krystyna musi pocze-
kaæ, a¿ sprawy siê wyjaœni¹. Nie wyjaœ-
ni³y siê. Po piêciu miesi¹cach zosta³a bez
pracy, a d³ug Szweda urós³ do 12 tysiêcy
koron.

Pisaliœmy tak¿e o Piotrze, który
bezskutecznie poszukiwa³ Szweda, któ-
remu remontowa³ ³ódŸ przez trzy tygo-
dnie, a który znikn¹³ bez zap³acenia za
pracê. Piotr pracowa³ na jednej z przy-
stani w Sztokholmie przy remoncie du¿ej
³odzi. Zauwa¿y³ go w³aœciciel innej ³odzi,
która sta³a niedaleko, i zaproponowa³ mu
pracê przy remoncie swojego jachtu. Uz-
godnili kosztorys i termin wykonania
pracy. Szwed zostawi³ swój numer tele-
fonu, powiedzia³ ¿e wyje¿d¿a na dwa
tygodnie i prosi³ o kontakt, gdyby Piotr
coœ potrzebowa³. Za w³asne pieni¹dze
Piotr kupi³ potrzebne farby i rozpocz¹³
pracê. Przez trzy tygodnie czeka³ na te-
lefon od w³aœciciela ¿aglówki. Gdy ten

nie zadzwoni³, stara³ siê zadzwoniæ sam.
Nikt nie odbiera³ telefonu. I tak przez
nastêpne trzy tygodnie. Któregoœ dnia,
gdy przyszed³ na przystañ, ³odzi ju¿
nie by³o. Œladu po w³aœcicielu równie¿.
Piotr oblicza, ¿e ³¹cznie zleceniodawca
winien mu by³ 28 tysiêcy koron. Ba³ siê
pójœæ do biura portowego i zapytaæ o
adres w³aœciciela ³odzi, gdy¿ pracowa³
na czarno. Swoj¹ historiê opisa³ na In-
ternecie.

Równie¿ opisywaliœmy historiê
Andrzeju, który zamiast po wykonaniu
niewielkiej pracy remontowej w prywat-
nym domu u Szweda, zamiast obieca-
nych 60 koron na godzinê, otrzyma³ za-
ledwie równowartoœæ 25 koron na go-
dzinê. Nie by³o dyskusji. Szwed twier-
dzi³, ¿e nie jest zadowolony z wykonanej
pracy i wiêcej nie zap³aci. PóŸniej oka-
za³o siê, ¿e podobnie post¹pi³ ju¿ wobec
innych Polaków. Andrzej na forum jed-
nego z portali internetowych w Szwecji
ostrzega³ innych przed oszustem.

Zaledwie parê tygodni temu opi-
sywaliœmy historiê Natalii i £ukasza,
którzy latem tego roku zostali wprowa-
dzeni w b³¹d przez swojego pracodawcê
i zamiast oczekiwanych pieniêdzy, do-
stali po³owê.

Jak zatem ustrzec siê przed oszu-
stami? Z ca³¹ pewnoœci¹ najlepiej nie
pracowaæ na czarno. Ale to rada, która
nie zawsze sprawdza siê w praktyce.
Bo tak¹ sytuacjê wymuszaj¹ bardzo czê-
sto sami zatrudniaj¹cy. Czêsto warto
jednak “sprawdziæ” przysz³ego praco-
dawcê, chocia¿by wyszukuj¹c na inter-
necie informacji na jego temat. Zazwy-
czaj bowiem nieuczciwi pracodawcy
to “recydywiœci”.

Wiadomo jednak, ¿e ustrze¿enie
siê przed nieuczciwymi pracodawcami
jest trudne. Jeszcze trudniej dochodziæ
swoich praw. Do naszej redakcji nap³y-
waj¹ co jakiœ czas proœby o nag³oœnienie
informacji o nieuczciwych firmach b¹dŸ
pracodawcach (z nazwiskami i adresami).
Niestety – nie jest to zawsze mo¿liwe.

Czarne listy
Póki sprawa nie trafi do s¹du, trudno o
niej pisaæ.

Na portalu Facebook (i nie tylko)
popularne sta³o siê w ostatnim czasie
tworzenie grup o nazwie „czarna lista
pracodawców”. Grupy te maj¹ na celu
zbieranie wpisów od internautów, któ-
rzy w wiêkszoœci wypowiadaj¹ siê nega-
tywnie – bywa ¿e obraŸliwie – o swoich
pracodawcach, szczególnie na tematy
zwi¹zane z warunkami pracy, wysoko-
œci¹ oferowanego wynagrodzenia, naru-
szaniem przepisów bhp czy te¿ proble-
mem pracy na czarno. Anonimowo pro-
wadzone strony na Facebook’u sta³y siê
grupami wsparcia dla poszkodowanych
pracowników. Skala zjawiska oraz tempo
jego rozwijania zaskoczy³y wszystkich.
Wpisy by³y publikowane w sposób ano-
nimowy, co uniemo¿liwia³o weryfikacjê
przekazywanych informacji.

Wypowiedzi pracodawców na fo-
rach dyskusyjnych wskazuj¹, ¿e nie za-
wsze s¹ to informacje zgodne z prawd¹.
Przedsiêbiorcy zaczêli pytaæ siê, jak siê
maj¹ broniæ przed, czêsto, pomówienia-
mi. Ale w dobie Internetu trudno zupe³-
nie wykluczyæ czy zahamowaæ tego ty-
pu zjawiska. Chocia¿ pracodawcy nie
s¹ jednak pozbawieni narzêdzi praw-
nych do zwalczania takich dzia³añ, jeœli
wpisy nie s¹ zgodne z rzeczywistoœci¹.

Kilka miesiêcy temu na Face-
booku powsta³a strona “Czarnalista-
sztokholm”, gdzie pojawia³y siê wpisy
ostrzegaj¹ce przed naci¹gaczami. Dzisiaj
ta strona jest ju¿ nieaktywna. Problem
polega bowiem na tym, ¿e wed³ug prze-
pisów prawa, publiczne oskar¿anie ko-
goœ, mo¿e zakoñczyæ siê procesem o po-
mówienie.

Mo¿e siê wiêc wydawaæ, ¿e byli-
œmy i bêdziemy nadal skazani na nieucz-
ciwych pracodawców. Ale zawsze warto
pamiêtaæ, ¿e nic nie odbywa siê bezkar-
nie. Bo chocia¿ anonimowe “czarne listy”
czêsto nie s¹ wiarygodnym Ÿród³em
wiedzy, to jednak wirtualna rzeczywi-
stoœæ zostawia swoje œlady. (ngp)


