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Ka¿da du¿a grupa ma k³opot
z integracj¹. I nie chodzi o to,
¿e s¹ zbyt du¿e. Czêsto s¹
zró¿nicowane, a miêdzy nimi
potrafi¹ byæ du¿e ró¿nice –
etniczne 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, opowiada-
nie o Szwedach przez polski
pryzmat... To by³o dla mnie
za ma³o.

NGP rozmawia
z Andrzejem
Olkiewiczem 6-7

“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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Zaledwie kilka kilometrów od Rosengard
wybudowano w Malmö nowoczesn¹
nadmorska dzielnicê, gdzie wiêkszoœæ
mieszkañców stanowi¹ rodowici Szwedzi.
Jej symbol, Turning Torso, 197 metrowy
wie¿owiec, widaæ wyraŸnie z g³ównej
ulicy przecinaj¹cej Rosengard – dzielnicy,
która sta³a siê symbolem wszystkich
problemów jakie niesie za sob¹
szwedzka polityka imigracyjna,
a które bezskutecznie próbuj¹
rozwi¹zaæ politycy. 4

UCIECZKA Z ROSENGARD
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Ucieczka z Rosengard

Sytuacja wymknê³a siê spod kontroli. Do Malmö nap³ywa
dziennie od 500 do niemal 1200 uchodŸców. Opinia
publiczna w Szwecji, która pocz¹tkowo opowiada³a siê za
otwarciem granic i okazaniem solidarnoœci, doœæ szybko
zmienia swoje nastawienie. Nic dziwnego. Tak masowej
imigracji Szwecja nie jest w stanie przyj¹æ. Zw³aszcza, ¿e
nowy problem dopisuje siê do starych problemów – od
wielu ju¿ lat roœnie segregacja spo³eczeñstwa. Wymowny
przyk³adem jest Rosengard i zwi¹zane z t¹ dzielnic¹
problemy.

Jak to siê dzieje, ¿e Szwecja, któr¹
kiedyœ prezentowano jako kraj otwarty
i przyjazny imigrantom, czêsto przed-
stawiana jest w zagranicznych mediach
jako kraj antysemityzmu i wrogoœci raso-
wej? Egalitaryzm pad³ ofiar¹ segregacji.
Z kolei segregacja to efekt nierównoœci
spo³ecznych i kulturowego zderzenia.
Kto jest temu winien? Czy Pañstwo
zbyt naiwnie podchodz¹ce do proble-
mów integracji (o czym poœrednio mówi³
tak¿e ostatni premier Stefan Löfven), czy
Imigranci oczekuj¹cy od Pañstwa i Spo-
³eczeñstwa równego traktowania, czy te¿
Polityczny Klimat w którym – nie tylko
w Szwecji – górê bierze nacjonalizm i
egoizm?

Wszyscy oskar¿aj¹ siê wzajem-
nie, ale winnych znajdziemy po ka¿dej
stronie. Winne s¹ wiêc i œrodowiska ul-
traprawicowe i lewackie i muzu³manie, i
imigranci i politycy... Ale chocia¿ sytua-
cja mo¿e siê wydawaæ dramatyczna –
zw³aszcza gdy czyta siê tylko nag³ówki
gazet – to prawdziwy obraz jest nieco
lepszy. Nie oznacza to jednak, ¿e wzro-
stu napiêcia i agresji na ulicach niektórych
miast szwedzkich, nie da siê zauwa¿yæ.

Sytuacja, któr¹ obserwujemy, jest
konsekwencj¹ chaotycznej polityki imi-
gracyjnej. Miêdzy innymi w³aœnie przez
kwestiê imigracji upad³ ponad rok temu
rz¹d Reinfeldta. W si³ê roœnie neonazi-
stowska partia wzywaj¹ca do delegali-
zacji islamu. Dzisiaj – gdy masowo ka¿-
dego dnia po azyl zg³aszaj¹ siê nowi
uchodŸcy, a nad Europ¹ (po zamachach
w Pary¿u) wisi groŸba terroryzmu – o-
bywatele Szwecji coraz czêœciej zaczy-
naj¹ mieæ doœæ nap³ywaj¹cych w rekor-
dowym tempie muzu³manów. W ci¹gu

zaledwie miesi¹ca (miêdzy wrzeœniem a
paŸdziernikiem 2015) liczba osób, któ-
re s¹ przeciwko zwiêkszaj¹cej siê kwo-
cie imigrantów/uchodŸców wzros³a z
30% do 44%. Te same pomiary w listo-
padzie (bêd¹ dopiero po oddaniu nume-
ru gazety do druku) poka¿¹ jeszcze
wiêkszy wzrost. Wszyscy powoli trac¹
z³udzenia. 

Ju¿ dzisiaj niespokojna codzien-
noœæ dzielnicy Rosengard w Malmö to
p³on¹ce samochody i interweniuj¹c¹ po-
licja i stra¿ po¿arn¹ obrzucana kamie-
niami. Co bêdzie jutro? – pytaj¹ miesz-
kañcy Malmö. Kiedyœ mieszka³o tu
sporo Szwedów, wszyscy siê wyprowa-
dzili. Poza ksiê¿mi w polskiej parafii,
nie ma te¿ Polaków. Rosengard sta³ siê
gettem dla imigrantów, g³ównie z krajów
muzu³mañskich – dzielnic¹ skazan¹ na
konflikty.

Ju¿ parê lat temu jeden z ksi¹¿y z
parafii Najœwiêtszej Marii Panny w Ro-
sengard mówi³ redakcji NGP, ¿e powo-
dem konfliktów jest nagromadzenie wiel-
kiej liczby obcokrajowców w jednym
miejscu. – Nic dziwnego. Zbudowano get-
to w którym mieszka teraz 90% obco-
krajowców. Dodatkowo, ludzie którzy tu-
taj mieszkaj¹, te¿ nie pochodz¹ z tych
samych stron, tylko z ró¿nych krajów,
wiêc ka¿dy chce pokazaæ, ¿e jest wa¿niej-
szy...

Dzielnice zamieszka³e niemal w
ca³oœci przez imigrantów nie s¹ ju¿ dzisiaj
w Szwecji niczym nowym – Sztokholm
ma Rinkeby, Fittjê, Alby, Husby, Gö-
teborg ma Hjällbo (90% mieszkañców
to imigranci), Södertälje ma Ronne, Lin-
köping Skäggetorp. Malmö ma Rosen-

gard, który (obok Rinkeby) w skali ca³ego
kraju, sta³ siê synonimem nietolerancji i
konfliktów rasowych. W dodatku Malmö
zaliczane jest do miast, gdzie notuje siê
najwiêksz¹ biedê – w niedostatku ¿yje
tutaj a¿ 31% dzieci. Sytuacjê pogarsza
jeszcze to, ¿e g³ówne miasto Po³udnia
Szwecji le¿y w Skanii, gdzie historycznie
najsilniejsze by³y œrodowiska ultrapra-
wicowe i ruchy neonazistowskie. To nie
jest bez znaczenia.

Stefan Zab³ocki (86 lat) by³ przed
paru laty aktywnym politykiem Folk-
partiet. Mieszka w dzielnicy przylegaj¹-

cej do Rosengard. – Szwecja zawsze by³a
zamkniêta i jednolita – t³umaczy – teraz
wszyscy siê boj¹, ¿e jednolita nie bêdzie.
Podobnie mówi Polka mieszkaj¹ca na Po-
³udniu Szwecji od niemal 20 lat: – To po
prostu wynik zaniedbania. Bo je¿eli siê
sprowadza uciekinierów do Szwecji, to
nie wystarczy daæ im mieszkanie, zapo-
mogê i posadziæ w getcie. Trzeba równie¿
coœ wymagaæ od ludzi i traktowaæ ich z
szacunkiem. S³owa te potwierdza ksi¹dz
z polskiej parafii: – Gdy dostaje siê za
du¿o, to cz³owiek przestaje to ceniæ. Wy-
daje mu siê, ¿e po prostu to mu siê nale¿y.
I dochodzi do sytuacji, ¿e ¿¹da siê coraz
wiêcej.

Sytuacja w Rosengard jest alarmu-
j¹ca. Tylko 38% mieszkañców w wieku
20-64 lat ma prace; 21% ¿yje z pomocy
socjalnej (dane z 2010). W ostatnich la-
tach bezrobocie wzros³o jeszcze bardziej.
Podobnie jest w innych dzielnicach za-
mieszka³ych przez imigrantów.
Statystyki nie s¹ zaskoczeniem: im
ni¿sze wykszta³cenie wœr¹d imigrantów
i kr¹tszy czas pobytu w Szwecji, tym
bezrobocie wiêksze. Wœród imigrantów,
którzy s¹ tu zaledwie dwa lata i maj¹
tylko podstawowe wykszta³cenie bezro-
bocie siêga 55%! Po 10 latach pobytu w
tej grupie bezrobocie spada do 36%. To
musi budziæ niepokój.

Ju¿ od d³u¿szego czasu prasa eu-
ropejska pisze, ¿e reputacja Szwecji jako
kraju tolerancyjnego i liberalnego zosta³a
zagro¿ona. Poza wewnêtrznymi konflik-
tami miêdzy ró¿nymi grupami imigran-
tów, dochodzi tak¿e do coraz czêstszych
incydentów antysemickich. W Malmö,
na 300 tysiêcy mieszkañców, ju¿ 40 ty-
siêcy stanowi¹ Muzu³manie, a ci nie u-
krywaj¹ swojej niechêci do ̄ ydów, któ-
rych w po³udniowej Szwecji mieszka
oko³o 3000. „Niebezpieczeñstwo jest tak
wyczuwalne, ¿e synagoga w Malmö zmu-
szona zosta³a zatrudniæ stra¿ników i
wstawi³a przeciwpancerne szyby w ok-
nach, zaœ ma³e ¿ydowskie dzieci musz¹
ukrywaæ siê w “przedszkolu wyposa¿o-
nym w stalowe drzwi” – pisa³ brytyjski
dziennik The Telegraph.

Stefan Zab³ocki uspokaja: – Mu-
szê powiedzieæ, ¿e w porównaniu z inny-
mi krajami, jeszcze nie jest tak okropnie.
Mo¿e dlatego, ¿e Szwecja zawsze by³a
bardzo humanistyczna, zw³aszcza po
wojnie. Bo w czasie wojny i przed wojn¹
tak nie by³o.

Nag³ówki prasowe nie zostawiaj¹
jednak w¹tpliwoœci. Atmosfera w Szwe-
cji wokó³ mniejszoœci narodowych, jak i
œrodowisk ¿ydowskich, bardzo siê zao-
strzy³a. Dewastowane s¹ synagogi i ¿y-
dowskie cmentarze, a atmosferê pod-
grzewaj¹ informacje, ¿e ¯ydzi masowo
uciekaj¹ z Malmö. To oczywiœcie prze-
sada – na razie na wyjazd ze Skanii zde-
cydowa³o siê zaledwie kilkadziesi¹t
rodzin. – Ja nie czujê strachu, mimo ¿e
jestem ̄ ydem – mówi Zab³ocki. – Nie je-
stem religijnym ̄ ydem, i czujê siê bardziej

Szwedem. Tylko jeden raz prze¿y³em nie-
przyjemn¹ sytuacjê, gdy ktoœ na mnie na
ulicy krzycza³ „Jude”. Jak siê okaza³o,
byli to jacyœ Polacy... Ksi¹dz z polskiej
parafii te¿ nie ma wra¿enia, ¿e w Rosen-
gard ¿yje siê jak w oblê¿onej twierdzy,
chocia¿ przyznaje, ¿e wieczorami po
dzielnicy sam nie chodzi.

To jedna strona konfliktu. A druga
to podk³adany ogieñ pod domy modli-
twy dla muzu³manów i oœrodki dla ucho-
dŸców.  Ogieñ i gwa³t to zagro¿enie dla
demokracji. Nie ma siê wiêc co dziwiæ,
¿e Szwedzi z coraz wiêkszym sceptycy-
zmem patrz¹ na imigrantów. Nie  tylko

ze wzglêdu na ró¿nice kulturowe czy z
powodów ideologicznych. Kiedyœ, gdy
formu³owano politykê otwartoœci i tole-
rancji, sytuacja ekonomiczna by³a inna,
st¹d ³atwo by³o przyjmowaæ uchodŸ-
ców m.in. z Boœni, Iraku czy Somalii.
Teraz, mimo i¿ Szwecja wci¹¿ jest “zie-
lon¹ wysp¹” pod wzglêdem gospodar-
czym, nie jest tak “ró¿owo”. Do tego
dochodz¹ z³owieszcze prognozy. Jedna
z nich, g³osi, ¿e w ci¹gu kilkunastu lat
Szwecja stanie siê krajem trzeciego
œwiata, s³abszym gospodarczo ni¿ np.
Bu³garia. Tak wizjê rysuj¹ ultraprawi-
cowe œrodowiska. Powód? Œci¹ganie do
kraju imigrantów z najbiedniejszych i
najbardziej zacofanych regionów. Czêsto
nikt g³êbiej nie zastanawia siê nad s³usz-
noœci¹ takiej tezy, zw³aszcza, ¿e pod-
szyta jest ona najczêœciej ksenofobi¹ –
wa¿ne, ¿e dzia³a ona na wyobraŸ-
niê obywateli.

Czy tê “spo³eczn¹ wyobraŸniê”
w równym stopniu pobudz¹ pomys³y
szwedzkiego rz¹du, który nagle przy-
muszony zosta³ do dzia³ania? Jak zapo-
wiedzia³ premier Löfven zwiêkszone zo-
stan¹ wydatki na integracjê uchodŸców
– w bud¿ecie na rok 2016 zarezerwowano
1,8 miliarda koron. – Potrzebujemy imi-
grantów, gdy¿ nasze spo³eczeñstwo sta-
rzeje siê, a w wielu sektorach zabraknie
specjalistów. Wœród uchodŸców s¹ wy-
kszta³ceni lekarze, pielêgniarki czy na-
uczyciele – t³umaczy³ Löfven.

Dofinansowane maj¹ zostaæ m.in.
szko³y nauki jêzyka dla imigrantów oraz
punkty poœwiadczania wykszta³cenia.
Rz¹d obiecuje uproszczenie procedury
potwierdzania zawodu w Szwecji, stwa-
rzaj¹c 20 tzw. szybkich œcie¿ek. Wiêcej
pieniêdzy otrzymaj¹ Urzêdy Pracy, któ-
re odpowiedzialne s¹ za integracjê ucho-
dŸców. Ma zostaæ zatrudnionych wiêcej
t³umaczy, pracowników socjalnych oraz
osób bêd¹cych ³¹cznikami imigrantów ze
szwedzkimi urzêdami oraz firmami.
Ambicj¹ jest, by uchodŸcy wchodzili na
rynek pracy w ci¹gu dwóch lat od przy-
jazdu do Szwecji. Powstaæ ma tak¿e me-
chanizm zmuszaj¹cy niechêtne imigran-
tom gminy do ich przyjêcia.

Ma³o jednak kto wierzy, by ten
plan siê powiód³. Trudno te¿ przewi-
dzieæ, jak zmieni¹ siê nastroje spo³eczeñ-
stwa. Rz¹d Löfvena jest s³aby, s³aba jest
te¿ opozycja. Wszyscy s¹ zak³adnikiami
Szwedzkich Demokratów...

Zaledwie kilka kilometrów od Ro-
sengard wybudowano w Malmö nowo-
czesn¹ nadmorska dzielnicê, gdzie wiêk-
szoœæ mieszkañców stanowi¹ rodowici
Szwedzi. Jej symbol, Turning Torso, 197
metrowy wie¿owiec, widaæ wyraŸnie z
g³ównej ulicy przecinaj¹cej Rosengard –
dzielnicy, która sta³a siê symbolem
wszystkich problemów jakie niesie za
sob¹ szwedzka polityka imigracyjna, a
które bezskutecznie próbuj¹ rozwi¹zaæ
politycy.  (ngp)
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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.

„Irrational Times”
„Irrational Times” to polsko-szwedzka wystawa
wspó³czesnego designu, inspirowanego wzajemnymi wp³ywami
kultury s³owiañskiej i skandynawskiej na przestrzeni wieków,
przejawiaj¹cymi siê m.in. w podobnych rozwi¹zaniach
technicznych, które mo¿na obserwowaæ w zachowanych
elementach kultury materialnej, a tak¿e w mitach i legendach.
Obiekty na wystawê realizowane s¹ przez studio projektowe
Kosmos Project z Polski i Petra Lilja Design ze Szwecji.

Pierwsza ekspozycja odby³a siê
w Kalmar Konstmuseum w Kalmarze,
drug¹ mo¿na ogl¹daæ w Form/Design
Center w Malmö (od 26 listopada 2015
do 10 stycznia 2016). Wystawom towa-
rzysz¹ konferencje prasowe oraz opro-
wadzania kuratorskie. Obie wystawy od-
bywaj¹ pod opiek¹ zespo³u kurator-
skiego, z³o¿onego z bior¹cych udzia³ w
wystawach projektantów oraz kuratorki
Magdaleny Pop³awskiej.

Kiedy studiujemy zapisy odleg³ej
przesz³oœci, granice kultur zacieraj¹ siê,
pokazuj¹c œwiat jako miejsce wzajem-
nych zale¿noœci i inspiracji. Œlady kultu-
rowych wp³ywów odnajdujemy w mi-
tach i wytworach r¹k ludzkich zachowa-
nych w muzeach archeologicznych czy
etnograficznych. Od prawieków nasi
przodkowie, zamieszkuj¹cy tereny obec-
nej Polski i Szwecji, prowadzili wymiany
handlowe, dziêki czemu przekazywali
sobie wzajemnie elementy kultury. £at-
wo wskazaæ na wspólne motywy w folk-
lorze, podobne lub wrêcz takie same tech-
niki wykorzystywane w przedmiotach
codziennego u¿ytku, motywy zdobni-
cze. Równie¿ wyprawy Wikingów
szwedzkich, prowadzone na wschód,
mia³y charakter bardziej handlowy ni¿
³upie¿czy, a ich uczestnicy czêsto osied-
lali siê na terenach, na które przybywali,
asymiluj¹c siê z miejscowa ludnoœci¹.

Obiekty na wystawê powsta³y na
podstawie “dialogu” pomiêdzy uczest-
nikami projektu, który przyjmuje formê
regularnej, roz³o¿onej w czasie wymiany
inspiracji, wra¿eñ, doœwiadczeñ i wie-
dzy. W praktyce, projektanci prowadz¹
dyskusjê zarówno na piœmie, wymienia-
j¹c siê refleksjami, jak i poprzez two-
rzenie obiektów i instalacji (ka¿dy nowy
obiekt jest odpowiedzi¹ na pomys³y
partnera dialogu odnosz¹ce siê do kultury
Polski lub Szwecji). Kuratorzy i artyœci
inspiruj¹ siê polskimi i szwedzkimi mi-
tologiami, legendami, podaniami ludo-
wymi, a tak¿e technikami u¿ywanymi
w odnalezionych elementach kultury ma-
terialnej. Na ich podstawie poszukuj¹
elementów wspólnych lub korespondu-
j¹cych ze sob¹. Zwracaj¹c uwagê na miê-
dzykulturowy dialog, jaki zachodzi po-
miêdzy Szwecj¹ a Polsk¹ od wieków.
Efektem wspó³pracy bêd¹ obiekty desig-
nu wykorzystuj¹ce motywy obu kultur,
a tak¿e ³¹cz¹ce stare techniki rzemieœ-
lnicze – tkactwo, stolarstwo, snycerkê –
z nowoczesnymi technikami u¿ywa-
nymi w designie.

Form/Design Center Malmo
godziny otwarcia: Tis-Lör 11-17,
Sön 12-16. Fri entré

© Wikimedia

Nowa Gazeta Polska jest bezp³atnym dwutygodnikiem
ukazuj¹cym siê w Szwecji od 1998 roku. Do tej pory (listopad
2014) ukaza³o siê ponad 330 numerów pisma. Edycja Malmö
jest prób¹ dotarcia do Czytelnika polskiego w rejonie Szwecji
Po³udniowej. Zawiera wybór artyku³ów, które publikowane by³y -
lub bêd¹ - w normalnej edycji gazety. NGP utrzymuje siê wy³¹cznie
dziêki reklamom. Do tej pory og³asza³o siê na naszych ³amach
ponad 400 firm. Zapraszamy nowych reklamodawców, którzy chc¹
dotrzeæ z informacj¹ o swoich us³ugach do Czytelników
w Po³udniowej Szwecji.

Nastêpny numer Edycji Malmö uka¿e siê w marcu 2016. Wiêcej
informacji na naszej stronie internetowej: www.polonica.se lub
pod numerem telefonu: 073 98 53 615



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?

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?

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.



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-
zej. 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.

KRONIKA MALMÖ

S¹ wydarzenia, które trudno zapomnieæ...
Tegoroczne uroczystoœci zwi¹zane ze Swiêtem Zmar³ych, odby³y siê pod

patronatem Polskiej Misji Katolickiej i celebrowane by³ przez Ojców Oblatów z
Parafii S:t Maria Rosengard w Malmö. Na Östrakyrkogarden w kwaterze polskiej
nr 5 znajduj¹ siê groby by³ych wiêŸniów niemieckich obozów koncentracyjnych,
przyby³ych do Szwecji na prze³omie kwietnia i maja 1945 roku. W kwaterze
znajduj¹ siê tak¿e: Obelisk Pamiêci poœwiêcony ofiarom komunizmu w latach
1937-89 i ofiarom zbrodni niemieckich, pope³nionych na narodzie polskim w
latach 1939-45, oraz tablice pami¹tkowe i dziêkczynne (m.in. Polskich Lotników
walcz¹cych na frontach II wojny œwiatowej i Ofiar Zbrodni Katyñskiej). Zgro-
madzeni na uroczystoœci Polacy mieli okazjê w tym dniu pomodliæ siê równie¿ za
swoich bliskich zmar³ych, na grobach których w tym dniu nie mogli byæ.

Akt wandalizmu
Przykrego odkrycia dokonali opiekuj¹cy siê polsk¹ kwater¹ na cmentarzu

Östrakyrkogarden cz³onkowie Zwi¹zku Szerzenia Kultury Dom Polski. Tu¿
przed Œwiêtem Zmar³ych nieznani sprawcy zniszczyli Obelisk Pamiêci poœwiê-
cony ofiarom komunizmu w latach 1937-89 i ofiarom zbrodni niemieckich. Pod-
czas uroczystoœci 1 listopada po Nabo¿eñstwie, które prowadzi³ Oblat o. Marcin,
zauwa¿ono, ¿e zniszczeniu uleg³a tablica pami¹tkowa i skradziono krzy¿a, który
w brutalny sposób zosta³ wyrwany z umocowania. Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e ju¿
wczeœniej trzykrotnie znika³y miniaturowe flagi polskie z grobów i flagi amery-
kañskie spod pomnika i grobów lotników amerykañskich.

Z Malmö do Wiednia
                                                  
W Wiedniu, na pocz¹tku listopada br, ods³oniêto Pomnik poœwiêcony pa-

miêci piêciu tysiêcy ¿o³nierzy-husarów króla Jana Sobieskiego, którzy polegli u
stóp Wzgórza Kallenberg w obronie Europy przed nawa³¹ tureck¹. Pomnik ufun-
dowany zosta³ przez przez Gminê Jordanowo i tamtejszy Oddzia³ Zwi¹zku Pi³-
sudczyków. Szwecjê i Zwi¹zku Pi³sudczyków - Oddzia³ w Malmo reprezentowa³
prezes organizacji Wies³aw Kapergren.

W uroczystoœci w Wiedniu wziêli udzia³ m.in. Ambasador RP w Austrii,
Attache Wojskowego Ambasady RP, przedstawicieli w³adz Kallenberga i Wied-
nia, reprezentanci Krajowego Zwi¹zku Pi³sudczyków RP.

Podczas okolicznoœciowego wyst¹pienia ambasador Artur Lorkowski
wspomnia³, ¿e Polski Pomnik znajduj¹cy siê w Wiedniu, wzniesiony ku czci Po-
laków, zosta³ ju¿ dwukrotnie zbeszczeszczony przez nieznanych sprawców.
Warto przypomnieæ, ¿e podobny los spotka³ te¿ w Sztokholmie Pomnik Katyñ-
ski najpierw usytuowany na podwórzu Oœrodka Polskich Organizacji Niepodleg-
³oœciowych, a póŸniej przeniesiony do centrumm miasta ko³o koœcio³a œw. Jana,
gdzie odprawiane s¹ polskie msze.

W nawi¹zaniu do powy¿szych ekscesów nale¿y zadaæ sobie pytanie: Do-
k¹d zmierzasz Europo? (opr. WKK)



Skania na weekend

Ogrody
w Norrviken
Skania graniczy z krain¹ Halland od pó³nocy. Góra Halland le¿y
na pograniczu tych dwóch regionów. Bogatsza i ciekawsza
czêœæ góry nale¿y do Skanii. Do Skanii te¿ nale¿y pó³wysep
Bjäre – Bjärehalvön, który jest przed³u¿eniem Hallandsasen, w
kierunku zachodnim. S¹ to, nie tylko lasy i rolnicze tereny, na
wysokich p³aszczyznach góry, na zboczach i u podnó¿a, ale
tak¿e liczne miejsca, które posiadaj¹ du¿e, turystyczne
znaczenie. Dziœ, Góra Halland przesta³a byæ tajemnicz¹ i
trudn¹ do przebycia. Zosta³a zdobyta przez nowoczesnego
cz³owieka.

Ogromne, kilkadziesi¹t kilome-
trów d³ugie, niby wieloryba cia³o, uwiê-
zione w gêstej sieci dróg i dró¿ek, prze-
pasane wstêg¹ autostrady E6, jest bez-
wolnie wydane na pastwê przedsiê-
biorczych ludzi. Typowe powiedzonko
o wierceniu dziury w brzuchu ma swój
odnoœnik w budowie tunelu kolejowego
przy tenisowym miasteczku Bastad.
Wiele lat trwa³y próby przewiercenia siê
przez cia³o olbrzyma. Zraniona góra o-
piera³a siê, niszczy³a maszyny, zalewa³a
wod¹ miejsca pracy, lecz sama ponosi³a
najwiêksze szkody. Nawet jeœli podda³a
siê w koñcu budowniczym tunelu, wiele
czasu up³ynie zanim natura zdo³a zagoiæ
swoje rany, zanim znów pop³ynie woda
w potokach i studnie wieœniaków na-
pe³ni¹ siê czyst¹ wod¹. Na szczêœcie nie
wszystkie miejsca góry i pó³wyspu tak
ucierpia³y. Ich urok nadal zachwyca i
przyci¹ga turystów.

Trasê zwiedzania wyznaczaj¹ ko-
lejno po sobie, te po³o¿one nad Zatok¹
Laholm – Laholmsbukten. Pierwsze jest,
ju¿ wspomniane, miasteczko Bastad,
gdzie odbywaj¹ siê latem miêdzynaro-
dowe zawody tenisowe. Tu¿ za mia-
steczkiem, prowadzi droga do Norrvi-
kens Trädgardar – Ogrodów w Norwiken.
To bardzo krótki odcinek, lecz piêkny.
Po lewej stronie wille na krañcach sadów

jab³kowych, po prawej brzegi zatoki i
pluskaj¹ce fale morskie. Przy tej drodze
znajduje siê obszerny kemping. W O-
grodach Norrviken teren wznosi siê wy-
soko nad poziomem morza. Aby dotrzeæ
do nastêpnego ciekawego miejsca: Hovs
Hallar, na dalszej czêœci pó³wyspu, na-
le¿y skierowaæ siê z Bastad na tak zwan¹
W³osk¹ Drogê – Italienska Vägen, która
bardzo stromo unosi siê do góry. Zapew-
nia ona iœcie piêkny widok na ca³¹ zato-
kê, a¿ po 30 km dalej po³o¿one, po dru-
giej stronie zatoki miasto Halmstad. Dalej
prowadzi, przez osadê Boarp, s³yn¹c¹ z
piêknych lnianych tkanin. Mija drogê,
prowadz¹c¹ do fabryki drewniaków i
dalej biegnie do Torekowa. Aby dotrzeæ
do Hovs Hallar, trzeba, w wiosce Hov,
zjechaæ na prawo z W³oskiej Drogi i je-
chaæ wiejsk¹ drog¹, w kierunku morza,
do miejsca gdzie natura nie tylko zach-
wyca turystów, ale dostarcza im moc-
nych wra¿eñ.

Mi³oœnik sztuki ogrodnictwa i ar-
chitektury parków, zanim podejmie de-
cyzjê poznania ca³ego pó³wyspu Bjäre,
wpierw skieruje swe kroki do Norrvikens
Trädgardar. Twórc¹ tych ogrodów by³
architekt ogrodnictwa Rudolf Abelin,
syn genera³a i ministra wojny. Sprzeciwi³
siê marzeniom swego ojca by pójœæ za
jego œladem, nie chcia³ zostaæ ¿o³nierzem.

Studiowa³ ogrodnictwo w Rosenborgu
w Danii, podró¿owa³ w ramach swoich
studiow, g³ównie do W³och i wtedy ju¿
planowa³ swoje przysz³e stylowe ogro-
dy. W 1906 roku Abelin kupi³ stare gos-
podarstwo Lilla Bastad i rozpocz¹³ za-
k³adanie ogrodów. W 1910 roku, kiedy
zarys ogrodów przybra³ ju¿ w³aœciw¹
formê i budowa willi Abelin zosta³a za-
koñczona,  zamieszka³ tam na sta³e, wraz
ze swoj¹ rodzin¹. W 1920 roku otworzy³
pierwszy raz wrota ogrodów dla spo³e-
czeñstwa. Ca³e ¿ycie poœwiêci³ swoim
ogrodom i gdy umar³ w 1961 roku, maj¹c
97 lat, zosta³ pochowany w miejscu, któ-
re tak pokocha³ i podniós³ do miana naj-
bardziej godnego podziwu kompleksu
ogrodów. Obecnie Ogrody Norrviken na-
le¿¹ do przedsiêbiorstwa o tej samej naz-
wie i nadzorowane s¹ przez fundacjê,
wiern¹ ideom Rudolfa Abelina. Wzd³u¿
ca³ego objektu przebiega g³ówna droga,
która ma liczne odga³êzienia, prowadz¹ce
do mniejszych ogrodów o ró¿nych sty-
lach.

Ogrody umiejscowione s¹ na o-
gromnej pó³ce góry, gdzie, z jednej strony
teren unosi siê na zalesione wy¿yny pó³-
wyspu Bjäre, a z drugiej ³agodnie opada
ku morzu. Centralnym punkten ogrodów
jest willa Abelina, niby ma³y pa³acyk, i
jej otoczenie. W tym miejscu g³ówna dro-
ga zamienia siê w klomb otoczony o-
gromnymi cyprysami, mniejszymi krze-
wami, rzeŸbami i kwiatami. Gdzienie-
gdzie widniej¹ du¿e klatki z ptakami. Po
œrodku, blisko wejœcia do willi, mieni siê
lustro wody, ujête w prostok¹tnej ramie
sadzawki. W willi znajduj¹ siê pomiesz-
czenia wystawowe, ma³e galerie sztuki i
restauracja, czêœciowo poszerzona o piê-
kny ogród zimowy, z oszklonym da-
chem i pn¹c¹ roœlinnoœci¹. Do willi przy-
lega ma³y kiosk, z pocztówkami, gaze-
tami, folderami i pami¹tkami. Nie brakuje
te¿ tam lodów w gor¹ce dni lata. G³ówna
droga omija ten kiosk i pod¹¿a dalej. Po
lewej stronie zaprasza do wodnego ogro-
du, gdzie szemrze ma³y wodospad i lœni¹
oczka zatoczek. Mo¿na te¿, kto zdrów,
powspinaæ siê do góry, wzd³u¿ strumy-
ka, do œwi¹tyni dumania albo jeszcze
wy¿ej do punktu oberwacyjnego, sk¹d
widaæ ca³¹ zatokê Laholm. Dalej, po lewej
stronie, zakwitaj¹ wiosn¹ rododendrony,
ofiarowane przez króla Gustawa Adolfa,
konesera i hodowcy tych piêknych krze-
wów, w Sofiero. Japoñski ogród schodzi,
po prawej stronie, w dó³, wraz z wodami
strumyka. Poruszaj¹c siê miêdzy pióro-
puszami bambusów, egzotycznymi roœli-
nami, kwitn¹cymi, po kolei, przez ca³y
rok. Miêdzy ma³ymi pagodami i orygi-

nalnymi konstrukcjami nawadniania o-
grodowego, odnosi siê wra¿enie prawdzi-
wej Japonii.

Dalej, po prawej stronie g³ównej
drogi, piêkny, renesansowy ogród z wy-
myœlnym haftem bukszpanowych krze-
wów, reprezentuje francuski styl piêt-
nastego wieku. Znajduje siê tam rozar-
ium, mieni¹ce siê wszystkimi kolorami,
ró¿nych gatunków ró¿. W Norrviken
znajduje siê te¿ ogród zielarski. Jak trze-
ba, du¿o dla ducha a i cia³a (smakowite
jedzenie w restauracji) i trochê dla zdro-
wia.

Na koñcu parkowej wêdrówki jest
Staw Lustro – Spegeldammen, na tle ot-
wartej przestrzeni morskiej dali. Tafla
stawu, w “magicznym” punkcie spoj-
rzenia ³¹czy niebo i morze z lustrem
wody, tak, ¿e zlewaja siê te trzy ele-
menty w jedn¹ ca³oœæ. Alegoria nieskoñ-
czonoœci? Mo¿e siê zdarzyæ, i¿ pewnego
dnia zatrzyma siê tam osoba, która za-
chowa³a w pamiêci obrazy Oliwskiego
Parku, ko³o Katedry w Gdañsku Oliwie.
Mo¿e powróci wtedy pragnienie po-
wrotu do miejsca nad lustrzan¹ wod¹
stawu oliwskiego, gdzie odbicie nieba ³¹-
czy³o siê w ca³oœæ z widniej¹cym na ho-
ryzoncie b³êkitnym pasmem morza? Nie-
stety, takie pragnienie nie mo¿e siê spe³-
niæ. Daleki widok polskiego morza, nad
stawem, w alei wysokich drzew parku
oliwskiego, jest dziœ nieosi¹galny. Bez-
myœlni budowniczowie czasów komuni-
zmu, ukryli go za blokami, nowych osie-
dli. Wyobra¿am sobie jak wspania³¹ mo-
g³aby byæ architektura takiego korytarza
widokowego, w kierunku morza. A jest
to przecie¿ osi¹galne, chocia¿by w po-
staci d³ugiej ulicy. Wtedy, piêkny Park
Oliwski, zyska³by jeszcze bardziej na
atrakcyjnoœci i pozosta³aby wierny swo-
jej tradycji.

Na terenie Nordvikens Trädgardar
znajduje siê równie¿ dom wystawowy
rzemios³a, a przed wejœciem na teren o-
grodów – wytwornia szk³a artystyczne-
go i sklep nale¿¹cy do wytwórni. W g³êbi
ogrodów, na otwartym polu, zaopa-
trzonym w scenê, odbywaj¹ koncerty i
wystêpy znanych artystów. Ciekawych
i wytrwa³ych przybyszy czeka jeszcze
trochê innych odkryæ i niespodzianek.
Na ile im si³ starczy.

Teresa Järnström-Kurowska

Fragment ksi¹¿ki “Moje spotkania ze
Skani¹” (Wydawnictwo Polonica,
Sztokholm 2008)

Postanowi³em skreœliæ parê zdañ
o tym, jak rozumiem i co wed³ug mnie
kryje siê pod s³owami naród i nacjona-
lizm. S¹dzê, ¿e pojêcia nacjonalizm i nacja
(naród) powsta³y powoli i od bardzo da-
wna. Prawdopodobnie rodzi³y siê wraz
z pocz¹tkami techniki i industrializacji
(dobrze sobie uzmys³owiæ, ¿e równo-
wa¿nia, dŸwignia, ko³o, to ju¿ maszyny).
Logika wskazywa³aby, ¿e nacjonalizm
powinien zanikaæ, wraz z postêpuj¹c¹ i
pog³êbiaj¹c¹ siê globalizacj¹, której ¿y-
wio³owego rozwoju jesteœmy ¿ywymi

uczestnikami od parudziesiêciu lat.
Rzecz i jednoczeœnie problem w tym, ¿e
nacjonalizm nie zanika, a wrêcz przeciw-
nie – wzrasta w si³ê, krzepnie i staje siê
coraz bardziej bezkompromisowy i ag-
resywny. Mamy tego naoczne przyk³a-
dy, Francja – Le Pen, Rosja – ̄ yrinow-
ski, Polska – Korwin-Mikke i w pew-
nym stopniu Kaczyñski.

Naród, a wiêc etos, konstrukcja,
interesy, przedstawiane s¹ na ogó³ przez
fachowców, jako swoistego rodzaju chi-
mera. I s³usznie, bo czym innym mog³o
by byæ pojêcie narodu, jeœli by nie wie-
rzyæ, ¿e stworzy³ go Pan Bóg, albo, ¿e
to¿samoœæ narodowa jest w jakiœ sposób
wpisana w geny, jak nie chimer¹ w³aœnie?

Czy¿ nie jest tak, ¿e ludzkie
wspólnoty narodowe – z wy³¹czeniem
rodziny i futbolowej reprezentacji kraju
– budowane s¹ na wyobra¿eniach? Po-
niewa¿ nie jest mo¿liwe, by wszyscy
znali siê ze wszystkimi.

Powtórzmy – ludzkie wspólnoty
budowane s¹ na ró¿nego rodzaju wyo-

bra¿eniach. Nacjonalizm jest takim wyo-
bra¿eniem, zjawiskiem ekstremalnie kon-
serwatywnym i nie ka¿demu – szcze-
gólnie inteligencji i intelektualistom – od-
powiada, ale poniewa¿ istnieje i ma zwo-
lenników, Bóg z nim. Tylko ostro¿nie ze
s³owami.

Historia, szczególnie nasza euro-
pejska historia, uczy, ¿e mocne s³owa
³atwo staj¹ siê nieludzkie i prowadz¹ do
nieludzkich czynów, a wówczas nie ma
ju¿ powrotu do niewinnoœci. Mowa nie-
nawiœci i wykluczania nigdy i nikogo nie
prowadzi³a ku dobremu, rzeŸbi tylko do-
kuczliwe bruzdy w psychice narodu.

Polak Józef Konrad Korzeniow-
ski, œwiatu bli¿ej znany jako brytyjski
pisarz Joseph Conrad, napisa³ ksi¹¿kê
„Smuga cienia”, i te dwa s³owa bardzo
mi pasuj¹. Tak ju¿ w ¿yciu cz³owieka,
rodziny, narodu, kontynentu, kto wie,
mo¿e i ca³ej planety, siê dzieje, ¿e to, co
siê boleœnie prze¿y³o, owa smuga cienia,
nie podlega próbie czasu i chêtnie straszy
dalej. Na to jest tylko jedna rada, któr¹
ka¿demu rekomendujê i polecam – zo-
stañ libera³em, a ¿ycie stanie siê ³at-
wiejsze! (asz)

Smuga cienia
Czasem rodzi siê w cz³owieku
potrzeba wypowiedzi o tym,
na czym siê nie zna, lub trochê
lizn¹³. Ale tak z rêk¹ na sercu:
czy nie wypowiadamy siê
ogromnie czêsto na tematy,
w których daleko nam
do eksperckiej wiedzy?W okrêgu wyborczym w Mal-

mö wziê³o udzia³ 719 wyborców. I
podobnie jak w pozosta³ych okrêgach
wyborczych w Szwecji, najwiêcej
g³osów otrzyma³a partia Jaros³awa
Kaczyñskiego - 31% g³osów. To
zreszt¹ najlepszy wynik PiS wœród
czterech komisji wyborczych.

Na drugim miejscu by³a Platfor-
ma Obywatelska (22,49% g³osów), a
na trzecim Kukiz’15 (13,83%). Tu¿ za
Kukizem znala³a siê partia Korwina
Mikke (11,09%) i Nowoczesna
(10,03%).

Tylko w Malmö partia Korwina
wyprzedzi³a partiê Ryszarda Petru.

Tak g³osowano
w Malmö

Wybory parlamentarne 2015



Pomoc wci¹¿
potrzebna
W listopadzie minê³y trzy lata od czasu kiedy Komitet
Solidarnoœci z Polsk¹ w Södertälje formalnie zakoñczy³
30-letnia pracê organizuj¹c pomoc dla Polski i Polaków.
Polska wygl¹da dzisiaj zupe³nie inaczej ni¿ trzydzieœci lat
temu i czujê, ¿e nie jesteœmy ju¿ tak potrzebni jak kiedyœ.

Mieczys³aw Nycz

Ale nadal, dziêki nawi¹zanej ju¿
dawno temu wspó³pracy z Renat¹ Ko-
steck¹ i jej mê¿em Peterem, Krzyszto-
fem Szerszeniewiczem ze Sztokhol-
mu, z przyjació³mi - Danut¹ i Wies³a-
wem Kapergrenami z Malmö oraz Jo-
lant¹ i Adolfem Sztukiewiczami ze
Skogas, nadal organizujemy pomoc rze-
czow¹ i finansow¹, chocia¿ ju¿ w du¿o
mniejszej formie. Renata z mê¿em wy-
s³a³a od tego czasu kilka mniejszych
transportów do Stowarzyszenia „Ku-
jawsko-Pomorskiego Banku Zywnoœcio-
wo-Rzeczowego” w Toruniu, a tak¿e –
przy pomocy Danuty i Wies³awa Ka-
pergrenów – przekaza³a znaczn¹ sumê
pieniêdzy na wyposa¿enie nowozbudo-
wanego Hospicjum im. œw. Wawrzyñca
w Gdyni, na Oksywiu – „Bursztynowa
Przystañ”.

Z kolei Krzysztof Szerszeniewicz
pomaga³ nam kilka razy przewoziæ dary
i ponad rok temu sfinansowa³ kosztown¹
instalacjê ogrzewania ziemnego w Hos-
picjum „Nadzieja” na ul. W³oc³awskiej
w Toruniu. Obecnie pomaga indywidu-
alnie kilku wielodzietnym, biednym ro-
dzin w Polsce. Jolanta i Adolf Szutkiewi-
czowie pomogli nam kilka razy w prze-
kazaniu nowej sportowej odzie¿y i o-
buwia dla domu dziecka w Cz³uchowie.

Oprócz tego, w ramach Komitetu,
sami przygotowaliœmy w tym roku jeden
transport. Wiosn¹ otrzymaliœmy ze Sca-
nia Hälsocenter oko³o 600 sztuk nowych
koszulek sportowych od fundacji Tolv-
skillingshjälpen, tak¿e 80 par nowego o-
buwia dla dzieci, ponadto jedna ze szkó³
w Pershagen przekaza³a nam kilka wor-
ków u¿ywanej odzie¿y, ale w bardzo
dobrym stanie. W po³owie czerwca z
pe³no za³adowanym samochodem u-
da³em siê w podró¿ promem przez Ny-
näshamn - Gdañsk do Torunia.

To by³ mój pierwszy rejs promem
„Wawel”. Podró¿ morsk¹ w obydwie
strony mia³em bardzo przyjemn¹, pogo-
da sprzyja³a, a w kabinie zapozna³em
siê z kilkoma sympatycznymi rodakami.

Jedni p³ynêli w odwiedziny do Kraju, a
drudzy do sezonowej pracy w Szwecji.
To co najbardziej rzuci³o mi siê w oczy z
tego rejsu, to Ÿle zorganizowany i trwa-
j¹cy bardzo d³ugo wyjazd z promu. Po-
k³ad samochodowy nie posiada przelotu,
trzeba wiêc by³o siê cofaæ i zawracaæ sa-
mochodem by z niego wyjechaæ. Zajê³o
nam to blisko 40 minut. P³ywa³em niezli-
czone razy promami ze Szwecji na kon-
tynent europejski i do Finlandii, ale ni-
gdzie, na wyjazd samochodem z promu,
nie trzeba by³o tak d³ugo czekaæ.

Wyruszy³em z Westerplatte –
gdzie obecnie cumuje prom – przez mia-
sto i wjecha³em na piêkna, p³atna, nowo-
czesna autostradê do Torunia. Nieco po-
nad 180 km. Niegdyœ jazda star¹ szos¹
poch³ania³a 3-4 godziny, teraz by³em w
Toruniu trochê w ponad dwie i pól go-
dziny.

Z Toruniem mamy ju¿ wieloletni¹
i mi³¹ wspó³pracê. Miasto otrzyma³o od
naszego Komitetu oko³o 20 pe³no za³a-

dowanych „Tirów” z ró¿norodn¹ rze-
czowa pomoc¹. Pierwszy transport wy-
sy³aliœmy w 1995 roku, wpierw do
PCK, którego szefem by³a pani Jadwiga
Wojciechowska. Gdy w 2000 roku PCK
rozwi¹za³ siê, przejê³a ona kierownictwo
w nowo utworzonej instytucji pomocy
w regionie Toruñ o nazwie Stowarzysze-
nie Kujawski-Pomorski Bank ¯ywnoœ-
ciowo-Rzeczowy, znajduj¹cy siê przy
Wa³ach Gen. Sikorskiego. Tu, w starych,
du¿ych, przedwojennych magazynach
wojskowych, gromadzi siê i przechowuje
otrzyman¹ pomoc rzeczow¹ z kraju i z
zagranicy, w tym du¿e iloœci ró¿nych
produktów ¿ywnoœciowych, które roz-
dziela siê miêdzy lokalne komitety po-
mocy w swoim regionie. Stowarzyszenie
posiada w swoim rejestrze oko³o 16 ty-
siêcy rodzin potrzebuj¹cych pomocy.

Po przyjeŸdzie i wy³adowaniu
czêœci ³adunku, z porêczycielstwa i w
towarzystwie pani Jadwigi, pojecha³em
do pierwszego domu dziecka o nazwie
M³ody Las. Tu zosta³em mile przyjêty
przez Dyrektorkê domu, pani¹ Annê
Czesko-Durlag. W rozmowie z ni¹ do-
wiadujê siê, ¿e przebywa tu i wychowuje
siê ponad 100 dzieci w ró¿nym wieku.
Z satysfakcj¹ mog³em spotkaæ to m³ode
pokolenie, przysz³oœæ Polski, i osobiœcie
rozdaæ wœród nich rzeczy, które przy-
wioz³em ze sob¹. PóŸniej by³a kolej na
odwiedziny drugiego oœrodka o nazwie
Fundacja Placówek “Samotnym Mat-
kom”. Kierownikiem fundacji jest pani
Anna Lampka. Przebywa tu dziennie
oko³o 30 dzieci, które tak¿e otrzyma³y
nowe sportowe koszulki i obuwie.

To by³ pierwszy, bardzo inten-
sywny dzieñ mojego pobytu w kraju.
Nastêpnego dnia, przed odjazdem do
Szwecji czeka³y na mnie jeszcze dwie
odwiedziny: w Muzeum Emigracji w
Gdyni i Hospicjum œw. Wawrzyñca na
Oksywiu.

W ci¹gu 30 latach przewodni-
czenia i pracy w Komitecie, nagroma-
dzi³o mi siê kilkaset dokumentów i ilu-
stracji z dzia³alnoœci na rzecz Polski. W
ostatnich latach zasz³y te¿ du¿e zmiany
w moim otoczeniu i ¿yciu. Trzech moich
kolegów, z którymi ucieka³em kiedyœ z
Polski, zmar³o, a nieomal wszyscy ak-
tywni wspó³pracownicy odeszli do Wie-
cznoœci. Z Komitetu pozosta³a tylko na-
zwa i ja (w wieku 89 lat) wraz z ¿on¹.
By³a by szkoda, gdyby ta wieloletnia,
wspólna praca dla Kraju, która dawa³a
nam tyle energii, zadowolenia i satys-
fakcji osobistej, posz³a w niepamiêæ.
Przypadkowo spotka³em siê w Konsu-
lacie z Pani¹ Konsul, Barbara Soœnick¹.
Mia³em wtedy ze sob¹ czêœæ doku-
mentów. Gdy zapozna³a siê z nimi us³y-
sza³em, ¿e ma to wszystko historyczn¹
wartoœæ i powinno znaleŸæ odpowiednie
miejsce w Kraju. Otrzyma³em od niej
dwa adresy: jeden do Archiwum Emigra-
cji w Toruniu i drugi do tworz¹cego siê
wtedy, a dziœ ju¿ otwartego i dzia³aj¹-

cego, Muzeum Emigracji w Gdyni. Wy-
bra³em Gdyniê.

Nastêpnego dnia, syn siostry, An-
toni Rojek, zawióz³ mnie do Muzeum.
Widok budynku zaskoczy³ mnie wielko-
œci¹ i ³adn¹ architektur¹. W biurze przy-
jê³a nas sekretarka Muzeum, której prze-
kaza³em dwa katalogi przywiezionych
dokumentów. W kolejnej korespondencji
z Pani¹ Dyrektor us³ysza³em, ¿e doku-
menty s¹ bardzo ciekawe, zostan¹ zmi-
krofilmowane i udostêpnione dla u¿ytku
publicznego.

Przed wyjazdem do Polski, o mo-
ich planach podró¿y do Torunia i Gdyni,
rozmawia³em z naszymi  przyjació³mi z
Malmö, Danut¹ i Wies³awem Kapergre-
nami. Powiedzieli mi, ¿e jak bêdê w
Gdyni to muszê odwiedziæ na Oksywiu
Hospicjum „Bursztynowa Przystañ”.
Jad¹c przez Oksywie nostalgicznie
przypomnia³em sobie, ¿e to tu, 68 lat
temu, odby³em dwa lata s³u¿by w Ma-
rynarce Wojennej na jednostkach ORP.
Teren by³ teraz nie do poznania. Jest
tam wiele nowych zabudowañ, przy
molu sta³ tylko jeden okrêt wojenny. Za-
trzymaliœmy siê przed budynkiem z na-
pisem „Bursztynowa Przystañ”. To by³a
tak¿e koñcowa przystañ moich odwie-
dzin w Polsce.

To jest Hospicjum dla dzieci z
chorob¹ pora¿enia mózgu imienia œw.
Wawrzyñca. Przy wejœciu zosta³em mile
przyjêty przez Dyrektora Hospicjum,
Ks. Grzegorza Milocha, który opro-
wadzi³ mnie dooko³a pokazuj¹c wnêtrze
budynku m.in. sale gdzie znajdowa³y siê
chore dzieci. Hospicjum jest nowo-
czeœnie zbudowane, w œrodku przytulna
i ciep³a atmosfera. Kierownictwo hos-
picjum zawdziêcza bardzo du¿o ma³¿eñ-
stwu Kapergrenów z Malmö – to oni
w³o¿yli tu du¿o pracy, pieniêdzy i sprzê-
tu na wyposa¿enie Hospicjum. Zawsze
dziwiê siê, sk¹d Danuta i Wies³aw, mimo
godziwego wieku, czerpi¹ energiê na sw¹
pracê charytatywn¹. Nie tylko aktywnie
pracuj¹ nad zachowaniem pamiêci na-
rodowej, krzewieniem polskiej kultury i
opiek¹ polskich grobów w Malmö, ale
tak¿e bior¹ czynny udzia³ w niesieniu
pomocy dla Kraju.

Hospicjum nie jest jeszcze zupe³-
nie wyposa¿one. Potrzeba tam jeszcze
du¿o pieniêdzy na zakup specjalnej apa-
ratury koniecznej dla skutecznej opieki
nad chorymi dzieæmi. Dyrekcja Hospi-
cjum wierzy jednak, ¿e przy pomocy
ludzi dobrego serca, uda im siê uzupe³niæ
te potrzeby.  Przed po¿egnaniem siê
przekaza³em Dyrekcji symboliczny dar
– sumê 500 koron od Komitetu i w póŸ-
niejszej fazie, po powrocie do Szwecji,
dalsze 2000 z wypracowanych 10.000
koron od fundacji Tolvskillingshjälpen
przy Scanii w Södertälje. Pozosta³e 8000
koron przekaza³em dla szko³y Ociem-
nia³ych Dzieci w Laskach ko³o Warsza-
wy.

Polska zmieni³a siê radykalnie od
czasu mojej pierwszej podro¿y do Kraju
po upadku systemu komunistycznego.
Jest jeszcze wiele rodzin ¿yj¹cych w u-
bóstwie, ale nie brakuje ich tak¿e i w bo-
gatej Szwecji. W Stanach jest ich ponoæ
oko³o 30 milionów. Ale przewa¿aj¹ca
wiêkszoœæ populacji w Kraju ma teraz
lepiej. Wszêdzie widaæ nowe szko³y,
szpitale, hospicja, domy dziecka i domy
opieki spo³ecznej – s¹ coraz lepiej usy-
tuowane i wiele osi¹ga standard euro-
pejski. Jest wiele nowo zbudowanych
lub odnowionych szos, jest wiele auto-
strad, a wzd³u¿ nich piêkne zajazdy i
dobre jedzenie. Jest mnóstwo nowo-
czesnych centrów handlowych. To
wszystko budzi moj¹ radoœæ, która
przyæmiewa sentymentalne myœli, ¿e ju¿
nie jestem tak potrzebny jak kiedyœ.
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Metoda na nieuczciwych pracodawców?

Czarne listy
“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.
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)


