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TERESA URBAN:
Każda szanująca się kobieta 
poszukuje obecnie  w swej, 
czasem zamierzchłej, przeszło-
ści wydarzenia, które dałoby się 
zakwalifikować jako gwałt czy 
molestowanie. Sama próbuję 
również coś znaleźć, aby nie 
dostać kompeksu niższości, jako 
kobieta nieatrakcyjna. 10

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI:
Wiem precyzyjnie, że: schody przeciw-
pożarowe do poziomu ulicy liczą 
szesnaście stopni, pomost nad torem 
kolejowym liczy trzy razy po dwanaście 
stopni... Oczywiście wiem od dawna ile 
tych stopni jest, ale za każdym razem 
liczę od początku, co nie przeszkadza 
uważać siebie za najzupełniej 
normalnego człowieka. 2

Przypadek Hammarby Sjöstad
ZYGMUNT BARCZYK: Projekty eko-miast natrafiają wciąż na tyle 
barier o charakterze i mentalnym i ekonomicznym, że proces “nakie-
rowywania” miast na zrównoważony, proekologiczny wzrost, natrafia 
na więcej przeszkód niż oczekiwano. Ale marzyć trzeba. s.11
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Andrzej Szmilichowski

Arytmomania
Natrętna potrzeba liczenia, 
występująca najczęściej w nerwicy 
natręctw, w skrócie arytmomania, 
popularniejsza jest niż się wielu 
wydaje, pomimo że w wierzeniach 
ludowych przypisuje się ją zwłaszcza 
wampirom.

Dla nas, zwykłych śmiertelników urodzonych z 
kobiety, arytmomania oznacza nieodpartą, nierzadko 
maniakalną chęć liczenia, na przykład krokami róż-
nych odległości, stopni schodów, rzędów lamp. Ale 
to jeszcze, na pocieszenie niejednego Czytelnika – jak 
także moje, co zaraz bliżej wyjaśnię – nie oznacza 
jednostki chorobowej.

Weźmy przykład pierwszy z brzegu, mnie. Wiem 
precyzyjnie, że: schody przeciwpożarowe do pozio-
mu ulicy liczą szesnaście stopni, pomost nad torem 
kolejowym liczy trzy razy po dwanaście stopni, że-
by znaleźć się w bibliotece mam do pokonania sześć 
plus siedem plus siedem, razem dwadzieścia stopni, 
ilekroć przechodzę koło parkingu dla gości przed do-
mem, zawsze liczę samochody. Oczywiście wiem od 
dawna ile tych stopni jest, ale za każdym razem liczę 
od początku, co nie przeszkadza uważać siebie za naj-
zupełniej normalnego człowieka.

Arytmomania charakteryzuje się także: potrzebą 
wykonywania działań arytmetycznych, przymusem 
liczenia słów, a nawet liter w słowach, wdechów i 
wydechów, przełknięć śliny, mrugania okiem. Psy-
choanalitycy uważają, że arytmomanię należy łączyć 
z fiksacjami. Innego zdania są neuropsycholodzy 
twierdząc, że arytmomania to zaburzenie kontroli 
impulsów.

Jak leczyć arytmomanię? Tak jak nerwicę natręctw, 
ale ważna uwaga – arytmomanię stwierdzają ludzie 
do tego powołani, lekarze, a ci orzekają ją jedynie w 
przypadku, gdy przymus liczenia w znaczącym stop-
niu dezorganizuje życie codzienne. Mnie, jak na ra-
zie, jeżeli w ogóle, arytmomania dezorganizuje życie 
w stopniu niezauważalnym, ale nie zaszkodzi mieć się 
na baczności. 

Ludzie myślący i dobrze zorientowani, na przykład 
socjolodzy, twierdzą, że nie na emocji a rozumie bu-
duje się człowieczeństwo, a nauczycielka życia nosi 
imię historia. Prawdopodobnie to prawda, ale z jed-
nym zastrzeżeniem. Kto bowiem opowiada historię? 
Kronikarz opowiada, człowiek z kimś lub grupą zwią-
zany, patrzący poprzez własny, lub czyjś, zespół ocen. 

Mądrze mówił Ignacy Loyola, mnich, sławny i po-
pularny do dziś założyciel zakonu Jezuitów: Wskutek 
braku umiaru dobro zamienia się w zło, a cnota w wa-
dę. Umiar Panie i Panowie, umiar przede wszystkim.

PiS trzyma się mocno
Po wyborach samorządowych

Sprzedam kolekcję

WIELCY MALARZE
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KINOTEKA 2018

Trzy polskie filmy najnowszej pro-
weniencji (niedawno nagrodzone w 
Gdyni) były, na właśnie zakończonej 
Kinotece (Kino Zita 24-30 X), 
nieobecne usprawiedliwione.

Dwa z nich uczestniczyły w listopadowym Sztok-
homskim Festiwalu Filmowym: “Zimna wojna” w 
sekcji Open Zone – szwedzka premiera 16 listopa-
da (zob. recenzja na str. 9) oraz “Fuga” Agnieszki 
Smoczyńskiej w konkursie. Trzeci – “Kler” Woj-
ciecha Smarzowskiego – pokazywany był na licznych 
seansach w kilku sztokholmskich kinach, choć nie 
miał w Szwecji normalnej dystrybucji.

“Dzikie róże” Anny Jadowskiej poznaliśmy w ro-
ku ubiegłym na festiwalu sztokholmskim, gdzie uho-
norowane je prestiżową i hojną nagrodą 1 miliona ko-
ron, przeznaczonych na dofinansowanie następnego 
filmu reżyserki.

Wśród pokazanych pełnometrażowych debiutów 
znalazła się nagrodzona wcześniej w Gdyni “Nina” 
Olgi Chajdas i “Wieża. Jasny dzień” Jagody Szelc. 
Drugi to “Człowiek z magicznym pudełkiem” Bodo 
Koxa, uplasowana w roku 2030 opowieść o podró-
żach w czasie. Film ustępuje co prawda amerykań-
skim filmom z cyklu “Back to the future”, ale należał 
do bardziej udanych pozycji festiwalu. 

Holenderskie filmy Urszuli Antoniak, znamy z 
kilku edycji sztokholmskiego festiwalu, “Pomiędzy 
słowami” (Beyond words) powstał w koprodukcji 
polsko-niemieckiej. Jakub Gierszał, jako z pozoru 
niemiecko-aryjska blondbestia, okazuje się być pol-
skim imigrantem z karierą adwokacką, ale jego szef, i 
ponoć przyjaciel, nie uznaje w nim Niemca, a począt-
kowa niechęć do czarnych zmienia się stopniowo w 
zainteresowanie, a później niezrozumiałą, wywodzą-
cą się z frustracji agresję.                                                                                                                                 

Trzy różne dokumenty to “Out of the limelight” 
Rafaela Lewandowskiego, “Photon” Normana Leto 
i “Spitfire” Sławomira Cioka. Pierwszy z nich przy-
pomina mało znanego, zasłużonego dla polskiej kul-
tury we Francji, historyka literatury Zygmunta Lubicz 
Zaleskiego (1882-1967). “Photon” to napoły nauka, 
napoły fantazja od Big Bangu, poprzez dziedzicz-
ność do futurologii – pomysł dobry i praca animacji 
wielka. Dokument Sławomira Cioka ma zadziwiającą 

historię. Jego premiera w wąskim rozpowszechnianiu 
miała miejsce w USA (pt. You Are Always a Pilot) 
już trzy lata temu. Teraz pokazano go tu pod dwukrot-
nie zmienionym tytułem, raz w drukowanym progra-
mie (Spitfire Liberator: The Alex Herbst Story), drugi 
raz na taśmie filmowej. Witold Aleksander Herbst 
(1918-2017), absolwent szkoły lotniczej w Dęblinie 
tuż przed wojna, pilot w kampanii wrześniowej i w 
polskich dywizjonach RAF-u (m.in. 303) w czasie 
wojny, później związany z administracją lotniczą w 
Wielkiej Brytanii i USA, osiadły w Seattle. Teraz re-
żyser nadal ubiega się o szeroką dystrybucję kinową. 
Umiejętnie przeplatając gadające głowy z czarno-bia-
łym materiałem dokumentalnym i ujęciami wetera-
na za sterami większych od Spitfire’a samolotów w 
różnych częściach świata (w co wierzymy na słowo), 
reżyser zrekonstruował interesujący los polskiego 
pilota. Może tylko szkoda, że na Kinotece zabrakło 
powstałego niedawno filmu fabularnego “Dywizjon 
303”, powstałego przy współpracy Sławomira Cioka.       

A najlepszym filmem festiwalu okazały się jednak 
“Popioły” Andrzeja Wajdy... z roku 1965. 

Polskie filmy 
w Sztokholmie

Aleksander Kwiatkowski

Euforia z rzekomego zwycięstwa 
opozycji w wyborach samorzą-
dowych szybko minęła. Bo choć 
opozycja (plus Bezpartyjni Samo-
rządowcy) zwyciężyli w większości 
większych i dużych miast, to jednak 
poniosła klęskę w wyborach do sej-
mików. To nie wróży niczego dobre-
go na kolejną serię wyborów, które 
nas czekają.

Matematyka tych wyborów jest nieubłagalna. PiS 
otrzymał 34,13% głosów, a jego główny konkurent 
Koalicja Obywatelska 26,97%. Co – przełożywszy na 
prosty język – oznaczy, że 1/3 społeczeństwa nadal 
twardo wierzy w “dobrą zmianę”. Nawet jeśli przy-
jąć, że KO łącznie z PSL-em i SLD wychodzi z tych 
wyborów zwycięsko, to jednak trudno przypuszczać, 
że takie samo poparcie uzyskają ludowcy i lewica w 
kolejnych wyborach. 

Polska jest krajem, który ktoś przerąbał na pół. To 
są w zasadzie dwie Polski: jedna na wschodzie gło-
sująca za PiSem i druga na zachodzie. Jedna Polska 
obywatelska – udająca się do urn wyborczych i dru-
ga obojętna. Bo chociaż pozytywną stroną ostatnich 
wyborów jest nieco większa frekwencja wyborcza, 
niemal 55% (cztery lata temu wyniosła 47,5%; a 
średnia dla wszystkich wyborów po 1989 roku: sa-
morządowych, parlamentarnych, prezydenckich i do 
Parlamentu Europejskiego to 46,81%) to jednak dale-
ko nam do Europy, gdzie średnia frekwencja wynosi 
68%. Nie porównując już ze Szwecją, gdzie w ostat-
nich wyborach głosy oddało 87% uprawnionych do 
głosowania....

Było więc tym razem lepiej, ale... i gorzej. 63 
procent najmłodszych wyborców, czyli ponad 3,5 
miliona osób, w ogóle nie poszło do urn, a prawie 
połowa z tych co poszli, nie poparła żadnego z dwóch 
głównych bloków. Zatem to, kto zdoła dotrzeć do 
młodych w nadchodzącym maratonie wyborczym, 
jest najbardziej ekscytującą polityczną niewiadomą 
następnych kilkunastu miesięcy. 

Na razie PiS trzyma się mocno, a Polska słabo.
(ngp)
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dok. na str. 

Bohaterowie nie są bez skazy
Czy pomoc jaka płynęła ze Szwecji 
(i innych krajów wolnego świata) 
do Polski w okresie Solidarności 
i Stanu Wojennego była duża 
czy mała? Czy można było zrobić 
więcej? Dzisiaj takie rozważania 
mają już charakter czysto 
spekulatywny.

Tylko w ostatnich latach ukazało się parę książek 
poświęconych oficjalnej i nieoficjalnej pomocy jaką 
ze Szwecji organizowano dla struktur Solidarności i 
opozycji w Polsce w latach 80-tych. I są to zarów-
no opracowania naukowe, jak i osobiste wspomnie-
nia osób zaangażowanych w tę działalność. Zapewne 
najciekawszą w tym kontekście jest książka Mariana 
Kalety Emigrancka spółka „Szmugiel”. Wspomnienia 
dostawcy sprzętu poligraficznego przemycanego 
do Polski dla opozycji antykomunistycznej w latach 
1978-1989 dająca obraz tej najbardziej zakonspirowa-
nej działalności.

Wspomnienia Kalety odsłaniają wiele nieznanych 
szczegółów, pokazując również w jakim stopniu w 
działalność na rzecz pomocy opozycji w Polsce za-
angażowana była paryska “Kultura” (i Jerzy Giedroyć 
osobiście), a także Rząd RP na Uchodźstwie. Kaleta – 
jak sam siebie określa: “zawodowy rewolucjonista” –
ze szczegółami opisuje zarówno początki swojej dzia-
łalności, jak i kolejne wpadki organizowanych trans-
portów. Jest to oczywiście zapis bardzo subiektywny.

Kaleta pojawił się w Szwecji w lutym 1970 roku po 
tym jak uciekł przez Jugosławię do Włoch. Najpierw 
trafił do obozu dla uchodźców w Tylösand w pobliżu 
Halmstad, stamtąd trafił do Malmö. Później do Lund, 
gdzie podjął naukę języka szwedzkiego na uniwersy-
tecie. Dokładnie swoje losy opisuje w książce. W każ-
dym razie – zgodnie z tym co pisze – już w 1978 roku 
zaczął organizować transporty sprzętu poligraficz-
nego dla opozycji. Apogeum tej działalności to lata 
1983-1986, gdy przemyt organizowany był na wielką 
skalę i za wielkie pieniądze.

Życiorys Mariana Kalety zapewne wystarczyłby na 
pasjonujący film sensacyjny... niekoniecznie jednak 
z dobrym zakończeniem. Interesujący się tą tematy-
ką zapewne pamiętają słynną wpadkę olbrzymiego 
transportu TIRem w roku 1986, za kierownicą któ-
rego siedział oddany sprawie polskiej Lennart Järn. 
Straty, jakie wówczas poniosła Solidarność, szacuje 
się na niemal 1,5 miliona koron (łącznie z kaucją, któ-
rą trzeba było zapłacić za uwolnienie z PRL-owskiego 
więzienia szwedzkiego kierowcy). Organizatorem 
tego transportu był Marian Kaleta. Nieco później 
wpadł drugi transport (tym razem organizowany dla 
Solidarności Walczącej), a przerzucano do Polski 
między innymi pistolety gazowe. 

Z autobiograficznej książki postać Kalety rysuje się 
jednak dwuznacznie. Nie ma żadnych podstaw by mu 
nie wierzyć w zakres jego działalności, zresztą firmo-
wana była ona przez takie autorytety jak Mirosław 
Chojecki, czy Jerzy Giedroyć. Nie ulega też wąt-
pliwości, że Kaleta był całkowicie oddany swojej 
“szmuglerskiej” działalności, chociaż – jak sam o so-
bie pisze – był osobą bardzo nieuporządkowaną i im-
pulsywną. Tę impulsywność widać w wielu opiniach 
jakie zawarł w książce. Ci, którzy go poznali, mówili 
mi, że nie był osobą łatwą do współpracy. Również 
tutaj, na terenie Szwecji, gdzie dochodziło do kon-
fliktów w jego kontaktach z Biurem Solidarności w 
Sztokholmie. Zresztą nie tylko tutaj. Kaleta dość po-
gardliwie i z pewną wyższością odnosi się w swoich 
wspomnieniach do wszelkiej maści intelektutalistów, 
którzy wiecznie “wszystkiego się bali” i nie byli zdol-
ni do “jakiejkolwiek konkretnej działalności”. 

Bo dla Kalety tylko jedna działalność miała sens: 
szmuglowanie sprzętu poligraficznego dla opozy-
cji. Wszystko inne – działania polityczne i budujące 
wsparcie dla Solidarności wśród zagranicznej opinii 
publicznej – były, jego zdaniem, nieadekwatne do 
faktycznych potrzeb. I marnowaniem pieniędzy prze-
znaczanych przez różne rządy i europejskie związki 
zawodowe. Taką postawę Kalety można zrozumieć – 
przez 10 lat swojego życia nie robił nic innego poza 
organizowaniem tychże nielegalnych transportów. I 
zapewne z perspektywy własnego życia oraz poświę-
cenia się tej sprawie, trudno mu spojrzeć obiektyw-
nie na działalność innych struktur działających na 

emigracji w tamtych latach. Bo niewątpliwie sprzęt 
poligraficzny był ważnym orężem w walce z komu-
ną... ale nie jedynym.

W recenzji pracy Jana Olaszka “Rewolucja powie-
laczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-
1989” (Warszawa 2015) Bartosz Kaliski pisze: Dla 
władz partyjno-państwowych nie druki były najwięk-
szym zagrożeniem, lecz strajki w dużych zakładach 
pracy, a te wybuchały z powodu podwyżek cen. Z 
drugiej strony trud wydawców i drukarzy zaowoco-
wał nie tylko “papierową rewolucją”. Było to coś 
niewątpliwie ważnego - tylko co? Rewolucja kojarzy 
się z radykalną i powszechną przemianą wyobrażeń o 
otaczającym świecie. Tymczasem właściwie do końca 
lat osiemdziesiątych niemałe segmenty społeczeństwa 
pozostały nią niedotknięte. Według optymistycznych 
danych z połowy 1981 roku do prasy solidarnościo-
wej swobodny dostęp miało zaledwie 15% badanych, 
a co dopiero mówić o okresie wcześniejszym. Niemal 
20% ankietowanych deklarowało, że nie interesuje 
się tą prasą z zasady. Nie do zanegowania jest oczy-
wiście opisywana szeroko przez Olaszka rola korow-
skich drukarzy w powstaniu i rozpowszechnianiu 
biuletynu strajkowego Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
„Solidarność” – pisze dalej Kaliski. – To był przełom 
- realny, a nie tylko w percepcji jego współautorów, 
który pozwolił na spopularyzowanie dwudziestu jeden 
postulatów. Ale termin rewolucja ma swoje implika-
cje. Czym był okres do lipca 1980 r.? Narastaniem 
sytuacji rewolucyjnej? Czy czas stanu wojennego to 
dalszy etap rewolucji, czy też jej rozłożony na raty 
kres, postępujący równocześnie z degeneracją syste-
mu gospodarczego państwa? Tymczasem autor zado-
wala się stwierdzeniem, że „drugi obieg miał pewien 
wpływ na erozję systemu. Niezależne publikacje de-
legitymizowały komunizm zarówno przez swoją treść, 
jak i przez sam fakt istnienia. (z artykułu: “Powielacz 
i bieg dziejów Polski”).

Bez działalności Mariana Kalety ta “erozja syste-
mu” zapewne byłaby nieco wolniejsza, ale nie posia-
damy wiedzy o wszystkich kanałach przerzutowych 
do Polski. Kaleta nie był jedyny, sam wspomina 
w książce o działalności Chojeckiego i Ryszarda 
Szulkina ze Sztokholmu, którego działalność wspo-
mina Paweł Jaworski w książce Most przez Bałtyk. 
Ja sam, wraz ze znajomym znajomej, marynarzem 
z Polski, jeździłem do Ystad bo organizować kanał 
przerzutowy polskimi promami. I pewnie takich prób 
było znacznie więcej. Kaleta nie był jedyny, choć za-
pewne nikt mu nie może doprównać.

W zasadzie poza Giedroyciem, przedstawicielami 
rządu londyńskiego i Jerzym Milewskim (szefem 
Biura “S” w Brukseli), wszystkimi innym, w jakiś spo-
sób, dostaje się od Kalety. Główna pretensja to brak 
wystarczających funduszy na jego działalność, a już 
najgorsi byli, w jego opinii, Szwedzi, którzy w ogóle 
pomagać nie chcieli. Gdy skonfrontujemy to z danymi 
podanymi we wspomnianej wcześniej książce Pawła 
Jaworskiego i opracowaniu szwedzkim Solidaritet & 

Diplomati. Svenska fackligt och diplomatiskt stöd till 
Polens demokratisering under 1980-talet, to jasno 
widać, że Marian Kaleta nie do końca ma rację. Tyle 
tylko, że szwedzkie pieniądze, były często obwaro-
wane warunkami, które uniemożliwiały finansowanie 
działalności Kalety.

Za działalnością przerzutów do Polski stał działają-
cy w Lund Szwedzki Komitet Poparcia Solidarności, 
którego współzałożycialmi byli Marian Kaleta i Józef 
Lebenbaum. Wszystko działo się w porozumieniu z 
biurem w Brukseli, a tam decyzje podejmował Jerzy 
Milewski. Do czasu “wielkiej wpadki” w 1986 roku – 
nawet jeśli kwestionowano metody działania Kalety – 
to strumień pieniędzy płynął do Lund finansując jego 
działalność. Najwięcej z Brukseli, ale także z Paryża 
i Londynu, i oczywiście także ze Sztokholmu. Tyle 
tylko, że bohater “Spółki Szmugiel” nigdy nie był 
ustatysfakcjonowany sumami.

Przełom nastąpił, gdy wpadł na granicy polskiej 
Lennart Järn. W dodatku był to największy trans-
port jaki kiedykolwiek zorganizowano – wartość 
przemycanych urządzeń i farb drukarskich wynosiła 
około 300 tysięcy dolarów. Okoliczności zatrzyma-
nia Järna Kaleta opisuje w książce. Zapewne profe-
sjonalni przemytnicy złapali by się za głowę, gdyby 
przeczytali niektóre szczegóły: okazuje się bowiem że 
w ostatniej chwili przed wjazdem na prom w Ystad 
na ciężarówce zmieniono numery rejestracyjne – tyle 
tylko, że były to numery samochodu osobowego; Järn 
nie miał prawa jazdy... bo ma policja szwedzka zabra-
ła je wcześniej za jazdę po alkoholu; zlekceważono 

także celników szwedzkich, którzy wprawdzie zwró-
cili uwagę na niezgodność dokumentów samochodu, 
ale dostali zgodę na przepuszczenia TIRa przez tajną 
policję szwedzką – to (prawdopodobnie) ci sami cel-
nicy mieli zawiadomić celników polskich, że coś jest 
nie w porządku z transportem. 

Wpadka była spektakularna, wykorzystana przez 
propagandę PRL. Czy jednak była to tylko nadgor-
liwość szwedzkiego celnika, czy robota agentów śle-
dzących działalność Kalety? Czy może niefrasobli-
wość organizatora przerzutu? Kaleta pisze, że dopiero 
po paru latach dowiedział się, że współpracujący z 
nim brat Lennarta, Sven Järn jeżdżący także z trans-
portami, został kiedyś zatrzymany przez SB i zmuszo-
ny do podpisania zobowiązania do współpracy... I o 
tym Kalecie powiedział dopiero po paru latach.

Irena Lasota, mieszkająca w Waszyngtonie pu-
blicystka, wydawca, związana w latach 80-tych z 
ruchami opozycyjnymi w Polsce, tak komentowała 
sprawę w jednym z wywiad w roku 1992: W 1984 r. 
po raz pierwszy otrzymałam niepokojącą wiadomość 
z Polski, że offsety wysłane przez Biuro Brukselskie 
miewają wmontowane mikronadajniki, które pozwa-
lają bezpiece namierzyć sprzęt i drukarnie. W 1986 
r. zaczęła się fala wpadek całych transportów orga-
nizowanych przez Biuro Brukselskie. W Świnoujściu 
Służba Bezpieczeństwa przejęła transport wartości 
ok. 350 tys. dolarów. Dlaczego uporczywie organizo-
wano tak wielkie przerzuty, zamiast przesyłać sprzęt 
kilkoma kanałami w małych porcjach? Okazało się 
również, że w transportach przejmowanych przez 
SB znajdowały się b. skomplikowane komputery. 
Podziemie nie potrzebowało takiego sprzętu do skła-
dania gazet i książek. Te komputery objęte były za-
kazami COCOM-u, zastrzeżone wyłącznie dla państw 
NATO. Służby specjalne najwidoczniej wpadły na po-
mysł, że najlepszym sposobem do przemytu tego spe-
cjalistycznego sprzętu na Wschód jest udawanie, że 
transporty przeznaczone są dla Solidarności. Potem 
wystarczało taki transport przejąć. (...) 
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zawiera wszystkie informacje wymagane przez 
Skatteverket do dokumentacji przejazdów. 

System Rapportering umożliwia użytkownikom 
stworzenie zbiorczego raportu, który przedstawia 
konieczne informacje zebrane przez urządzenie 
GPS w samochodzie.
Dodatkowo użytkownik Rapportering może 
zobaczyć na mapie przebieg trasy oraz wykresy 
prędkości dla każdego raportu.

Wykorzystując urządzenie GPS nasi klienci 
posiadają niezbędne informacje wymagane przez 
Skatteverket, a tym samym oszczędzają czas 
k t ó r y  m u s i e l i b y  p o ś w i ę c i ć  n a  r ę c z n e 
przygotowywanie raportów oraz unikają 
wysokich kar nakładanych przez Urząd Skarbowy 
w Szwecji, między innymi z powodu błędów 
k t ó r e  m o g ą  s i ę  p o j a w i ć  w  r a p o r t a c h 
prowadzonych manualnie.

Posiadanie urządzenia GPS od frmy Rapportering 
to także dodatkowe zabezpieczenie - po 
pozbawieniu samochodu źródła zasilania 
urządzenie będzie działać przez około 8h dzięki 
wbudowanej baterii. Umożliwia to naszym 
klientom zalogowanie się do systemu i 
sprawdzenie na mapie gdzie obecnie znajduje się 
ich samochód.

Dodatkowe moduły w Rapportering

Rapportering to nie tylko urządzenia GPS, ale 
także dodatkowe funkcjonalności, które 
pozwalają naszym klientom lepiej zarządzać 
firmą.

Główną zaletą Rapportering jest możliwość 
skonfigurowania systemu i dostosowania go do 
własnych potrzeb - klienci wykupują dostęp tylko 
do tych modułów które są im potrzebne, 
oszczędzając przy tym na abonamencie za opcje, 
które nie będą wykorzystywane.

Raportowanie

Jednym z głównych modułów Rapportering jest 
raportowanie za pomocą którego, pracownicy 
mogą rejestrować swój czas pracy, a pracodawcy 
mają wgląd w ewidencję przepracownych godzin 
swoich pracowników. Moduł ten umożliwia 
generowanie raportów które pomagają w 
rozliczeniu zlecenia. Dodatkowo klienci mogą 
dokupić opcję SMS, która pozwala pracownikom 
raportować czas pracy z wykorzystaniem 
wiadomości tekstowej (SMS).

Harmonogram

Umożliwia łatwe planowanie zleceń w firmie, 
pozwala na składanie i zatwierdzanie wniosków 
urlopowych, informowanie o zwolnieniu 
lekarskim oraz wiele innych. Główną zaletą tego 
modułu jest możliwość dostosowania go do 
wymagań klienta, który sam decyduje jakie 
aktywności chce dodać do harmonogramu.

Ponadto w połączeniu z modułem SMS i e-mail 
można w łatwy sposób wysyłać powiadomienia 
do pracowników lub klientów.

Personalliggare i byggbranschen

Od 1 stycznia 2016 Urząd Skarbowy wprowadził 
wymóg rejestrowania czasu pracy w branży 
budowlanej. Obowiązek ten został rozszerzony o 
kolejne branże i  od 1 l ipca 2018 roku 
Personalliggare obejmuje także pracowników: 
restauracji, salonów fryzjerskich, pralni, 
w a r s z t a t ó w  m e c h a n i c z n y c h ,  s a l o n ó w 
kosmetycznych, salonów masażu, sklepów 
spożywczych.

Pracownicy w branży budowlanej zgodnie z 
przepisami muszą korzystać z  systemu 
elektronicznego, który umożliwia zapis czasu 
pracy na obiekcie. W przypadku pozostałych 
branż Skatteverket dopuszcza możliwość 
prowadzenia rejestru w formie pisemnej (np. na 
stworzonych do tego formularzach).

Klienci Rapportering, którzy posiadają dostęp do 
modułu Personalliggare, mogą automatycznie 
rejestrować informacje na temat pracowników 
przebywających w miejscu pracy. System 
umożl iwia  takzę  wygenerowanie  p l iku 
kontrolnego (plik XML) w trakcie kontroli 
urzędnika.  Zawiera on wymagane dane 
pracowników przebywających na terenie obiektu, 
dokładny czas rozpoczęcia/zakończenia pracy, 
przerwy.

Moduł Personalliggare stworzony przez firmę 
Rapportering.se jest zgodny z wytycznymi 
Skatteverket.

W najbliższym czasie, Rapportering.se planuje 
wprowadzić dodatkowe funkcjonalności takie jak 
automatyczne zliczanie opłat za wjazdy i wyjazdy 
z miasta (Trängselskatt), czy też geostrefy dające 
możliwość zaznaczania obszarów (stref) na mapie 
i powiązania ich z raportami.

Nasi klienci

Od czasu pojawienia się pierwszej wersji 
Rapportering.se na rynku szwedzkim (styczeń 
2016 roku) nasi klienci dodali ponad 70 000 
raportów godzinowych i łącznie przepracowali 
ponad 600 000 godzin. Urządzenia GPS zostały 
wprowadzone dwa lata później (styczeń 2018) i 
od tego czasu nasi klienci korzystali  z 
samochodów służbowych przez ponad 
17 000 godzin pokonując tym samym ponad 
pół miliona kilometrów. Oprogramowanie 
Rapportering jest stale rozwijane i udoskonalane, 
a korzysta już z niego blisko 
60 firm w Szwecji.

Wykupienie usługi Raportowanie w systemie 
Rapportering znacznie usprawniło działanie 
naszej firmy oraz pozwoliło, na bieżąco 
kontrolować koszty pracy.
Łukasz K. - Bergtornet Entreprenad AB

Przetestuj Rapportering już dzisiaj!

Osoby zainteresowane przetestowaniem systemu 
Rapporteting, mogą skorzystać z 14-dniowego 
okresu próbnego. Aby uruchomić wersję testową 
należy zamówić dostęp poprzez konfigurator 
dostępny na stronie: https://rapportering.se

Dla czytelników Nowej Gazety Polskiej 
przygotowaliśmy specjalną promocję. 
Na hasło: ”NGP-Rapportering” 
oferujemy 40% zniżki na zakup urządzenia 
GPS. Promocja obowiązuje do 
końca stycznia 2019 roku.

/M.M.

KÖRJOURNAL
Jesteś właścicielem firmy w Szwecji i posiadasz 
samochód firmowy? Pamiętaj o rejestrowaniu 
wszystkich podróży samochodem i uniknij kary 
podczas kontrol i  Urzędu Skarbowego 
(Skatteverket)

Zgodnie z wytycznymi Skatteverket (Urząd 
Skarbowy), firmy działające na rynku szwedzkim 
powinny prowadzić dokumentację zawierającą 
wszystkie podróże z udziałem samochodów 
firmowych.

Rejestr kilometrów (Körjournal) może być 
prowadzony na jeden z trzech sposobów: poprzez 
ręczne wypełnianie druków, z wykorzystaniem 
aplikacji (np. dzięki formularzom elektronicznym) 
oraz w sposób całkowicie automatyczny poprzez 
instalację urządzenia GPS w samochodzie.

Urzędnicy Skatteverket (Urząd Skarbowy) 
podczas kontroli w firmie mogą zażądać 
przedstawienia raportów, które zawierają 
udokumentowane wykorzystanie samochodów 
firmowych.

Raport powinien zawierać między innymi:
- numer rejestracyjny pojazdu,
- informacje o stanie licznika przed i po
  podróży,
- adres rozpoczęcia oraz zakończenia podróży,
- cel podróży (nie jest wymagany przy 
  prywatnych podróżach)
- ilość pokonanych kilometrów podczas podróży,
- stan licznika na początku oraz na końcu roku
  kalendarzowego

Firmą które nie są w stanie udokumentować 
ewidencji kilometrów pojazdu, grozi kara nawet 
do kilkudziesięciu tysięcy koron szwedzkich.

W przypadku gdy auto będzie wykorzystywane w 
celach prywatnych więcej niż 10 razy lub 1000km 
w ciągu roku kalendarzowego należy opłacać 
förmånsvärde (podatek z tytułu prywatnego 
użytkowania samochodu służbowego).

Rapportering

Firma Parabellum Studio, która istnieje na rynku 
szwedzkim już prawie 10 lat, jest współtwórcą 
systemu Rapportering.se, który oferuje swoim 
k l i e n t o m ,  m i ę d z y  i n n y m i  m o d u ł  d o 
automatycznego rejestrowania kilometrów z 
wykorzystaniem urządzenia GPS (GPS-
Tracking).

Każdy klient po wykupieniu trackera GPS w 
Rapportering, otrzymuje skonfigurowane 
urządzenie, które w bardzo łatwy sposób podłącza 
się w samochodzie. Natychmiast po montażu 
moduł jest gotowy do pracy.

Dzięki zamontowanemu urządzeniu GPS, każda 
podróż  samochodem je s t  r e j e s t rowana 
automatycznie w aplikacji Rapportering.se i 
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Szanowni Panstwo, 
serdecznie zapraszamy na:

Filmowy Weekend 
do Klubu Towarzystwa Polaków Ogniwo (Sysslo-
mansgatan 8) na pokaz filmów dokumentalnych 
znanego polskiego reżysera 
Jerzego Śladkowskiego 
w dniach od 16 do 18 listopada.
Od 1982 roku mieszka i pracuje w Szwecji. Realizuje filmy dokumentalne dla 
Telewizji Szwedzkiej i Szwedzkiego Instytutu Filmowego, współpracuje też 
z telewizją fińską, duńską i norweską. Od 1993 roku jest też współpracowni-
kiem niemieckiej telewizji publicznej ZDF i satelitarnego programu ARTE. 
Od wyjazdu z Polski zrealizował przeszło 30 filmów dokumentalnych o tema-
tyce społecznej. Laureat Wielkiej Nagrody Dziennikarzy Szwedzkich Członek 
Europejskiej Akademii Filmowej (EFA).

Program:

Piątek: 16.11. godz. 18.00 spotkanie z reżyserem; 
godz. 19.00 – film: Don Juan  90 min

Sobota: 17.11. godz. 16.00 - Ett äktenskaplig 
haveri  58 min

Niedziela: 18.11.  godz. 14.00 Tango 60 min
                                    godz. 15.30 Lappsjuka 60 min
                                    godz. 17.00 Paradiset  60 min
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Historia dywaniarzy
“Krótka historia czyszcze-
nia dywanów” to opowieść 
o jednym z najciekawszych 
fenomenów artystycznego 
undergroundu Łodzi lat 
80-tych. Z czasów, gdy 
przeciętnego obywatela 
bardziej interesowały 
obostrzenia stanu 
wojennego i puste półki 
sklepowe, niż sztuka.

Czyszczenie Dywanów to nazwa 
prywatnej mini-galerii prowadzonej 
w Łodzi przez kilka miesięcy w 1982 
roku przez Adama Paczkowskiego 
i Radosława Sowiaka – kolekcjone-
rów i artystów. Dywaniarze – bo tak 
nazywano właścicieli – zarejestrowali 
firmę usługową zajmującą się czysz-
czeniem dywanów jako przykrywkę 
dla działalności artystycznej. Bo warto 
przypomnieć, że przed 1989 rokiem 
wszystko musiało być zarejestrowa-
ne, a więc – pod kontrolą, a prywat-
na galeria sztuki nie mieściła się w 
głowach PRL-owskiej administracji. 
Korzystając z 2-letniego zwolnienia od 
podatku (wówczas: zielone światło dla 
drobnej przedsiębiorczości), w styczniu 
1982 roku z wydziału Handlu i Usług 
Urzędu Miasta Łodzi Paczkowski i 
Sowiak otrzymali zezwolenie na świad-
czenie usług dla ludności. Tyle tylko, 
że nie czyścili dywanów, a zajmowali 
się sztuką. 

W Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 
255, zaczęła działać firma Czyszczenie 
Dywanów. Było to niewielkie, pomalo-
wane na czarno, pomieszczenie znajdu-
jące się na parterze niepozornej, dwu-
piętrowej oficyny, prywatne mieszka-
nie Adama Paczkowskiego. Jak opi-
suje w książce Maciej Cholewiński 
Paczkowski stał się wielkim propaga-
torem galerii, choć może lepiej by było 
powiedzieć – “idei”. /.../ Oczywiście 
owa idea to tylko hasło, rzucona a nie-
dokończona myśl, ja w każdym razie jej 
nie poznałem. Przeczuwałem jedynie, 
że chodzi o życie ze sztuką, w sztuce i 
dla sztuki. Działania na przekór wszyst-
kim, systemom politycznym, szczęściom 
i nieszczęściom osobistym, zdaniu in-
nych, tak najgorszym, jak i najlepszym. 

“Krótka historia czyszczenia dywa-
nów” to bardzo oryginalna w formie 
książka/album utrzymana w duchu 
undergroundowym – doskonale wpi-
suje się w działalność Paczkowskiego 
i Sowiaka. To także doskonały 

dokument tamtych trudnych czasów, 
gdy sztuka była dla większości towa-
rem trzeciej lub czwartej potrzeby. A 
jednak pojawiali się ludzie, którzy po-
przez sztukę kontestowali tamte czasy. 
I bynajmniej bez popadania w marty-
rologię bądź czysto antykomunistycz-
ną propagandę. Chodziło bowiem o 
“czystą sztukę”. Takich niezależnych i 
równie zwariowanych pomysłów było 
wiele (np. teatry domowe) – choć pew-
nie Czyściciele Dywanów byli jednymi 
z najoryginalniejszych.  

Adam Paczkowski (na zdjęciu wy-
żej – zdjęcie z książki) od 2004 roku 
mieszka w Szwecji, w Sztokholmie. 
Jego pracami zainteresował się nieży-
jący już Piotr Cegielski organizując 
mu pierwszą indywidualną wystawę 
w swojej galerii “Mitteleuropa”. O 
Paczkowskim mówił entuzjastycznie – 
bo historia czyścicieli dywanów jest nie 
tylko oryginalna, ale i pełna humoru. 
A książka opracowana przez Macieja 
Cholewińskiego jest świadectwem, że 
kultura i sztuka obroni się w każdej sy-
tuacji. (tn)

“Krótka historia czyszczenia dywanów”. 
Opr. Maciej Cholewiński, Wydawnictwo 
Własne Art Inspiration Analyse Adam 
Paczkowski. Sweden 2018 s.192 
Sztuk 50 kolejno numerowanych.

Bohaterowie 
nie są bez skazy

(...) Droga szwedzka była w du-
żej mierze finansowaną przez Biuro 
Brukselskie. Za transporty z południa 
Szwecji odpowiedzialny był Marian 
Kaleta. Różne kontakty „Kontaktu” 
przebiegały przez Szwecję. Nie było 
to towarzystwo słynące z trzeźwości. 
Kiedy się szykował duży transport, cho-
dziły o tym opowieści po całej Europie 
Zachodniej. Transporty wyładowywano 
książkami. Chodziło o to, żeby kompu-
tery się nie kiwały. Książki zbierano 
od różnych wydawców. W związku z 
tym wiadomo było, gdzie, co i jak idzie. 
Jeżeli człowiek, który nie potrafił zabez-
pieczyć transportu, któremu znika notes 
z biura i pojawia się potem w komuni-
stycznej prasie, jeżeli potem ten czło-
wiek zajmuje się bezpieczeństwem pań-
stwa, to można mu pogratulować kwa-
lifikacji (chodzi o Jerzego Milewskiego 
- dop. NGP).

Również w książce Jaworskiego i 
“Solidaritet & Diplomati” pada pytanie, 
jak można było pozwolić na tak wielkie 
ryzyko, organizując tak duży transport?  
Tezy Ireny Lasoty o kreciej robocie 
SB potwierdza także książka Henryka 
Piecucha Wojciech Jaruzelski tego ni-
gdy nie powie. Mówi były szef wywia-
du i kontrwywiadu, pierwszy zastępca 
Ministra Spraw Wewnętrznych generał 
dywizji Władysław Pożoga. Marian Ka-
leta uważa, że to wymysły, że działal-
ność była tak tajna, że żaden agent nie 
mógł o niej wiedzieć. To raczej naiwne 
myślenie zwłaszcza w świetle wielu 
faktów, o których dowiedzieliśmy się 
znacznie później. Po pierwsze: trudno 
było taką działalność utrzymać w pełnej 
tajemnicy – wszak w środowisku emi-
gracyjnym w Malmö i Lund nie brako-
wało współpracowników tajnych służb 
w PRL. Po drugie (co raczej Kaleta 
przemilcza w książce): jednym z czoło-
wych Tajnych Współpracowników był 
... Jerzy Milewski – szef brukselskiego 
biura Solidarności. A to właśnie on był 
głównym kontaktem Kalety. 

Milewski przed wprowadzeniem 
stanu wojennego wraz z delegacją 
„Solidarności” wyjechał do Nowego 
Jorku. Od 1982 do 1991 kierował 
Biurem Koordynacyjnym NSZZ „S” 
w Brukseli. Został zarejestrowany ja-
ko tajny współpracownik Służby Bez-
pieczeństwa PRL – TW Franciszek. 
Według niektórych publicystów za-
graniczna pomoc dla „Solidarności”, 
jaka przechodziła m.in. przez monito-
rowane 24 godziny na dobę przez SB 
Międzynarodowe Biuro Solidarności w 
Brukseli, kierowane przez Milewskie-
go, nigdy nie została oficjalnie 
rozliczona. 

Po upadku komuny Milewski wrócił 
do Polski i po wyborach prezydenckich 

w 1995 i wyborze Aleksandra Kwaś-
niewskiego pracował w Kancelarii Pre-
zydenta na stanowisku szefa BBN.

Jeszcze dziwniejsza jest opisywana 
przez Mariana Kaletę wpadka trans-
portu dla Solidarności Walczącej. Na-
wiązanie kontaktu z Andrzejem Ko-
łodziejem z SW – czytamy w książce 
– postawiło mnie w trudnej sytuacji. 
Prosił o dostarczenie pistoletów na gaz, 
gazu obezwładniającego w sprayu, ce-
lowników optycznych oraz pałek obez-
władniających. Po zapakowaniu tego 
wszystkiego w dwie wypatroszone lo-
dówki, towar we wrześniu 1987 roku 
przemycono do Polski, a osobą kon-
taktową był niejaki Kawa – polecony 
przez... Kornela Morawieckiego. Cała 
akcja okazała się prowokacją Służby 
Bezpieczeństwa, a głośno zaczęło o 
niej być w październiku 1987 roku. 
Szczegóły w książce Kalety.

Tego już było za wiele. Marian Ka-
leta znalazł się na celowniku krytyków 
jego działalności. Z ostatnich rozdzia-
łów książki wyczytać można wiele o 
jego rozgoryczeniu, tym bardziej, że 
10-letnia działalność wpłynęła również 
na jego życie osobiste. Na początku 
1992 roku wyszedłem z Biura bruksel-
skiego tak, jak do niego wszedłem przed 
pięcioma laty – bez grosza przy duszy. 
Nie dostałem żadnej odprawy pienięż-
nej na odchodne (Kaleta był bowiem 
zatrudniony przez Biuro brukselskie 
- dop. NGP). Od 1989 do 1995 byłem 
prawie cały czas na bezrobociu. To były 
dla mnie najcięższe lata po wywalcze-
niu wolności dla Polski. Zbuntowany, 
pokłócony niemal ze wszystkimi swo-
imi dawnymi współpracownikami bo-
hater, mimo wielu ambicji, kariery w 
Polsce nie zrobił. 

Pisząc swoją książkę w 2015 roku 
nadal uważał, że polska młodzież któ-
regoś dnia się obudzi i dokończy „re-
wolucji” przeciw zniewoleniu i okłamy-
waniu narodu, którą my zaczęliśmy w 
1980 roku strajkiem w gdańskiej stocz-
ni. Czy doczekam tego dnia - Pan Bóg 
jeden wie. (ngp)

Marian Kaleta: Emigrancka spółka 
„Szmugiel”. Wspomnienia dostawcy sprzętu 
poligraficznego przemycanego do Polski dla 
opozycji antykomunistycznej w latach 1978-
1989. IPN 2015
Paweł Jaworski: Most przez Bałtyk. Szwecja 
wobec „Solidarności” 1980-1982. Warszawa 
2017
Solidaritet & Diplomati. Svenska fackligt 
och diplomatiskt stöd till Polens demokratise-
ring under 1980-talet. opr. Klaus Misgeld, Karl 
Molin & Paweł Jaworski. Huddinge 2015
Henryk Piecuch: Wojciech Jaruzelski tego 
nigdy nie powie. Mówi były szef wywiadu i 
kontrwywiadu, pierwszy zastępca Ministra 
Spraw Wewnętrznych generał dywizji Włady-
sław Pożoga. Warszawa 1992

dok. ze str. 3

Paweł Pawlikowski nie musiał mieć 
żadnych zobowiązań wobec autentycz-
nych pierwowzorów głównych postaci 
swego najnowszego filmu „Zimna wojna”, 
fikcyjnej opowieści o czasach trudnych 
wyborów.

Tadeusz Sygietyński i Mira Zimińska-Sygietyńska 
nie opuścili Polski w okresie stalinowskim, pozostali 
w ojczyźnie i po gomułkowskiej odwilży kontynu-
owali sukces zespołu Mazowsze (z którego wywodzi 
się zespół Mazurek w filmie). Choć oczywiście miały 
miejsce przypadki odskoczenia z zespołu poszczegól-
nych tancerzy, chórzystów czy wokalistów w czasie 
tournées na Zachodzie. Pawlikowski tworzy zatem 
fikcję opartą na autentycznych wypadkach. Jego re-
konstrukcja zdarzeń z lat 1949-52 jest wiarygodnym 
odzwierciedleniem tamtej atmosfery. Mamy tu m.in. 
uzależnienie od kultury i propagandy przychodzących 
ze Wschodu: Joanna Kulig śpiewająca Serce, piosen-
ke z filmu “Świat się śmieje” i cały zespół zmuszony 
do odśpiewania kantaty o Stalinie. A także mechani-
zmy nadzoru partii nad sztuką i kulturą. Pewne wąt-
pliwości pojawiają się w drugiej części filmu, gdy 
Wiktor Warski (Tomasz Kot) i solistka zespołu Zula 

Lichoń (Kulig) inicjują stosunek uczuciowy i erotycz-
ny wbrew ewentualnym życzeniom Ireny Bieleckiej 
(Agata Kulesza), wzorowanej w części na Mirze Zi-
mińskiej, rozwijając dramat miłości i zazdrości w 
kolejnych spotkaniach i rozstaniach po obu stronach 
żelaznej kurtyny, co po pewnym czasie przypomina 
znany wiersz o bocianie i czapli. Ale końcowe roz-
wiązanie dramatu wydaje się przekonywujące: nie 
mogą żyć razem, nie mogą żyć w rozłące, nie mogą 
żyć... Pawlikowski wierny swym estetycznym wy-
borom z “Idy” konsekwentnie stosuje, trafnie cha-
rakteryzującą ten okres, taśmę czarno-białą i równie 
starannie rekonstruuje utwory muzyczne, śpiewane i 
tańczone przez zespół Mazurek i jego solistkę, typowe 
dla odtwarzanego okresu. 

Wojna uczuć, 
walka płci?

ZIMNA WOJNA reż. Paweł Pawlikowski, 
dystr. Scanbox. W kinach szwedzkich od 16.11.2018

Aleksander Kwiatkowski
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Teresa Urban

Kampania Metoo to nadal wysoce 
aktualny temat. Każda szanująca się 
kobieta poszukuje obecnie  w swej, 
czasem zamierzchłej, przeszłości 
wydarzenia, które dałoby się 
zakwalifikować jako gwałt 
czy molestowanie. Sama próbuję 
również coś znaleźć, aby nie dostać 
kompeksu niższości jako kobieta 
nieatrakcyjna.

Na pociechę przypomniałam sobie incydent, kie-
dy podczas morskiej kąpieli, pewien młody człowiek 
zanurkował pode mną i dotknął, a może i nie. Była 
to jednak bagatela w porównaniu z poważnymi wy-
kroczeniami w wielkim świecie: damsko-męskimi 
igraszkami szwedzkiego pracownika kultury, gwał-
tem dokonanym przez znanego piłkarza, na który się 
niemało wykosztował, czy łóżkowymi nadużyciami 
amerykańskich aktorów i prawników.

Mój kompeks utrwaliłby się, gdybym nie przypo-
mniała sobie wydarzenia o poważniejszym charak-
terze. Było to w pociągu. Jako nastolatka jechałam 
sama na wakacje do Juraty. Wszystkie miejsca w 
przedziale były zajęte. Siedziałam w rogu najbliżej 
drzwi. Sąsiad na przeciwko robił wrażenie zadbanego 
pana w średnim wieku. Po dżentelmeńsku pomógł mi 
umieścić walizkę na półce. Gdy pociąg ruszył, wyszli-
śmy na korytarz, obserwowaliśmy przez okno ucieka-
jące krajobrazy i rozmawialiśmy o  tym i owym. Gdy 
się ściemniło wróciliśmy do przedziału, pasażerowie 
mościli się próbując znaleźć wygodną pozycję do snu, 
światło zgasło i po pewnym czasie zapadliśmy wszy-
scy w sen. 

W pociągu śpi się lekko. Obudziłam się czując, 
że coś dotyka mojej nogi. Była to stopa sąsiada, na 
szczęście bez buta, ale w skarpetce wątpliwej czy-
stości. Strząsnęłam stopę z obrzydzeniem. W mej 
niewinności sądziłam, że stopy służą do chodzenia, 
a nie do  przekazywania nieprzyzwoitych sygnałów. 
Stopa nie chciała się poddać. Po chwili poczułam ją 
znowu. Tym razem kopnęłam ją, zmieniłam pozycję i 
spróbowałam zasnąć. Na próżno. Stopa ponownie ru-
szyła do ataku i gdybym nie zareagowała znalazłaby 
się wkrótce o wiele wyżej. Wtedy niezupełnie szep-
tem zasyczałam: „Proszę się natychmiast opanować”. 
Pasażerowie zaczęli się kręcić i wydawać niespokoj-
ne pomruki. Stopa cofnęła się na dobre. Nad ranem 
sąsiad całkowicie mnie zignorował, musiałam sama 
walczyć z ciężką walizką, podczas gdy on zaintere-
sował się inną pasażerką pomagając jej nieść bagaż 
do wyjścia.

To była moja historia na temat #metoo. Natychmiast 
poczułam się pewniej w roli atrakcyjnej kobiety. Ale 
molestowane panie oskarżały przed sądem swych na-
pastników, czasem kilka dekad po fakcie. Czy ja też 
powinnam to zrobić, odnaleźć mężczyznę i zmusić go 
do odpokutowania swej winy? Istniało poważne ry-
zyko, że ze względu na różnicę wieku, odszedł już z 
tego świata. Czy można oskarżyć kogoś pośmiertnie? 
Pewnie tak. Perwersyjne postępki nie powinny ulegać 
przedawnieniu.

Istnieje druga strona medalu tej nieobyczajnej pro-
blematyki. Pohańbione kobiety nie zostały zaskoczo-
ne przez nieznanych sprawców czających się w krza-
kach po nocy. Często leżały w łóżkach napastników. 
Z własnej nieprzymuszonej woli. Czy sądziły, że będą 
rozwiązywać krzyżówki, oglądać znaczki pocztowe 
lub jeść pralinki wraz ze swymi partnerami?

Na Ventisquiero de los Polacos 
Wyprawa mogła dojść do skutku dzięki ogromne-

mu wysiłkowi organizacyjnemu i finansowemu jej 
uczestników, Klubu Wysokogórskiego, pomocy wie-
lu instytucji i całego społeczeństwa. Do Argentyny 
wyruszyło sześciu uczestników: Konstanty Jodko-
Narkiewicz (kierownik), Stefan Osiecki, Stefan 
Daszyński, Wiktor Ostrowski, Jan Kazimierz 
Dorawski i Adam Karpiński. W pierwszym etapie 
wyprawy zbadano dziewiczą grupę Cordillera della 
Ramada, zdobywając kilka szczytów 6-tysięcznych 
(w tym czwarty szczyt obu Ameryk – Mercedario,  
6800 m; Alma Negra, La Mesa, Cerro Ramada) oraz 
pięciotysięcznych. Następnie – omijając ogarniętą 
krótkotrwałą rewoltą antyrządową prowincję San Juan 
– polscy alpiniści zwrócili swe kroki ku najwyższemu 
szczytowi kontynentu amerykańskiego Aconcagua 
(według nowych pomiarów jednak nie przekraczają-
cego 7000 m, wznoszącego się “zaledwie” na wys. 
6956 m). Szczyt ten był już zdobyty siedmiokrotnie 
(po raz pierwszy w r. 1897, a po raz siódmy na kil-
ka dni przed wejściem Polaków) uciążliwą, lecz nie 
nastręczającą trudności technicznych, drogą od pół-
nocnego-zachodu. Polacy postanowili dokonać VIII 
wejścia inną droga, od północnego-wschodu, przez 
lodowiec nazwany później Lodowcem Polaków. Był 
to bodaj pierwszy w historii światowego alpinizmu 
wypadek wspinaczki na szczyt rzędu 7000 m inną 
drogą niż (z reguly najłatwiejsza) trasa pierwszych 
zdobywców. Toteż opinie prasy argentyńskiej były 
entuzjastyczne, a dotyczyły zarówno sportowego jak 
i naukowego dorobku wyprawy (skartografowanie 
rejonu Rarnada). Wysoko też oceniony został sprzęt 
wyprawy, najczęściej produkcji krajowej (np. rako-
buty pomysłu Adama Karpińskiego czy specjalne na-
mioty szturmowe). 

Sukces pierwszej wyprawy zachęcił i umożliwił 
wysłanie w trzy lata później drugiej, liczącej tym ra-
zem czterech uczestników: weteran poprzedniej eks-
pedycji Stefan Osiecki oraz trzech nowicjuszy – Jan 
Alfred Szczepański, Witold H. Paryski i Justyn 
Wojsznis. Tym razem spenetrowano pustynny i od-
stręczający rejon Puna de Atacama na granicy argen-
tyńsko-chilijskiej. W bardzo trudnych warunkach Pu-
ny (nazwa ta oznacza nie tylko obszar, ale także pa-
nującą tam chorobę) zdobyto znów kilka dziewiczych 
6-tysięczników, wśród nich drugi szczyt Ameryki Ne-
vado Ojos del Salado (6688 m) oraz Nevado Pissis, 
Nevado Tres Truces i Volcan Copiapo. Podobnie jak 
członkowie pierwszej wyprawy, uczestnicy drugiej 
mieli możność odkrycia bardzo interesujących relik-
tów dawnej kultury materialnej Indian – tzw. pircas, 
kamienne murki wokół ognisk; obcowali także z bar-
dzo ciekawymi zjawiskami przyrodniczymi i klima-
tycznymi (np. całe pola tzw. “śniegów pokutniczych 
– nieves penitentes”, tych samych, z którymi zetknęli 
się w dwadzieścia kilka lat później i pod zupełnie inną 
szerokością geograficzną, uczestnicy polskiej wypra-
wy w Hindukusz). Także dorobek naukowy polskich 
andynistów powiększył się znacznie. 

Jest faktem interesującym, choć zapewne przypad-
kowym, że spośród uczestników drugiej wyprawy, 
trzej zajmowali się później działalnością edytorską 
i dziennikarską, natomiast spośród członków 1-ej 

trzech nie żyje, zaś Wiktor Ostrowski (pisane w r. 
1964) wyemigrował na stałe do Argentyny, gdzie 
nadal – mimo zaawansowanego wieku – uprawiał 
turystykę wysokogórską i był w stałym kontakcie z 
bardzo silnym ośrodkiem polonijnym i grupą polskich 
wspinaczy andynistów, notujących w ostatnich latach 
poważne osiągnięcia. 

W roku 1935 wyprawa Klubu Wysokogórskiego 
w afrykańskie góry Wysokiego Atlasu zanotowała 
szereg liczących się osiągnięć, ze zdobyciem najwyż-
szego szczytu całego masywu (Dzebel Tubkal - 4165 
m) włącznie. Ale sukcesem bezspornie największyrn 
było zorganizowanie w r. 1939, w przededniu wojny, 
wyprawy w Himalaje. (cdn)

Polacy na 
szczytach 
świata (2)

Aleksander Kwiatkowski
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Urodził się w Warszawie 19 lipca 1939 ro-
ku. W Polsce pracował przy produkcji filmów, 
m.in. współpraca reżyserska przy filmach 
„Faraon” (1965), „Skok” (1967), „Stajnia na 
Salvatorze” (1967), „Gra” (1968), „Molo” 
(1968); oraz przy organizacji zdjęć do fil-
mów „Mocne uderzenie” (1966) i „Marysia i 
Napoleon” (1966). 

W Szwecji mieszkał od 1969 roku. Prowadził 
działalność biznesową, był właścicielem wielu 
kawiarni sztokholmskich. W 1978 roku stwo-
rzył firmę Polart HB zajmującą się sprowa-
dzaniem do Szwecji polskich artystów m.in.: 
Wojciecha Młynarskiego, Irenę Santor, Jacka 
Fedorowicza, „Kabaret pod Egidą” z Janem 
Pietrzakiem, „Czerwone Gitary” i „Kabaret 
Tey”. 

Był postacią znaną w polskim środowisku w 
Sztokholmie, zawsze pogodny i uczynny. (ngp)

Nie trzeba wierzyć w Boga lub używać Jego 
imienia, aby doświadczyć życia i jedności. 
Miłość, współodczuwanie, tolerancja, to nie 
żaden luksus – to uczucia niezbędnie potrzebne 
człowiekowi do życia. Bez ich udziału nie jest 
możliwe przebyć godnie życie.

Miałeś Marianie w sobie wiele miłości, 
współodczuwania, tolerancji, przyjaźni, i dzie-
liłeś się tym z ludźmi długo, do końca swojej 
ziemskiej wędrówki. Ze mną też się dzieliłeś 
przyjaźnią. Dziękuję i zachowam ją na zawsze.

Przeżyłeś swoje dni i pójdę Cię pożegnać, 
położę kamień, pomodlę się po swojemu. A 
za rok przyjdę znowu, bo wart jesteś pamięci 
Przyjacielu. I tak jak dziś, trudno mi będzie zro-
zumieć ostateczność spraw ziemskich.

Dzielny z Ciebie człowiek Maryś, a ja za-
broniłem sobie napisać „był”. Wierzę święcie, 
że się pod innym adresem spotkamy, znajdzie-
my wolny kort i zagramy secika, a ja będę 
miał jak zawsze kłopoty z Twoim wspaniałym 
forhandem.

Do zobaczenia Przyjacielu.

30 października 2018 
roku zmarł 
w Sztokholmie 
w wieku 79 lat 
Marian Wróblewski, 
przedsiębiorca, 
animator kultury 
polskiej.

Andrzej Szmilichowski
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Akcja na rzecz marzeń. 
Przypadek Hammarby Sjöstad

Brzydka, przemysłowa dzielnica 
stała się efektowną przyśródmiejską 
dzielnicą, pomyślaną jako wizytówka 
przyjaznego środowisku i walczącego 
z globalnym ociepleniem Sztokholmu. 
Mowa jest o Hammarby sjöstad, celu 
pielgrzymek ekologów skuszonych 
propagacją dzielnicy, jako swoistego 
„wzorca metra” dla podobnych 
działań miejskich gdzie indziej.

Szwecja jest zbyt mało liczebnym krajem na to, by 
praktyka proekologicznych działań mogła przynieść 
znaczące efekty dla globalnego klimatu. Jednakowoż 
image tego kraju bazuje na przekonaniu o własnej 
perfekcji w tworzeniu proekologicznych technolo-
gii. I trzeba to zrozumieć. Chodzi o promowanie w 
świecie szwedzkich innowacyjnych firm i budowanie 
„eksportowego” wizerunku wokół polityki miejskiej 
uczulonej na cele ekologiczne. I to się opłaca, jako 
że przekłada się na zwiększony eksport produktów i 
usług na rzecz ochrony środowiska. Dochodzą wy-
różnienia. W 2010 roku Sztokholm otrzymał nagro-
dę Unii Europejskiej, jako European Green Capital, 
za wysiłki na rzecz zurbanizowanego życia w duchu 
eko-miasta.

Zbudowane na obszarze 200 hektarów Hammarby 
sjöstad, pomyślane było początkowo jako przedsię-
wzięcie rewitalizujące dawną strefę przemysłową w 
pobliżu przyjeziornego kanału i doków starej stoczni. 
Intencją zmiany była budowa obiektów sportowych 
z myślą o Igrzyskach Olimpijskich w 2012. Kiedy 
wybór padł na Londyn, rajcy sztokholmscy posta-
nowili wykorzystać pozytywny ferment związany 
z tą strefą miasta i zbudować eko-miasto dla 25 tys. 
mieszkańców. 

Prace zaowocowały projektem zwanym dziś “mo-
delem Hammarby”. Warto  o nim mówić, bo okazał 
się wzorcowym przykładem dyktatu architektów i 
urbanistów wyręczających mieszkańcow w szukaniu 
dobrych rozwiązań. Zakładał budowę kompaktowe-
go miasteczka poprzez integrację wszystkich syste-
mów składających się na infrastrukturę techniczną, 
społeczną, budowlaną, komunikacyjną, z wkompo-
nowaną “zieloną” tkanką różnego typu rozwiązań 
rekreacyjnych. Systemowe rozwiązania założono też 
dla przepływu energii, wody i odpadów. Wszystko 
przemyślane i zaplanowane od „pierwszej kreski na 
desce kreślarskiej”. 

Formalnie osiedlem zarządza Miasto Sztokholm. 
Po jego wybudowaniu, “model Hammarby” oznacza 
przede wszystkim zintegrowane zarządzanie owymi 
systemami przy użyciu parametrów świadczących o 
budowaniu miasta inteligentnego. To kolejna mod-
na etykietka przyklejona do tego przedsięwzięcia. 
Pojęcie to (po angielsku: smart city) zrobiło w ostat-
nich latach zawrotna karierę i każde szanujące się 
nowoczesne miasto chce być za takie uważane. A co 
dopiero metropolitalny Sztokholm.

Inteligencja miasta oznacza w praktyce sążniste 
wykorzystanie technik internetowych i ekologicz-
nych na rzecz stworzenia standardów zamieszkania i 
życia, które nie będą obciążać środowiska ani pozy-
skiwać nieodnawialnych zasobów równie zachłannie 
jak dotąd. Chodzi też o otwarcie się na nowy styl ży-
cia miejskiego, nowe wzory konsumpcji, mniej żar-
łocznej w wielu aspektach – ale to zostawmy na inne 
rozważania.

Co zrobiono w Hammarby Sjöstad? Opracowano 
mierniki zużycia energii jak i wyznaczono mierzalne 
cele w postaci oczekiwanej obniżki zużycia zasobów 
do wytwarzania ciepła, przy jednoczesnym żądaniu 

zwiększenia w nim udziału zasobów odnawialnych. 
Użycie bioenergii i energii pozyskiwanej z odpadów 
założono na wyższym niż średni poziom dla Szwecji. 
Zastosowane zostały najnowsze znane technologie 
utylizacji wody, jak i najnowsze rozwiązania w za-
kresie przechwytywania i pożytkowania wody desz-
czowej (storm water system). Gospodarka odpadami 
oparta jest tam na spektakularnym “próżniowym” sys-
temie transportu sortowanych odpadów śmieci prowa-
dzonych kanałami wprost z gospodarstw we wszyst-
kich mieszkaniach. A trzeba wiedzieć, że dzieje się 
to w gęsto zabudowanej dzielnicy 4- i 5- piętrowych 
domów wielorodzinnych. Część odpadów wykorzy-
stywana jest do produkcji lokalnego ciepła. Podwórka 
kwartałów utworzonych przez wielorodzinne domy są 
lokalnymi parkami a nawet ogrodami. Przez środek 

Hammarby płynie kanał. Liczne drewniane deptaki 
obramowują założone od podstaw szuwary, co czy-
ni całość miłą, wręcz romantyczną odmianą “Małej 
Wenecji”.  

Intencją polityków i urbanistów było stworzenie 
wybiegającego pomysłami w przyszłość “Miasta 
Młodych” (choć ambicją na początku był melanż 
roczników), zamieszkałego przez uświadomionych 
ekologicznie, nieźle przy tym uposażonych, dyna-
micznych młodych ludzi. Koszty zamieszkania, na-
wet jak na Sztokholm, są tam wysokie. Założono, że 
świadoma wyjątkowości tego miejsca społeczność 
sama podejmie inicjatywy, które umocnią cechy 
wspólnoty gustującej w proekologicznym stylu życia. 
W umysłach projektodawców pojawiła się nie tylko 
kompletna wizja promocji najnowszych szwedzkich 
proekologicznych technologii, ale i stworzono obraz 
“idealnej społeczności”, która do wymyślonego eko-
-miasta miała pasować jak ulał. Robiono wszystko z 
myślą o tych, którzy tam będą mieszkać, co oznacza 
że w praktyce pomyślano i za nich. Oczekiwano, że 
Hammarby Sjöstad będzie wzorowym przykładem 
do pokazania światu, jak się za takie rzeczy należy 
zabierać. 

I tu pies pogrzebany, jak zwykle dzieje się z psami 
w takich razach. 

Wymyślono nawet coś w rodzaju węzłowego 
punktu w osiedlu, dla wzmocnienia tzw. interakcji 
społecznej. Stworzono mianowicie Glashus Ett, ośro-
dek społeczny, gdzie zarządzcy wraz z mieszkańca-
mi i wizytującymi eko-miasto, mogliby wymieniać 
swoje doświadczenia. Ośrodek ten miał stanowić 

Zygmunt Barczyk

witrynę transparentnego zarządu miasta na tym tere-
nie. Tymczasem, okazało się, że mieszkańcy nie kwa-
pią się do aktywnego uczestniczenia w wymianie 
pomysłów na lepsze życie “w ich grodzie, jak i w 
ich zagrodzie”, nie funkcjonują też w praktyce kana-
ły promocji pożądanych zachowań. Całość zdaje się 
okrywać mgła anonimowości i pasywności.

Dojrzałość społeczną dobrze opisują więzi między-
pokoleniowe, brak barier statusowych, otwarcie na 
sąsiadów. W Hammarby Sjöstad popełniono błędy 
już na poziomie wstępnych przymiarek. Separowano 
i to już na etapie planistycznym, starych od młodych, 
niepełnosprawnych od sprawnych, itd.

Z biegiem lat, wobec dramatycznego braku miesz-
kań w Sztokholmie, zabudowa Hammarby Sjöstad 

ulegała, i ulega nadal, kolejnemu rozszerzaniu i za-
gęszczaniu. Miasto się rozprzestrzenia i, mimo spraw-
nej komunikacji tramwajowej i autobusowej, rośnie 
liczba aut okrążających rdzeń osiedla (czego nie 
równoważą coraz lepsze dróżki rowerowe). Większa 
skala miasta wyraźnie nie sprzyja postawom proeko-
logicznym w tym miejscu.

Decydujący dla fiaska „idealnego eko-miasta” oka-
zał się mierzalny, ale nierealistyczny, cel w postaci 
kwot zużycia energii. Cel: 60 KWh na m2 w ciągu ro-
ku, spotkał sie od razu z krytyką budowlańców, którzy 
twierdzili, że jest zbyt wyśrubowany i nierozumny, 
jako że aż tak radykalne działanie na rzecz oszczęd-
ności energii musiałoby się odbyć kosztem komfortu 
mieszkańców. Konfliktu racji nie rozwiązano, stąd i 
budynki mieszkalne, chętnie zasiedlane, nie spełniają 
oczekiwań co do skali oszczędności energii. Mimo, 
że zużycie energii w budynkach mieszkalnych wynosi 
tam 115 KWh na m2 i rok (przy średnim szwedzkim 
zużyciu 140 KWh) to i tak jest ono zbyt duże, by móc 
mówić o standardzie wedle wymogów inteligentnego 
eko-miasta. Poza tym, nie sprzyja oszczędności ener-
getycznej stosunkowo duża powierzchnia mieszkań 
w przeliczeniu na mieszkańca. Nie mówiąc o tym, że 
wzory konsumpcji wśród mieszkańców nie różnią się 
od tych, które znamionują inne zasobne gospodarstwa 
Sztokholmu. Stąd i „odcisk ekologiczny” nie odbiega 
od tego, jaki jest udziałem mieszkańców większości 
bogatych miast Zachodu. Josefin Wangel, badaczka 
z Kungliga Tekniska Högskolan, uważa że gdyby 
wszyscy na naszym globie żyli tak jak mieszkańcy 
Hammarby Sjöstad, nie tylko że negatywny odcisk 
na klimacie nie byłby mniejszy, ale i zagrożenie dla 
klimatu zwiększyłoby się wydatnie. 

Okazuje się również, że, będący dumą autorów pro-
jektu eko-miasta – zamknięty system infrastruktury 
różnego typu i względnie zamknięty układ przepły-
wów energii, wody, ścieków i odpadów (będący de 
facto kwintesencją technicznych walorów projektu 
Hammarby) – pozostaje wciąż wzorem, a nie obra-
zem rzeczywistości.  Bierze się to i z tego, że wiele 
z innowacji tam zastosowanych pochodzi z końca 
XX wieku. Wtedy kreślono systemy w wersji kom-
pletnej. Wielkie systemy mają zwykle to do siebie, że 
nie pozwalają na elastyczne, połowiczne zmiany, któ-
re zarazem nie naruszałyby funkcjonowania całości. 
Tymczasem, przydałyby się mniejsze kompatybilne 
systemy zapewniające elastyczną ewolucję pomysłów 
technologicznych.

Ten, jak i wyżej zamarkowane przykłady, pokazują 
jak trudno jest zrealizować  zdawałoby się atrakcyjne i 
efektowne zmiany (a i efektywne w zamiarze), by od-
powiadały temu, co spinamy klamrą eko- miasta, jako 
marzenia o dobrym życiu w mieście. Okazuje się, że 
projekty natrafiają wciąż na tyle barier o charakterze 
i mentalnym i ekonomicznym, że proces “nakiero-
wywania” miast na zrównoważony, proekologiczny 
wzrost, natrafia na więcej przeszkód niż oczekiwano. 

Ale marzyć trzeba. Ucieczka jest tylko do przodu.
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