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„Jesteście 
terrorystami, 
nie turystami”

To, co łączyło nas 
kiedyś, łączy nas 
i dzisiajTak wita kolejnych przybyszy 

Barcelona. „To nie turystyka, to 
inwazja”, gromią nas, żądnych jej 
atrakcji. Jakkolwiek nie byliby 
rozeźleni, to jednak sami nakręcili 
turystyczną koniunkturę. Żądza 
zysku i brak dbałości o dobro 
wspólne doprowadziły do 
prywatyzacji miasta. Z którego 
wypycha się jego mieszkańców. 
Artykuł Zygmunta Barczyka 3

NGP rozmawia z mieszkającym w Sztokholmie 
byłym działaczem Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów, Maciejem Klichem, autorem książki 
“Niepokorny. Historia lat 1976-1989”. s. 4
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Mazurek 
Kaczyńskiego, 
czyli „Szwedzi 
masowo 
uciekają 
do Polski” 
KOMENTARZ s. 3
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Tadeusz Nowakowski

Almedalen, czyli 
szwedzki model 
prowadzenia polityki

Tydzień w Almedalen (Almedalens- 
vecka) to regularnie, od 1982 roku, 
powtarzające się najważniejsze 
wydarzenie polityczne roku. 
Odbywa się zawsze w 27. tygodniu 
roku w parku Almedalen w Visby 
na Gotlandii. Data może się wydać 
nieco dziwna, zważywszy, że od 
Midsommar (przypadający w końcu 
czerwca), Szwedzi bardziej są zajęci 
wakacjami, niż polityką.

Od jakiegoś już czasu mówi się, że z Almedalen 
uciekło dawne “polityczne” powietrze – pełne oży-
wionych dyskusji – jest mniej fascynujące niż kilka 
lat temu. Ale dla szwedzkich polityków to nadal co-
roczne święto, a dla mediów jeden z najintesywniej-
szych tygodni w roku. W tle pojawia się olbrzymie 
grono lobbystów, firm public relation...  Tu trzeba po 
prostu być!

Krytycy uważają, że Tydzień w Almedalen stał się 
za bardzo elitarny, rozrósł do mega imprezy, w której 
coraz trudniej wyłapać to, co najbardziej interesują-
ce i wartościowe. Może dlatego, po raz pierwszy, w 
tym roku media ograniczyły swoją obecność w Visby, 
większość redakcji wysłała mniej reporterów i ko-
mentatorów niż zazwyczaj.

„Za początki Tygodnia Almedalen można przy-
jąć szereg spontanicznych przemówień ówczesnego 
ministra edukacji oraz kandydata na stanowisko li-
dera Partii Socjaldemokratycznej (później premiera 
Szwecji) Olofa Palmego, które wygłaszał przy okazji 
spędzania lata z rodziną na sąsiadującej z Gotlandią 
wyspie Fårö w latach 60-tych – pisze Aleksandra 
Alińska na portalu Forum Gospodarczego w Krynicy 
(swego rodzaju polskiej wersji Almedalen). 25 lipca 
1968 roku miało miejsce pierwsze improwizowane 
spotkanie, w którym uczestniczył także inny kandy-
dat na lidera partii, Krister Wickman. Palme wygło-
sił wtedy płomienne przemówienie z tyłu ciężarówki 

przy parku Almedalen, a publiczność liczyła zale-
dwie kilkaset osób. Od nazwiska inicjatora często 
nazywa się tę konferencję także „Palmedalen”. Po 
tym wydarzeniu socjaldemokraci zaczęli regularnie 
organizować seminaria ekonomiczne w Visby. W 
odpowiedzi pozostałe partie polityczne także zaczę-
ły się angażować w wydarzenie. Pierwszy oficjalny 
Tydzień Almedalen, na którym obecni byli wszyscy 
główni przywódcy partyjni, odbył się w 1982 roku. 
Kilka lat później przyszłość konferencji stanęła pod 
znakiem zapytania. W 1986 roku doszło do zabój-
stwa urzędującego premiera Olafa Palmego na ulicy 
Sveavägen w Sztokholmie. Tragedia była prawdziwą 
traumą i szokiem dla społeczeństwa szwedzkiego i 
na długo stało się tematem debaty i dyskusji. /.../ W 
roku śmierci premiera, do Almedalen przyjechały 
jedynie Partia Zielonych oraz Partia Lewicy. Reszta 

stron wyraziła pogląd, że przemówienia polityczne w 
Almedalen były zbyt osobiście powiązane z zamor-
dowanym premierem. Ingvar Carlsson, który został 
następnym premierem stwierdził, że z szacunku dla 
Palmego zaprzestanie uczestnictwa w forum w Visby 
– dopiero wdowa Lisbet Palme zdołała go przekonać 
do powrotu”.

Z roku na rok liczba uczestników politycznego 
Tygodnia na Gotlandii rosła. W roku 2007, kiedy to 
pierwszy raz zebrano oficjalne statystyki, naliczono 
440 wydarzeń, 225 organizatorów, 318 akredytowa-
nych dziennikarzy oraz w sumie 5000 uczestników. 
W zeszłym roku odbyło się już 4311 wydarzeń, or-
ganizowało je 1929 osób, akredytowano 650 dzienni-
karzy a ogólnie partycypowało w nim ponad 45.000 
uczestników. W lipcu tego roku liczba spadła do 3700 
wydarzeń, 1700 organizatorów, nieznacznie spadła 
liczba uczestników – do 42.000 osób.

W 2018 roku zainteresowanie Tygodniem w 
Almedalen było wyższe również z powodu zbliża-
jących się wyborów, ale wiele wskazuje na to, że ta 
tendencja spadkowa będzie miała charakter stały – a 
wraz ze słabszym zainteresowaniem mediów, ilość 
wydarzeń spadnie. Bo to właśnie media budowały w 
ostatnich latach “popularność” Almedalsveckan. 

Jak pisze Aleksandra Alińska, cytując politoloż-
kę Marię Wendt “polityka stała się „zmediowana”, 

czyli za rzeczywiste uchodzi to, co jest reprezento-
wane przez media, a media często tworzą (re)kon-
strukcję zdarzeń. Według Wendt polityka dopasowuje 
się do warunków i narzędzi prasy, telewizji, radia i 
stron internetowych. Język i komunikaty polityków 
są dostosowane do ram dostarczanych przez media, 
czyniąc komentarze krótkimi, potężnymi i pozbawio-
nymi niuansów. Inni zarzucają wydarzeniu brak róż-
norodności. Szwecja jest znana ze swojej wielokultu-
rowości, czego przełożenia nie ma wśród uczestników 
konferencji.

Eric Rosén z Aftonbladet, którego redakcja w 
tym roku ograniczył swoją obecność w Almedalen 
– wcześniej większość dużych redakcji miała swo-
je namioty w Visby, gdzie organizował panele dys-
kusyjne – powiedział w wywiadzie dla branżowego 
“Journalisten”, że latem dzieje się wiele innych rzeczy 
w Szwecji, które warte są opisywania, a medialny cyrk 
wokół Almedalen, nie przekłada się na rzeczywiste za-
interesowanie i odwiedzających i czytelników. Miał 
rację.

Tydzień w Almedalen nie bez powodu określany 
jest świętem szwedzkiej demokracji. Dzięki olbrzy-
miemu zainteresowaniu mediów ściąga nie tylko poli-
tyczny mainstream, ale także wszystkich tych, którzy 
chcą by ich przesłanie zostało zauważone. W zeszłym 
roku wiele medialnego szumu narobiła obecność 
szwedzkich skrajnych nacjonalistów, z faszyzującego 
Nordyckiego Ruchu Oporu (NMR). I osiągnęli swój 
cel, mimo iż doszło do przepychanek między zwolen-
nikami NMR i kontrmanifestantami. Policja zatrzy-
mała także kilkadziesiąt osób. Dziennik Narodowo-
Radyklany “Nacjonalista.pl” tak relacjonował w 2018 
roku: “Działacze Nordyckiego Ruchu Oporu osią-
gnęli zamierzony cel – byli na ustach wszystkich, co 
przełożyło się na obecność z mainstreamowych me-
diach. Bezkompromisowy przekaz dotarł do kolejnych 
tysięcy Szwedów. Narodowi socjaliści obok swojego 
programu wyborczego prezentowali codzienną dzia-
łalność oraz inicjatywy medialne i wydawnictwa. 
Czytelne hasła na licznych transparentach wzbudza-
ły wściekłość janczarów Systemu – „Repatriacja”, 
„Zniszczyć homolobby”, „Nie jesteśmy politykami 
– jesteśmy narodem”, „Zniszczyć kapitalizm”. Hell 
Seger!”.

W tym roku NMR formalnie nie wystąpił o zezwo-
lenie na udział w Almedalsveckan, wystąpiły o zezwo-
lenie osoby prywatne związane z NMR. Szwedzcy 
naziści zaznaczyli więc w Visby swoją obecność, ale 
nie doszło do podobnych incydentów jak w zeszłym 
roku. Również dzięki zwiększonej liczbie policji. 
Efektem jednak wydania zezwolenia na członków 
NMR było to, że z udziału w Tygodniu zrezygnował 
RFSL, Ogólnokrajowy Związek Równouprawnienia 
Seksualnego (szw. Krajowe stowarzyszenie na rzecz 
praw osób homoseksualnych, biseksualnych i trans-
genderycznych) – szwedzka organizacja LGBT zało-
żona w 1950 roku, jedna z najstarszych organizacji 
tego typu na świecie. Powodem były m.in. groźby pod 
adresem działaczy organizacji ze strony szwedzkich 
nazistów.

Coroczne demokratyczne święto szwedzkiej polity-
ki ma więc swoje piękne i ciemne strony. (tn)

Nie lubię uderzania w wielkie 
dzwony przy każdej, nawet błahej 
okazji. To tylko szkodzi, najczęściej 
samej „okazji”. Ale trudno 
przechodzić spokojnie, gdy partia 
obecnie rządząca sprawuje władzę 
według stylu opisywanego przez 
Alexisa de Tocquevillea: „rządzi 
nie lud, a ci, którzy wiedzą, co jest 
dobre dla ludu”.

Panie, jaki 
płaszcz?

Rządzący zachowują się coraz częściej tak, jakby 
ich marny – w gruncie rzeczy niespełna czterdzie-
stoprocentowy rezultat wyborczy – był koncesją 

pozwalająca na wszystko: na zmianę reguł gry, ma-
chanie ręką na Konstytucję, wysadzanie w powietrze 
kolejnych instytucji państwa – w sumie konsumowa-
nie bez ograniczeń i zahamowań owoców wyborcze-
go zwycięstwa. 

Ten sposób rządzenia nie budzi masowego społecz-
nego wzburzenia, co pozwala PiSowi przejmować 
trybunały, sądy, rady, kapituły, i drwić z prawa – vide 
ostatnio wyciągnięte na światło dzienne, dziesiątki 
podniebnych podróży marszałka Kuchcińskiego. 

Mamy osobliwego marszałka. Kiedyś mieliśmy 
niemy Sejm, dziś mamy milczącego marszałka, co 
nie oznacza wcale, że nierobotny jest. Marszałek 
Kuchciński po trudach tygodnia lata wypocząć do 
Rzeszowa rządowym odrzutowcem razem z rodziną. 
Słyszy się, że podobno czasem wypożyczy bryczkę 
szwagrowi – lata sama rodzina. Przy innej okazji – 
ślub chrześnicy gdzieś na wsi, zamawia helikopter. 
Rodzinny człowiek, ludzki. 

Jest to jaskrawy przykład, że władza deprawuje. 
Los wywindował go (marszałka) na nieprawdopo-
dobne wysokości. Nie ujmując nic jego szlachetnemu 
zawodowi, ogrodnictwu, trzeba mieć kolosalny talent, 
by siąść nagle w fotelu drugiej osoby w państwie. 
Nietrudno stracić psychiczny balans i poczucie rze-
czywistości, czego mieliśmy przykład w niedalekiej 
przeszłości w osobie wicepremiera Leppera, rolnika 
i autora hasła “Balcerowicz musi odejść!”. Marszałek 
Kuchciński nie wytrzymał ciśnienia i napytał sobie 
poważnych kłopotów, a brak bezpośredniej reakcji z 

jego strony, sprawia wrażenie, że albo czuje się tak 
mocny, że nie musi się niczego obawiać, albo, co gor-
sza, nie rozumie co się stało.

Mamy „dobre” w tym względzie tradycje. Naj-
ważniejszy narodowy bohater i numer jeden w pan-
teonie wielkich Polaków, marszałek Piłsudski, za nic 
miał parlament i parlamentarzystów, a przeciwników 
politycznych traktował z buta, z trudną do opisania 
brutalnością (Bereza!). Cenimy go za to co zrobił do 
roku 1926, co robił potem, pomijamy starannie. Losy 
marszałka Piłsudskiego, całej jego formacji, dowo-
dzą, że władza potrafi przemijać szybko. 

Człowiek otoczony w sporej części społeczeństwa 
podobnym kultem, Jarosław Kaczyński, powinien 
odebrać to jako memento, że upadek bywa nagły i 
spektakularny. Rządzący – wszyscy rządzący i zawsze 
– powinni pamiętać, że niespodziewanie szybko mo-
gą przesiąść się do ław opozycyjnych. Dlatego warto, 
zwłaszcza wtedy, gdy ma się w parlamencie bezpiecz-
ną większość, dbać o demokratyczne standardy.

Niestety, w stylistyce rządzenia obóz PiS zacho-
wuje się tak, jakby chciał dowieść, że może zrobić 
wszystko i o każdej porze (nocne posiedzenia Sejmu 
gwałcące paragrafy Konstytucji), zgodnie z popular-
nym powiedzeniem: Nie mamy pańskiego płaszcza i 
co pan nam zrobi?

Andrzej Szmilichowski
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Zygmunt Barczyk

Tak wita kolejnych przybyszy 
Barcelona. „To nie turystyka, to 
inwazja”, gromią nas, żądnych jej 
atrakcji. Jakkolwiek nie byliby 
rozeźleni, to jednak sami nakręcili 
turystyczną koniunkturę. Żądza 
zysku i brak dbałości o dobro 
wspólne doprowadziły do 
prywatyzacji miasta. Z którego 
wypycha się jego mieszkańców. 
Śródmieście Barcelony stało się 
turystycznym skansenem, komfor-
towym turystycznym koczowiskiem 
dla niebotycznej ilości przybyszy.

„Jesteście terrorystami, nie turystami”

Słowem, które w ostatnich latach zrobiło zawrotną 
karierę w kręgach polityków i urbanistów jest: gen-
tryfikacja. Za tym abstrakcyjnym pojęciem, które 
ukrywa winowajców, kryją się realne powody owej 
turystycznej inwazji. Położone centralnie zmurszałe 
kamienice i kiepskie mieszkania, w których za umiar-
kowane czynsze żyli miejscowi, w wyniku remontów, 
stały się eleganckimi kwaterami do wynajęcia dla tu-
rystów z całego świata, których liczba z roku na rok 
rośnie w oszałamiającym tempie.

Trzeba wyjść od tego, że miasta w Europie nigdy 
przedtem tak dobrze się nie prezentowały. Są coraz 
lepiej zadbane i coraz ciekawsze na wiele sposobów. 
Jest to wynikiem zakrojonej na szeroką skalę sty-
lizacji. Chodzi o to, by miasto uczynić miłym i wy-
godnym tam, gdzie już murszało, czy wręcz chyliło 
się ku upadkowi. Barcelona, okropnie zapuszczona 
jeszcze pół wieku temu, jest tego dobrym przykła-
dem. Dotyczy to też części Paryża, Rzymu, Aten, jak 
i innych wielkich miast, znanych z byłej świetności, 
którą nie wszędzie udawało się odtworzyć. W wielu 
miejscach stara zabudowa mieszkalna jest nie tyle 
rewitalizowana, co patroszona w taki sposób, by uda-
wała stare, porządne, choć z pozoru sugerujące poten-
cjalny nieporządek, miejsce do życia. A tak naprawdę, 
niemal wszystko tam jest nowe. Zadbane, higieniczne, 
funkcjonalne. „Nowa przytulność” starej, choć nowej 
zarazem zabudowy, ma motywację ściśle komercyj-
ną. Całe kwartały domów są gentryfikowane, acz to 
interesy które można zrobić na turystach, a nie dobro 
mieszkańców, są motywem odnowy. 

Barcelona jest wyrazistym, ale nie jedynym przy-
kładem apartamentowej polityki deweloperów. Do-
tychczasowych najemców nie stać na opłaty w od-
nowionych budynkach. Rewitalizowane dzielnice 
stają się zatem turystycznymi wydmuszkami. Tak się 
dzieje też w śródmieściu coraz bardziej urodziwego 
Madrytu, który goni Barcelonę pod względem chęt-
nych odwiedzenia. Tylko napisy na murach mówią o 
złości mieszkańców (Tourists, go home!).

Przykładów najazdu na piękne miasta Europy nie 
brakuje. Czytam w gazecie:

Kilkuset Wenecjan przeszło w kierunku mostu 
Rialto i siedziby magistratu, blokując wąskie ulice. 
Ciągnęli walizy prawdziwe oraz zrobione z kartonu. 
Symbolizowały one narastające zjawisko ucieczki 
znad Canal Grande, gdzie – jak przyznają mieszkań-
cy – życie jest coraz trudniejsze. Nie zgadzają się na 
to, by kolejne kamienice zamieniane były w hotele i 
pensjonaty, a sklepy z podstawowymi artykułami 
– w punkty sprzedaży pamiątek. W rękach trzymali 
transparenty z napisami: Ja zostaję, Nie porzucimy 
miasta. Wymalowali też na nich pytanie: Czy my tu 
przeszkadzamy? 

Przypomniano, że w latach 70. minionego wieku w 
Wenecji mieszkało 100 tysięcy ludzi, obecnie –nie-
mal o połowę mniej. Przyjezdni zadeptują miasto fi-
zycznie, ale i zadeptują jego strukturę symboliczną, 
uwłaszczając je na swój wzór rozrywkowo-turystycz-
ny. Miasto ścierane nie tylko miliardami spojrzeń i 
fotek ale i butów i rąk, stało się własnością świata, a 
przestało być własnością Wenecjan. Dziś stawia się 
tam bramki, regulujące ruch turystów w głównych 
częściach miasta. Wprowadza się właśnie opłaty za 
wejście do centrum dla tych, którzy tu tylko na chwilę. 

„Turystów chwilowych” jest coraz więcej w więk-
szości historycznych miast Europy. A to za sprawą 
grubszych portfeli u ludzi, którzy dotąd za granicę 

licznie się nie wyprawiali, ale i dzięki tanim przewoź-
nikom samolotowym. Najgłośniej ostatnio uskarżała 
się Brugia, zadeptywana dosłownie przez przybyszów 
pozostających tam tylko przez parę godzin. W 2018 
roku starówkę odwiedziło 8 mln ludzi (sic!).

Najwięcej niechęci skupiają na sobie oczywiście 
“pływające miasta na wodzie”, czyli wielkie stat-
ki wycieczkowe, które wypluwają dziennie na ląd 
tysiące osób w Wenecji, Dubrowniku, Palmie de 
Mallorca i w wielu innych popularnych turystycznie 
miastach. Uczestnicy rejsów pozostają tam raptem 
kilka godzin, na noclegi i posiłki wracają na pokład 
statku. Miejscowa branża turystyczna musi się obejść 
smakiem, a mieszkańców irytują pozostawione hałdy 
śmieci.

Może się to wydać niewiarygodne, ale na gigan-
tycznych statkach wycieczkowych, w skali swiatowej, 
rejsy odbyło w 2018 roku 28,5 mln ludzi. Większość z 
300 statków wykorzystuje do napędu ciężki olej opa-
łowy (mazut), zaliczany do najbardziej zanieczysz-
czonych paliw, z negatywnym skutkiem dla środo-
wiska. Przy spalaniu mazutu emitowane są nie tylko 
duże ilości CO2, lecz także tlenki siarki, drobny pył i 
metale ciężkie. Mieszkańcy nadmorskich miast uskar-
żają się na zanieczyszczenia, gdyż klimatyzacja, świa-
tło i ogrzewanie na statku muszą działać także wtedy, 
kiedy stoi on na redzie lub w porcie. 

Trzeba jednak wyważyć te informację i zderzyć z 
innymi, by z wielkich wycieczkowców nie uczynić 
winowajcę wszystkiego co złe w masowej turystyce. 
W skali globalnej, rejsy wycieczkowe stanowią zaled-
wie 2 proc. turystyki na świecie. Dla porównania, pra-
wie 60 proc. ludzi udało się na wakacje w roku 2018 

samolotem. 300 statków wycieczkowych to niewiel-
ka liczba w porównaniu z transportem morskim (40 
tys. statków handlowych obsługuje 90 proc. handlu 
światowego). 

Pozostaje jednak niesmak, który zostawia przeko-
nanie o inwazji turystów, malowniczo ilustrowanej 
prasowymi fotkami olbrzymich statkow cumujących 
w środmieściach miast.  No i, okazuje sie, że istnieje 
spore ryzyko wypadków. Przy dojeździe do Wenecji 
kolos MSC Opera wbił się w nabrzeże i staranował 
mały statek turystyczny, powodując obrażenia u kil-
ku osób. W rzeczy samej olbrzymie wycieczkowce 
potrafią doprowadzić do dantejskich scen i w sa-
mym mieście. Wiemy, że turystom w Dubrowniku 
i w Bergen w Norwegii już groziło zadeptanie. Stąd 
wola ograniczenia liczby statków. Palma de Mallorca. 
Wenecja i Amsterdam zamierzają wprowadzić rów-
nież zakaz ich wpływania do śródmieścia.

Dylemat pozostanie, a problemów przybędzie. 
Miejsca znane i renomowane odwiedzane są nagmin-
nie, ilość turystów wciąż rośnie. Nie przeszkodzą 
temu ani ograniczenia w ruchu statków, ani walka z 
z rozplenianiem się turystycznych apartamentów w 
pięknych miastach. Do turystów z Europy dołącza 
Azja. Bogacąca się szybko klasa średnia Chin i innych 
krajów ruszyła w świat. Większość z nich sunie ku 
miastom znanym z przewodników. 

Nic nie wskazuje zatem, by, mimo nowych ogra-
niczeń, Piękna Europa nie była oblegana. Żeby tylko 
jej doszczętnie nie zadeptali. Żeby dało się jeszcze co 
odwiedzić, chociaż zimą.

“Szwedzi 
masowo 
uciekają 
do Polski”

Jak podaje naszdziennik.pl, powołując się na da-
ne Urzędu ds. Cudzoziemców, w Polsce zarejestro-
wało swój pobyt już 2,5 tysiąca Szwedów. Ci uwa-
żają nasz kraj za jeden z ostatnich bezpiecznych w 
Europie. Autor artykułu przytacza ankietę, jaką dwa 
lata temu przeprowadził szwedzki dziennikarz Peter 
Imanuelsen. Zapytał swoich rodaków, do jakiego kra-
ju chcieliby się przenieść, by poczuć się bezpiecznie. 
W jego internetowej ankiecie oddano 9500 głosów. Aż 
67 proc. respondentów wskazało na Polskę.

I w Polskim Radio, i na portalu wpolityce.pl oraz 
w “Naszym Dzienniku” wydawanym przez Rydzyka, 
teksty o Szwecji zaczynały się identycznie: “Według 
danych Urzędu ds. Cudzoziemców, w Polsce zareje-
strowało swój pobyt już 2,5 tys. obywateli Szwecji. 
Co roku przybywa ich kilkaset”.

Niezależna.pl poszła dalej. Z tytułu artykułu cyto-
wanego wyżej, można by wysnuć wniosek, że owe 
2500 Szwedów poprosiło o azyl w Szwecji. Tak przy-
najmniej zrozumiała bardzo “rozgarnięta” – obec-
na europarlamentarzystka z PiS – Beata Mazurek 
i na swoim Twitterze napisała: Zamachy, wzrost 

przestępczości, gwałty, strach i strefy szariatu. Takie 
są konsekwencje multikulturalizmu i otwartych drzwi 
dla imigrantów. Szwedzi uciekają ze swojego kraj, 
aby w Polsce znaleźć spokój i normalność. A jeszcze 
nie tak dawno PO chciała ich przyjąć każdą ilość 
- zgroza.

Sprawę skomentowała prasa szwedzka i minister 
sprawiedliwości Morgan Johansson: – To są dane z 
sufitu. Kierunek migracyjny idzie w odwrotną stronę. 
Do Szwecji w latach 2017-18 wyemigrowało ponad 8 
tys. Polaków. To ponad trzy razy więcej niż całkowita 
liczba Szwedów, którzy mieszkają w Polsce – wyjaśnił 
minister Johansson.

Jak podaje prasa “szwedzki minister sprawiedliwo-
ści poszedł o krok dalej – co świadczy, że Mazurek 
mocno wyprowadziła go z równowagi. Władze w 
Sztokholmie zazwyczaj nie ujawniają narodowości 
osób popełniających przestępstwa. Tym razem mi-
nister złamał tę zasadę, przyznając, że za znaczną 
część przestępstw w Szwecji – owszem, odpowiada-
ją imigranci, ale... z Polski. – „Rzeczywiście, mamy 
problem z gangami złodziei z zagranicy, także tych z 
Polski. Gangi te są odpowiedzialne za prawie połowę 
włamań w Szwecji oraz 90 proc. wszystkich kradzie-
ży samochodów, silników do łodzi oraz maszyn rol-
niczych. Jeśli szanowna pani poseł może coś w tym 
temacie zrobić, byłbym wdzięczny” – odpowiedział 
Johansson.

To, że fake newsami zajmują się prawicowe media 
to nic nowego. Nagminnie manipulują opinią publicz-
ną. Nie pierwszy raz Szwecja przedstawiana jest jako 
kraj deprawacji, w którym rządzą prawa szariatu. Z 
bredniami trudno walczyć, bo ci co chcą w nie wie-
rzyć, odporni są na wiedzę. 

W Polsce problemem nie jest jednak wyłącznie 
stan umysłu wielu obywateli, ale – przede wszyst-
kim – stan umysłu polityków. Głupota konkuru-
je z cynizmem, a najczęściej idą pod rękę. Pani 
Mazurek, koleżanka pani Beaty Szydło, wcześniej 
rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, jest eg-
zemplifikacją jednego i drugiego. 

A jak to jest z tymi Szwedami, którzy emigrują do 
Polski? Statystyki są bezlitosne. Liczba Szwedów 
mieszkających w Polsce spada, ani jeden od czasu 
gdy prowadzone są statystyki, czyli od roku 1957, 
nie otrzymał w Polsce azylu. Według Szwedzkiego 
Urzędu Statystycznego (SBC) w zeszłym roku wyje-
chało na stałe ze Szwecji do Polski 1815 osób – w 
tym 1377 Polaków. Pozostali to osoby, który pracują 
w Polsce, bądź wyjechały na studia. W tej grupie za-
pewne są także osoby pochodzenia polskiego, ale np. 
tylko z obywatelstwem szwedzkim. 

Ale... kto by się przejmował szczegółami. (ngp)

Prawicowy portal Niezależna.pl 
opublikował kilkanaście dni temu 
artykuł pod tytułem: “Polska 
ostatnim bezpiecznym krajem? 
Szwedzi uciekają do nas przed 
islamistami” powołując się na 
artykuł zamieszczony w – znanym 
z “rzetelności” – Naszym Dzienniku. 
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To, co łączyło nas kiedyś, 
łączy nas i dzisiaj

Rozmowa z mieszkającym w Sztokholmie byłym działaczem 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Maciejem Klichem, 
autorem książki “Niepokorny. Historia lat 1976-1989”.

Z dużą przyjemnością przeczytałem Twoją książ-
kę, mimo że znałem ją wcześniej we fragmentach. 
To opracowanie dokumentalne, ale jednocześnie 
bardzo osobiste.
To jest część mojej autobiografi, ale na bazie faktów 
i dokumentów. Jak to ktoś określił – jest to książka 
hybrydowa. Czyli połączenie mojej historii z tym, 
co działo się w Polsce w tamtym czasie. Z kolei 
wydawca, czyli Instytut Pamięci Narodowej, określił 
że jest to książka źródłowa. Oczywiście, od początku 
traktowałem pisanie tej książki, jako pisanie własnej 
biografii. Sam tytuł wskazuje na to – ten “Niepokor-
ny” to ja.

Drugą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, 
są bardzo emocjonalne wpisy, zwłaszcza odnoszą-
ce się do okresu tuż przed Twoim internowaniem 
i samego internowania. Czy ten traumatyczny 
czas śni Cię się jeszcze w nocy?
Czasami tak. Może nie na codzień, ale podczas 
pracy na książką, gdy o tym pisałem i wracałem do 
dokumentów i relacji ludzi mi bliskich, z którymi 
siedziałem podczas internowania, to wtedy mi się to 
nocami śniło.

Tym bardziej, że tam są opisane momenty, gdy nie 
wiedziałeś co z Tobą będzie, jak to internowanie 
będzie wyglądać, czy przypadkiem nie wywiozą 
was na Wschód...
To siedzi we mnie głęboko. Zwłaszcza ta historia, 
gdy nas przewozili z „Pentagonu”, czyli Komendy 
Wojewódzkiej MO do Jastrzębia, i nagle, po drodze, 
kazali nam wychodzić z samochodów. Nie wiedzieli-
śmy dlaczego i po co. Kazali nam się ustawić w sze-
regu. Traumatyczne przeżycie. Takich sytuacji było 
kilka. Także, gdy mnie przetrzymywali na komendzie 
w Katowicach i tam odbywały się bardzo represyjne 
przesłuchania. Klawisze jeszcze wprowadzali do-
datkowo atmosferę zastraszania mówiąc, że trafimy 
tam, gdzie mieszkają białe niedźwiedzie, albo nas 
rozstrzelają. Dla nich to była forma zabawy. Gdy się 
siedzi w celi wraz z innymi, a byli także robotnicy 
przywiezieni po strajkach, pobici, gdy nie wiadomo 
było co z nami zrobią, to atmosfera była przygnębia-
jąca. A później nas zapakowali w budy i wieźli nas 
na wschód. Zdawaliśmy sobie sprawę z kierunku w 
którym nas wiozą. Wyrzucaliśmy po drodze karteczki 
z informacjami, bo nie wiedzieliśmy, czy to nie jest 
ostatnia szansa na zawiadomienie kogokolwiek o 
naszym losie. Trauma była duża.

Czy nadal jest to jeszcze dla Ciebie traumą?
Nie, już to jakoś przetrawiłem w sobie. Po 40 latach 
to już nie jest to samo. Ale, gdy pamięcią wracam 
do tego, gdy o tym piszę, to wtedy czuję w sobie ten 
dawny niepokój. 

Jesteś w książce bardzo drobiazgowy. Zadziwiło 
mnie, że potrafiłeś z taką kronikarską dokładno-
ścią odtworzyć te wszystkie dni swojej aktywności 
w NSZ-ecie, także podczas internowania, notujesz 
z kim, gdzie i kiedy rozmawiałeś lub się spotkałeś. 
Jak to ci się udało?
To w oparciu o notatki, które wtedy robiłem, a które 
się zachowały. Ja takiej dobrej pamięci do nazwisk 
nie mam, zresztą w obozie, gdy siedziałem, przecho-
dziłem amnezję. Ale podczas pisania książki, przez 
trzy lata, zagłębiałem się w notatki i dokumenty,i 
wtedy nagle pamięć odżywała. Wystarczał jeden 
krótki zapis, bym przypomniał sobie całą sytuację. 
Dodatkowo relacje i wspomnienia ludzi z którymi 
wtedy współpracowałem lub z nimi siedziałem. Też 
były bardzo pomocne i korygowały moją pamięć. 
Dzisiaj uważam, że po tych trzech latach siedzenia w 
dokumentach, słuchając relacji, mam dużo jaśniejszy 
obraz tamtego czasu.
Historia, którą opisujesz, jest bardzo wycinko-
wa - dotyczy śląskiego Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów. Jak ten wycinek, historycznie, plasuje 
się w całą działalność NZS w tamtym okresie? 
Jak ważna była ta część śląska?

Może nie była tak ważna jak warszawska czy 
krakowska, ale w aglomeracji śląskiej, jako najważ-
niejszym okręgu przemysłowym w Polsce, były 3 
miliony członków “Solidarności”. Był to także szósty 
obszar KPN-u. Ruch studencki w tamtym czasie 
może nie był tak bardzo aktywny na tle ogólnokrajo-
wego, ale w tym regionie spełniał bardzo ważną rolę. 
Pamiętajmy, że to był “czerwony” Śląsk, gierkowski, 
mocno monitorowany przez władzę i służbę bezpie-
czeństwa. Nasz Uniwersytet Śląski był nazywany 
Czerwonym Uniwersytetem. To była “kuźnia kadr” 
przyszłych aparatczyków. Dlatego, każda niezależna 
działalność na Uniwersytecie była traktowana nie-
przychylnie. W Warszawie i Krakowie było inaczej. 
Dlatego w naszym regionie represje po wprowadze-
niu stanu wojennego bardzo dotknęły wszystkich 
studentów, którzy brali w tym udział. Wyrzucano ich 
ze studiów, ale znajdowali czasami nową możliwość 
studiowania w innych ośrodkach, np na Uniwersytet 
Jagielloński, które miały inne tradycje akademickie. 
Śląsk był okręgiem najbardziej dotkniętym represja-
mi. Tam najwięcej studentów było internowanych, 
najwięcej pracowników naukowych internowanych 
i wyrzuconych później z pracy.

Czy miałeś świadomość w połowie lat 70-tych, 
gdy zacząłeś się angażować, że narażasz się 
na ewentualne represji?
Jak najbardziej. Miałem wtedy 21 lat, zaangażowa-
łem się spontanicznie. Dla mnie to był taki “zew” 
– to była szansa, by coś w Polsce zmienić. Może 
samo poczucie zagrożenia pojawiło się dopiero w 
1981 roku, po wydarzeniach bydgoskich, chyba 
wtedy gdzieś podświadomie czułem, że to nie będzie 
wszystko takie proste i może zakończyć się źle. Że 
władza nie ustąpi. Że nie będzie żadnego kompromi-
su. Na jesieni 1981 roku to uczucie przybrało na sile, 
czuło się, że konfrontacja się zbliża.

Ale to nie powstrzymało Twojego zaangażowania.
Nie, wręcz przeciwnie. To wzmogło determinację. 
Wydawało się, że władze specjalnie budują taką at-
mosferę zagrożenia, by ludzi zniechęcić do działania. 
Wprowadzono takie patrole na ulicach, które miały 
niby pomagać ludności, ale to było już przygotowa-
nie do 13 grudnia. Duża część społeczeństwa była 
zmęczona i zniechęcona. W sklepach nic nie było, 
zaczynały się problemy egzystencjonalne. Wła-
dza miała wszystkie atrybuty, by zdławić ten ruch 
solidarnościowy , ale my wciąż myśleliśmy, że jak 

wszyscy staniem razem, to będziemy taką siłą, której 
nie będę mogli potraktować w taki sposób, że złamią 
nas w ciągu jednego dnia.

Okazało się, że złamali w kilka dni...
Ale tej nadziei nie chcieliśmy wtedy utracić. 
Dodatkowo byliśmy na tej “fali wolnościowej” – że 
możemy mówić co chcemy, że możemy organizować 
to co chcemy, że są te Latające Uniwersytety, że 
wcześniej ukrywane informacje teraz można rozpo-
wszechniać...
 
Czy te przeżycia, zaangażowanie, przełożyły się na 
lepsze “rozpoznawanie” ludzi? Posądzam także, 
że budują one także trwałe przyjaźnie?
Wiele opinii o ludziach trzeba było po latach zwe-
ryfikować w oparciu o dostępne dokumenty. Ale 
te przyjaźnie przetrwały do dzisiaj. Gdy wcześniej 
studiowałem w Krakowie, to czuło się i widziało 
tę więź między studentami. Tam życie studenckie 
kwitło. Również między uczelniami. Spotykaliśmy 
się w klubach, to wszystko funkcjonowało, budowało 
“grupy”, czuliśmy się “silni”. Jak wróciłem do Kato-
wic i tam zaczęłem studiować, to tam tego nie było. 
Uniwersytet był rozbity, bo wydział filologii był w 
Sosnowcu, inny był na drugim końcu Katowic, do-
piero budowano miasteczko uniwersyteckie. To było 
na korzyść władzy. Nie czuło się więzi, brakowało 
wspólnych inicjatyw. Pierwsze katowickie juwenalia 
zrobiliśmy my, w 1981 roku. To budowanie więzi 
rozpoczęło się, gdy tworzyliśmy NZS. Z tego czasu 
te przyjaźnie i znajomości pozostały. To, co łączyło 
nas kiedyś, łączy nas i dzisiaj.

Czy jednak łączy was także spojrzenie na 
dzisiejszą Polskę? 
Piszę o tym, między innymi, w książce. Gdy w 1976 
roku zaangażowałem się w ruch opozycyjny, to nie 
mieliśmy problemów z podziałami ideologicznymi. 
Pomimo, że one już wtedy istniały. Był KOR, był 
ROPCiO, był później KPN, ale te różnice nigdy nie 
wypływały w kontekście, który był najważniejszy – 
czyli oporu wobec władzy komunistycznej i szukania 
drogi działania na rzecz wolnej Polski. Ja się z takimi 
podziałami nie spotkałem nawet i później, w latach 
80-tych, pomimo, że na terenie Śląska działały różne 
grupy – był Rozpłochowski, był Sienkiewicz, był 
Świtoń – reprezentujący różne opcje polityczne.

Czasy się zmieniły, pewnie np. ze Świtoniem, trud-
no byłoby się dogadać...
Znałem go wiele lat. Piszę o tej znajomości w 
książce. Wtedy ludzie działali inaczej. Jak przyszła 
niepodległość, to niektórzy – być może – nie potrafili 
się w tym odnaleźć. Albo się radykalizowali, albo za 
bardzo podkreślali swoje opcje polityczne, kreując 
w ten sposób swój wizerunek. Tak było nie tylko z 
Kazikiem Świtoniem. Tak było także z Leszkiem 
Moczulskim, którego dobrze znałem. Dla mnie 
nadal pozostaje on ojcem polskiej niepodległości. 
Jego esej “Rewolucja bez rewolucji” był dla mnie 
takim kierunkowskazem, jak Polska może dojść do 
niepodległości. Był wizjonerem – jakby się wgłę-
bić w ten jego tekst, to wszystko się spełniło. Ale...  
oczywiście, ja dzisiaj też się nie zgadzam z tym co 
Świtoń później robił. Do czasu, gdy się spotykaliśmy, 
nigdy takich strasznie radykalnych poglądów u niego 
nie zauważyłem. Więc moją pamięć o nim buduję 
na wczesnych latach osiemdziesiątych. Później 
wyjechałem z Polski do Szwecji, nigdy go już nie 
spotkałem, widziałem się tylko z jego synem.

Czy wśród tych byłych działaczy opozycji i Soli-
darności, którzy znaleźli się w Szwecji, są dzisiaj 
podziały?
Są. Tak jak w Polsce. To uniwersalne. Mam mnóstwo 
znajomych z NZS, bliskich znajomych, przyjaciół, 
kolegów – niektórzy byli w Lidze Republikańskiej, 
inni są PiSie, inni w PO. Ale mamy jedną generalną 
zasadę: jak się spotykamy, to nigdy nie rozmawiamy 
o polityce... 

(Rozmawiał: TN)

Maciej Klich (ur. 1958) w latach 1976-1977 studiował na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kolportował tam m.in. materiały ROP-
CiO, potem utrzymywał jeszcze kontakty z krakowskimi środowiskami 
opozycyjnymi). Od 1977 do 1981 r. studiował historię na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Należał do grupy 
współzałożycieli NZS na tej uczelni i najbardziej aktywnych członków 
organizacji. W latach 1980-1981 pełnił m.in. funkcje: sekretarza 
Międzywydziałowego Komitetu Koordynacyjnego NZS UŚ, sekretarza 
Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego NZS Uczelni Górnego Śląska, 
w 1981 r. przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rewizyjnej NZS 
Uniwersytetu Śląskiego, w tym roku zakładał KOWza P na uczelni, był 
też członkiem KPN. W pierwszych dnia stanu wojennego zabezpieczył 
dokumentację NZS UŚ. Internowany od grudnia 1981 r. do lipca 1982 r. 
W latach 1981-1984 studiował (z przerwami) na Wydziale Architektury 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1984 r. wyemigrował do Szwecji, 
gdzie aktywnie działał m.in. w niezależnym harcerstwie i organizacjach 
zajmujących się pomocą dla Polaków represjonowanych w kraju, na 
różne sposoby wspierał też środowiska opozycyjne na Górnym Śląsku 
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Krzyżem Wolności i Solidarności. Obecnie pracownik 
Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie. Autor książki 
“Niepokorny. Historia lat 1976-1989”. IPN, Katowice-Warszawa 2018). 
Mieszka w Sztokholmie.
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Kursy języka szwedzkiego 
dla początkujących

Towarzystwo Polaków “Ogniwo” 
w Sztokholmie organizuje nowy 

kurs dla początkujących. 
Spotkanie informacyjne odbędzie 

się w czwartek 12 września 
o godzinie 18-tej 

OGNIWO Sysslomansgatan 8 
T-bana FRIDHEMSPLAN.
Informacja T: 08 653 20 52
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NOWA TOYOTA CAMRY HYBRID

Premiera nowej Camry 
- naszej najbardziej zaawansowanej 
hybrydy elektrycznej w historii!

Po 15 latach Camry powraca na szwedzkie drogi – tym razem 
jako hybryda elektryczna w zupełnie nowym designie. 
Najlepiej sprzedający się sedan na świecie nie tylko 
zapewnia wyjątkową moc i imponująco niskie zużycie paliwa, 
ale przede wszystkim gwarantuje niezwykłe doznania z jazdy.

Wiodąca na świecie wydajność i elegancja.

Z prawdziwą przyjemnością witamy Camry z 
powrotem w Szwecji. Dzięki nowej jednostce 
hybrydowej nowa Camry zaskoczy Cię na każdym 
poziomie. Wszystko, od designu po komfort, 
jest opracowane, dopracowane i dostosowane 
z myślą zarówno o kierowcy, jak i pasażerach. 
Ponadto nisko położony punkt ciężkości zapewnia 
doskonałe trzymanie się drogi. Nowa Camry to 
najbardziej wyrafinowana hybryda elektryczna, jaką 
zaprezentowaliśmy, a także jedyna w swojej klasie.

Najwyższej klasy komfort i wyjątkowe 
doznania z jazdy.

Eleganckie nadwozie uzupełnia przestronne wnętrze. 
Niezależnie od tego, czy będziesz jeździł Camry 
prywatnie, czy służbowo, zyskujesz światowej 
klasy komfort, imponującą wydajność i zaskakujące 
właściwości jezdne. Dla Twojej wygody skórzana 
tapicerka, elektrycznie regulowane przednie fotele i 
aktywny tempomat – to standardowe wyposażenie.

Zbudowana na inowacyjnej platformie TNGA 
(Toyota New Global Architecture) Camry ma niski 
środek ciężkości, idealnie wyważone nadwozie i 
lepszą widoczność z fotela kierowcy. Nowa Camry 
zapewnia wyjątkowe wrażenia z jazdy i komfort – 
zarówno dla kierowców, jak i pasażerów, a technolo-
gia i design są ze sobą idealnie połączone.

Nowy, mocny elektryczny napęd hybrydowy, osiąga 
moc 218 KM. Dzięki niskiemu zużyciu paliwa i 
niskiej emisji CO2 (od 98 g / km) dla tej klasy samo-
chodów, zapłacisz również niski podatek drogowy. 
Podczas jazdy samochodem z napędem elektrycznym 
możesz cieszyć się ciszą nawet do prędkości 125 km/
godzinę.

W nowej Camry nic nie jest przypadkowe – to elek-
tryczna hybryda o wiodącej na świecie wydajności i 
elegancji.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Aleksander Kwiatkowski

Mógłbym porównywać jej karierę z moją własną. 
Powstała niegdyś opinia, że byłem może jedynym, a 
na pewno jednym z najwcześniejszych przykładów 
filmoznawcy, któremu powiodło się pracować na 
obczyźnie we własnym zawodzie, miast wzorem mo-
use-killera (zob. J. Głowacki) sprzątać czy zmywać 
talerze. Jestem starszy od Ewy Mazierskiej o prawie 
30 lat i chyba w tym samym wieku co ona, wyjecha-
łem z Polski. Może miała lepsze szanse na Wyspach 
Brytyjskich jeśli znała język, zanim tam przybyła. A 
już kilka lat później, mówiła po polsku z brytyjskim  
akcentem. Ja w Szwecji językowo zaczynałem od ze-
ra. Jej możliwości dodatkowo zwiększyły się biorąc 
pod uwagę ogromny rynek wydawnictw periodycz-
nych i druków zwartych w krajach anglojęzycznych, 
w zestaweniu z małą Szwecją.

Ale dość wykrętów, usprawiedliwień i okoliczności 
łagodzących. Ewa Mazierska, od wielu lat pracownik 
naukowy uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, na pew-
no gdzieś po drodze zrobiła doktorat, co – mimo za-
awansowanej próby – nie stało się moim udziałem – z 
lenistwa a także z przeświadczenia, że tytuł FD byłby 
tylko piórkiem do kapelusza, z racji ograniczonych 
możliwości znalezienia odpowiadającego mu zatrud-
nienia i z racji własnych ułomności. Mój dorobek tek-
stów o filmie, rozproszony po periodykach w Szwecji 
i Polsce, z paroma zaledwie książkami, wygląda bla-
do wobec podobnego Ewy M. – także w dwóch lub 
więcej krajach. W Polsce opublikowała kilka popu-
larnych monografii reżyserów (Peter Greenaway, 
Jim Jarmusch, Wong Kar-wai, James Ivory, Ken 
Loach), w Anglii książkę o Jerzym Skolimowskim 
oraz kilka o filmie polskim i europejskim (np. Polish 
Postcommunist Cinema). W jej wyborze dostrzegam 
znany mi paralelizm, który sam zwałem ping-pon-
giem, pisząc o filmie polskim w Szwecji i szwedzkim/
skandynawskim w Polsce.  

Dodajmy ponadto, że Ewa Mazierska należy dziś 
do dość już sporej grupy polskich filmoznawców pra-
cujących na uniwersytetach na szerokim świecie, jak 
Marcin Giżycki, Marek Haltof, Wacław Osadnik czy 
Elżbieta Ostrowska.   

Tytuł ostatniej książki Mazierskiej Poland Daily 
można by przetłumaczyć na: Polska w dniu codzien-
nym, czy Polska z dnia na dzień bądź Dzień po dniu. 
Mówi ona o polskiej kinematografii poczynając od lat 
1920., czyli niemal od początku jej istnienia. Autorka 
koncentruje się, na rzadko analizowanym osobno, ob-
razie polskiego społeczeństwa w filmach fabularnych 
i dokumentalnych, ujętym w kluczu ekonomiki, pra-
cy, konsumpcji i społecznej stratyfikacji. Przyznaje 
bez żenady swą afiliację do radykalnej lewicy (z pew-
nym, niewielkiim odcieniem feminizmu), stąd za je-
den z fundamentów swej metody uznaje dzieła Karola 
Marksa (i Engelsa), rzadziej Lenina czy Stalina. I 
używa marksistowskich pojęć, jak wartość dodatko-
wa czy baza i nadbudowa.

Dzieląc swój materiał na trzy okresy: międzywo-
jenny (1918-1939), państwowego socjalizmu (1945-
1989) i postkomunistyczny (od 1989 do dziś) pomija 
świadomie lata okupacji, gdy życie codzienne nabrało 
innego charakteru. Stąd brak w jej analizie większo-
ści filmów t.zw. Szkoły Polskiej (koncentrującej się 
na martyrologii i bohaterstwie Polaków, tu np.Kanał, 
Popiół i diament, Eroica), wielu nawet nie wymienia. 
Z kolei trudno zaliczyć do tego nurtu takich twórców 
jak Has i Polański, co autorka czyni na stronie 14.

Ale także wśród analizowanych (nawet bez wspar-
cia głównego zoila wobec tego kierunku, Zygmunta 
Kałużyńskiego) filmów Kina Moralnego Niepokoju 
z lat 1970-1980. zabrakło wielu ważnych pozycji: 
filmów Janusza Kijowskiego, Blizny Kieslowskiego, 
Barw ochronnych i Kontraktu Zanussiego. Wśród 
innych filmów rozrachunkowych (wobec okresu 
stalinowskiego) zabrakło mi z kolei takich pozycji 
jak Życie raz jeszcze Morgensterna czy Wilczy bilet 
Bohdziewicza – oba z lat 1960, czy Przesłuchania 
(1981) Bugajskiego. Być może wywołała to (podświa-
doma?) niechęć autorki do przywoływania przeszło-
ści, nawet niezbyt odległej w czasie, nie mówiąc już o 
filmach sensu stricte historycznych, jak monumenalne 
dzieła w rodzaju Krzyżaków, Faraona, Popiołów czy 
adaptacji sienkiewiczowskiej Trylogii.   

Poza analizami konkretnych filmów autorka oczy-
wiście nie zaniedbała opatrzyć poszczególne części 
czy rozdziały w miarę obszernymi wprowadzeniami 
w tajniki panującego systemu ekonomicznego i ustro-
ju politycznego. Tu – wzorem swego mistrza, Marksa 
– stawia ona ekonomię przed polityką. Stąd podsta-
wowe zjawiska to kapitalizm (1918-39), socjalizm 
państwowy (1945-89) oraz neoliberalizm (po roku 
1989). Dostrzegam, w użytych przez autorkę poję-
ciach, pewną niekonsekwencję. 

Neoliberalizm nie jest ustrojem czy systemem spo-
łecznym, jest tylko doktryną czy praktyką polityczną 
stosowana w odniesieniu do ustroju kapitalistyczne-
go. Z kolei nader rzadko używa autorka pojęć demo-
kracja czy totalitaryzm, jakby przejawiając ambicje 
zatarcia politycznych różnic między socjalizmem 
państwowym, a neoliberalnym kapitalizmem. I uważa 
państwowy socjalizm za państwo opiekuńcze, w tym  
samym stopniu co liberalny kapitalizm, choćby taki 
jak w Szwecji. 

Mazierska ocenia okres 1945-1956 w Polsce jako 
pełny sukces gospodarczy (odbudowa kraju), który 
w innej reżyserii powiódłby się chyba gorzej. I zgoła 
przemilcza okoliczności przejęcia władzy i wszech-
moc terroru do połowy lat 1950-tych. Na te aberracje 
mógł także wpłynąć bogaty wybór źródeł i literatury 
przedmiotu, gdzie jednak brak najciekawszych pol-
skich piór emigracyjnych – pojawiają się natomiast 
teksty ugodowców, jak Adam Bromke. 

Z kolei okres postkomunistyczny to w książce dra-
pieżny neoliberalizm (nie kapitalizm), wprowadzają-
cy planem Balcerowicza antyegalitarny system pozba-
wiony troski o potrzeby większości społeczeństwa.  

Nie będę wymieniał licznych nieścisłości i błędów 
w tłumaczeniu tytułów, ocenie faktów historycznych, 
nawet (być może nieświadomemu) odwracaniu sen-
su pewnych wydarzeń. Może poza jednym: Wałęsa 
nie był pierwszym demokratycznie wybranym pol-
skim prezydentem (s. 234) – autorka zapomniała o 
Narutowiczu i Wojciechowskim.

Mimo to, nawet przy budzącej wątpliwości meto-
dologii, praca Mazierskiej to solidny przegląd okre-
ślonych tendencji i zjawisk społecznych w polskim 
kinie.

Od z górą dwudziestu lat obserwuję 
z pozytywnym zainteresowaniem 
działalność polskiej filmoznawczyni 
Ewy Mazierskiej (ur. 1964). 
Z paru powodów.

Ewa Mazierska: Poland Daily. Economy, Work, Consumption 
and Social Class in Polish Cinema. New York 2017 Oxford, 
Berghahn Books, s. 338

Dzień 
codzienny 
polskiego 
filmu

Koniunktura 
sprzyja 
niskiemu 
bezrobociu
Najnowszy, kompleksowy raport 
o bezrobociu w Szwecji przynosi wiele 
pozytywnych informacji. W ciągu 
ostatnich dziesięciu lat liczba
bezrobotnych spadła o 112.000 osób, 
a liczba pracujących wynosiła 60% 
ludności Szwecji, a więc 5,8 mln osób 
w wieku między 20 a 64 rokiem życia. 
W tej grupie wiekowej aż 83% miało 
pracę, 5% było bezrobotnych, a 12% 
pozostawało poza rynkiem pracy (osoby 
chore, studiujący, emeryci).

Najlepsza sytuacja na rynku pracy jest w regionie 
Jönköping (85,9% osób pracujących), następnie w 
Sztokholmie i Halland (po 85,7%), Jämtland (84,6%) 
i Norrbotten (84,4%). Najmniejszy wskaźnik zatrud-
nienia odnotowano w województwach: Östergötland 
(78,5%), Skåne (79,1%), Blekinge (79,2%) i Örebro 
(79,3%). To by wskazywało, że znaczenie lepiej ra-
dzą sobie osoby mieszkające w środkowej i północnej 
części Szwecji. Z reguły mężczyźni lepiej sobie radzą 
na rynku pracy, np. w Sztokholmie zatrudnionych 
było 86,9% mężczyzn i 84,4% kobiet, w Göteborgu 
83,5% mężczyzn i tylko 77,7% kobiet.

Szwecja bardzo dobrze prezentuje się pod wzglę-
dem zatrudnienia ludzi w wieku produkcyjnym na tle 
innych krajów Unii Europejskiej. Wskaźnik za rok 
2017 wynosił 81,8% osób w wieku produkcyjnym, za 
Szwecją były Niemcy (79,2%), dalej Estonia (78,7%), 
Norwegia (78,35), Wielka Brytania (78,2%). Na koń-
cu była Grecja (zaledwie 57,8%), przed Włochami 
(62,3%) i Hiszpanią (65,5%). W Polsce było to 70,9% 
osób.

Raport potwierdza starą prawdę, że im wyższe wy-
kształcenie tym większe możliwości pracy. Między 
dobrze wykształconymi akademikami, a osobami 
które skończyły jedynie podstawową szkołę, różnica 
wynosi 30%.  

Dziewięciu na dziesięciu pracujących było zatrud-
nionych, pozostali pracowali jako przedsiębiorcy. 
Spośród zatrudnionych 79% miało stałą pracę, 13% 
pracowało na kontraktach terminowych. Każdego ro-
ku w Szwecji ponad milion osób jest zatrudnianych 
(m.in. poprzez zmianę pracy), w 2018 roku liczba no-
wo zatrudnionych spadła o 100.000 w porównaniu z 
rokiem 2017 i wyniosła 1,4 miliona osób.

Zbadano także w jaki sposób nowo zatrudnieni 
znajdują pracę. Okazuje się, że tylko 10% poprzez 
Pośrednictwo Pracy (Arbetsförmedling), najwięcej 
(22%) poprzez osobiste kontakty (rodzina, znajomi, 
przyjaciele), w 20% to sami zatrudniający nawiązy-
wali kontakt z pracownikami. 

Średnio w 2018 roku każdego miesiąca bez pracy 
pozostawało 290.000 osób (na 10,2 mln mieszkańców 
Szwecji, w tym 5,8 mln w wieku produkcyjnym) co 
przekłada się na średnią 5,7%. Nieco większe bezro-
bocie było wśród mężczyzn (5,8%), niż wśród kobiet 
(5,6%). W skali Unii Europejskiej (7,5%) bezrobo-
cie w Szwecji należało procentowo do wyższych, 
zdecydowania mniejsze było w Niemczech (3,7%), 
Norwegii (3,8%), Wielkiej Brytanii (3,8%) i na Węg-
rzech (4%). Ale zdecydowanie wyższe w Grecji 
(21,4%), Hiszpanii (16,9%) i we Włoszech (11,1%).

Podobnie jak w całej Europie największe bezrobo-
cie było wśród osób w wieku 20-24 lata, a najmniejsze 
45-54 lata.

Ale... 
prognozy na koniec 2019 roku i rok 2020 już wcale 

nie są takie różowe. AMS przewiduje wzrost bezro-
bocia o ok. 0,2%. Będzie także spadać zatrudnienie.

opr. ngp
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Teresa Urban

Senne 
marzenie
Za młodu problem snu nie wpędzał 
mnie w bezsenność. Sen był 
naturalną czynnością fizjologiczną, 
a nie problemem. Spałam głęboko 
przez całą noc i budziłam się 
wypoczęta. Problemem mogła 
być pora wstawania, ponieważ 
mamy różne rytmy dobowe. 
Są „ranne ptaszki” i „nocne marki”. 
Należę do tej drugiej kategorii.

Rano nie jestem kreatywna, zdolna tylko do rutyno-
wych działań, dopiero po południu ożywam, a intelekt 
działa najlepiej w godzinach wieczornych. Niestety, 
cała nasza kultura apoteozuje ranne ptaszki. „Kto rano 
wstaje, temu Pan Bóg daje” mówi stare przysłowie, a 
w każdym języku są podobne aforyzmy. Od szkoły 
podstawowej do emerytury zmuszona byłam ignoro-
wać mój dobowy rytm i zrywać się o świcie do dźwię-
ku budzika. Obecnie mogę spać wedle życzenia, ale 
sen przychodzi coraz trudniej.

Sen jest procesem złożonym. W uproszczeniu dzie-
li się na cztery fazy. Pierwsza to zasypianie, które nie 
powinno zajmować więcej niż 10-15 min. Faza druga 
to sen płytki, podczas którego ustaje ruch oczu, serce 
pracuje wolniej i spada temperatura ciała. Ciało przy-
gotowuje się do przejścia głębszy sen. Faza trzecia to 
sen głęboki, kiedy to przepływ krwi jest skierowany 
od mózgu do mięśni, aby pomóc w regeneracji i od-
zyskiwaniu energii. Czwarta faza to REM (rapid eye 
movements), podczas której występują szybkie ruchy 
gałki ocznej, najwyższa aktywność mózgu i najwięk-
sze prawdopodobieństwo marzeń sennych. Owe czte-
ry cykle trwają razem około 90-120 minut i powtarza-
ją się kilkakrotnie w czasie nocy.                                                                                                       

Z zasypianiem mam największe trudności. Kiedyś 
zdążałam przeczytać zaledwie parę stron książki 
przed zaśnięciem. Obecnie zmieniam pozycję, prze-
wracam się z boku na bok i liczę owce, ale po setnej 
dochodzę do wniosku, że stado jest zbyt liczne, aby 
uporać się z nim w ciągu jednej nocy. Staram się my-
śleć o miłych sprawach, ale coraz trudniej doszukać 
mi się takowych, a próby dodatkowo wytrącają mnie 
ze snu. Czasem wydaje mi się, że nie zasnęłam, ale 
budzę się trzy godziny później, więc musiałam spać i 
śniło mi się, że nie mogłam zasnąć.                                        

Śpię trzygodzinnymi blokami. Budzę się co noc 
przynajmniej dwukrotnie. Wykorzystuję to na pójście 
do łazienki z nadzieją, że lekki pęcherz uczyni lżej-
szym zaśnięcie. Jednocześnie czuję pragnienie i uzu-
pełniam niedobór płynu szklanką wody, która obec-
nie jest nieodłącznym atrybutem na stoliku nocnym. 
Pragnę podkreślić, że nie jestem zwolenniczką na-
głaśniania osobistych realiów życiowych, czyli men-
talnego ekshibicjonizmu, co często robią amatorzy 
socjalnych mediów. Chcę tylko dodać otuchy innym, 
również cierpiącym na zaburzenia snu i zasygnalizo-
wać, że jest nas więcej.                                                                                    

Młodzi ludzie również miewają problemy ze snem. 
Podłożem nie jest fizjologia, tylko uzależnienie od 
socjalnych mediów. Każdy ma obecnie komórkę i od-
czuwa presję lub potrzebę dostępności przez okrągłą 
dobę. Maile i SMS-sy przychodzą za dnia i w nocy. 
Należy natychmiast sprawdzić każdą wiadomość, a 
nawet odpowiedzieć. Przy zapalonym świetle przesta-
je się tworzyć melatonina, hormon snu, co utrudnia 
ponowne zaśnięcie. 

Tryb  życia młodych również zakłóca im rytm 
dobowy. Chętnie zarywają noce, ale obowiązki 
zmuszają do wstania o świcie. Cierpią na niedosyt 
snu. Eksperci doszli obecnie do wniosku, że zajęcia 

szkolne i uczelniane powinny rozpoczynać się dopie-
ro około godziny 10. Wtedy wyspani adepci łatwiej 
przyswajaliby sobie wiedzę.

W fazie REM istnieje największe prawdopodobień-
stwo, aby śnić. Ponieważ REM występuje na końcu 
cyklu, na ogół pamiętamy co nam śniło. Nie wszyst-
kie sny są przyjemne. Niektóre koszmary senne po-
wracają. Wycieczki i organizowanie przyjęć generuje 
u mnie takie sny. Mimo, iż wydarzenia same w sobie 
są przyjemne, stresuję się podświadomie i senna wy-
obraźnia podsuwa denerwujące scenariusze. Jadę na 
lotnisko, ale nie wiem gdzie zaparkować samochód. 
Bagaż lub, co gorsza, Małżonek się zawieruszyli, nie 
mogę znaleźć bramki odlotowej albo bezcłowego 
sklepu, a czas odlotu już bliski. Biegam po schodach 
i miotam się w bezradności. Spotkania towarzyskie 
wymagają starannych przygotowań, a tu śni mi się, że 
goście zjawiają się za wcześnie i to nie ci zaproszeni. 
Niektórzy chcą nocować, czego nie było w planie, nie 
mogę znaleźć nakryć, brakuje jedzenia. Odkrywam, 
że nie jestem we własnym domu, tylko gdzieś, gdzie 
mieszkałam wcześniej. Budzę się z biciem serca 
i ogromną ulgą, że to tylko sen. Jedna z przyjació-
łek wyznała mi, że ją też nawiedzają stresujące sny 
przed przyjęciem. A obawiałam się już, że jestem 
nienormalna.                                     

Czasem śni mi się że fruwam, a raczej lewituję, 
unosząc się niewysoko nad ziemią. Podczas rozwoju 
przechodziliśmy różne fazy ewolucyjne – od ameby 
poprzez ryby i gady aż do człowieka. Teoria, że fru-
wając przeżywamy fazę ptaka mogłaby być ciekawa, 
gdyby nie to, że ptakami nigdy nie byliśmy, ponieważ 
ptaki są gałęzią boczną, podczas gdy my podążyliśmy 
głównym pniem rozwojowym. Niekiedy, podczas za-
sypiania, wydaje się nam przez moment, że spadamy. 
Jest to podobno ewolucyjne wspomnienie okresu, 
kiedy byliśmy małpami człekokształtnymi i nocowa-
liśmy na drzewach, w gniazdach. Z niedbale zbudo-
wanego gniazda łatwo wypaść.

Podczas autobusowych wycieczek często ogarnia 
mnie senność. Wielu współpasażerów również przy-
sypia. Zamiast oglądać mijane krajobrazy i inne inte-
resujące szczegóły, drzemiemy w fotelach dużo mniej 
wygodnych niż łóżka. Widocznie lekkie ruchy pojaz-
du i cichy dźwięk motoru działają nasennie. Może na-
leżałoby nawet obecnie sypiać w kołysce z wbudowa-
nym generatorem monotonnego dźwięku.

Pogodziłam się już z faktem, że głęboki, nieprze-
rwany sen, to senne marzenie. Ale perspektywa wie-
kuistego snu nie jest pocieszeniem.

Brr... wcale 
nie jest zimno

Działalność zainicjował prezes ZOR Mieczysław 
Hapoński, który osiem lat temu, podczas tęgiego mro-
zu, wciągnął do wody 3 pierwszych śmiałków.

W pierwszym okresie wchodziliśmy do zimnej 
wody w gronie kilku osób, ale staraliśmy się zarazić 
swoją pasją rodziny i znajomych. Od tego czasu – pi-
sze prezes Klubu Morsów Viking, Maciej Michalak 
– nasze grono zaczęło się stopniowo powiększać. 
Większość naszych koleżanek i kolegów nie miało 
wcześniej żadnych doświadczeń i rozpoczęło przy-
godę z morsowaniem w naszym gronie. Bierzemy 
udział w spotkaniach i zlotach morsów. Na ostatnim 
Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie wcho-
dziliśmy do Bałtyku w towarzystwie prawie 5 tysięcy 
pasjonatów zimnej kąpieli.

Większość ze sztokholmskich członków Klubu, 
przed rozpoczęciem morsowania, miała problem z 
wejściem do wody nawet w środku lata, nie mówiąc 
już o zimnym prysznicu…. Zapewniam, że woda o 
temperaturze 2 stopni Celsjusza wcale nie jest zim-
na, odczuwamy co prawda pewien dyskomfort bólo-
wy, który mija po 2-3 minutach – mówi Michalak. 
–Doznań które przychodzą później nie opiszę, bo to 
koniecznie trzeba przeżyć samemu. Po wyjściu z wody 
spotykamy się z uczuciem tak zwanym “5 minut” - or-
ganizm funkcjonuje wtedy na najwyższych obrotach, a 
śnieg jest miły, miękki i ciepły. Potem kubek gorącej 
aromatycznej herbaty i sauna.

Korzyści zdrowotne jakie płyną z zimnych kąpieli, 
to między innymi znaczny wzrost odporności organi-
zmu, działają antydepresyjne i odchudzająco.

Klubowicze spotykają się w różnych miejscach na 
terenie Sztokholmu, ale na pewno można nas spotkać 
w każdą niedzielę o godz 9.00 na terenie Bromma 
Vällingby Skid & Orienterringsklubb, około 10 minut 
spaceru od T-bana Blackeberg.

– Zapraszamy wszystkich do trochę zakręconego, 
ale bardzo pozytywnego towarzystwa – mówi pre-
zes Klubu. – Udowodnimy Wam, że zima może być 
najpiękniejszą porą roku, a nadmorskie Mielno jest  
ŚWIATOWĄ STOLICĄ MORSÓW. 

Najbliższy zlot odbędzie się w dniach od 7 do 9 lu-
tego 2020 roku. 

Serdecznie pozdrawiam wszystkie obecne i  przy-
szłe foczki oraz morsy – mówi Maciek Michalak. – I 
specjalne podziękowanie składam na ręce właścicieli 
sklepu POLMARKET w Vällingby, którzy od lat bez-
interesownie wspiera naszą działalność.

Chcesz się skontaktować ze Sztokholmskim 
Klubem Morsów? Telefon: 0760 892 159

25 maja odbyło się zebranie 
założycielskie Polsko-Szwedzkiego 
Klubu Morsów Wiking przy Związku 
Oficerów Rezerwy RP w Sztokholmie. 
Koło liczy obecnie 33 członków.



NGP 14/2019 (444)


