NR 15 (514) ROK XXIV 25.09.2022 POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE

WWW.POLONICA.SE

Historie opisane przez Annę
Winner uczą nas współczucia
i życiowej mądrości. I – jakby
to nie zabrzmiało cynicznie –
dzięki dramatom innych ludzi,
jesteśmy w stanie cieszyć się
chwilami własnej beztroski.
RECENZJA KSIĄŻKI
„JAK ZIARNKA PIASKU” s.6

Przegrać
i zwyciężyć

“Krajobraz po bitwie”
jest specyficzny i pokazuje
jak bardzo podzielone
jest społeczeństwo
szwedzkie w swoim
spojrzeniu na politykę.
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Przegrać
i zwyciężyć
ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Chcemyabylizm
Premier Morawiecki i jego działania stanowiło dla
mnie długo tajemnicę. Nie potrafiłem w żaden sposób
pojąć systemu działania, opartego na permanentnym
kłamstwie. Wydawało mi się to po prostu głupie, ale do
człowieka nie pasowało, bowiem Morawiecki głupi nie
jest. To cynik, jak zresztą większość czołowych postaci
partii Prawo i Sprawiedliwość, ale głupoty nie można
mu zarzucić.
Aby przerwać pasmo nieprzespanych nocy strawionych na rozplątywaniu „węzła morawieckiego”, udałem się po pomoc do socjologów i publicystów znających
się na rzeczy, a czego się naczytałem, postaram się w paru zdaniach wyłożyć.
Premier Morawiecki kłamie i konsekwentnie nie przeprasza. Wprawdzie dwa
procesy cywilne przegrał, ale kto się przejmuje głupstwami? Tylko słabi przepraszają, goryl ma łóżko tam, gdzie się położy! Morawiecki doskonale wie, co robi,
przy natężeniu kłamstw, granica pomiędzy rzeczywistością a fikcją, ulega zatarciu.
Nie ma jednej prawdy, ponieważ każdy ma swoją.
W świecie postprawd i nasileniu propagandy, można opowiadać dowolne fantasmagorie. Pojedyncze kłamstwo rzuca się w oczy i budzi naturalne oburzenie, gdy
staje się normą, nie powoduje gwałtownych reakcji i Morawiecki o tym wie. W
psychologii taki mechanizm nazywany jest habituacją na bodziec.
Proszę zwrócić uwagę, że premier notorycznie wygłasza opinie, zamiast faktów:
„Polakom żyje się lepiej”, „Za naszych poprzedników też była wysoka inflacja”.
Mówi to, co ludzie chcą usłyszeć: „Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego
wirusa, tej epidemii, i to jest dobre podejście, szanowni państwo. Bo on jest w odwrocie, już teraz nie trzeba się go bać”.
Morawiecki uwielbia składać obietnice. Obiecuje to, co wydaje mu się w danej
chwili najbardziej chwytliwe, zupełnie nie troszcząc się o wiarygodność swoich
słów. Mówiąc wprost: kłamie z premedytacją, składa obietnice w złej wierze. „Plan
Morawieckiego” (plan odpowiedzialnego rozwoju) był mitem, narzędziem polityki, ale zadziałał skutecznie na wyborców i media, a co najważniejsze, na prezesa
wszystkich prezesów. I tak płynął przez grody i sioła festiwal obietnic: 3 miliony
mieszkań – wybudowano 18 tys, milion aut elektrycznych – zero, 22 mosty – powstał jeden.
W nibylandzie kwitnie chcemyabylizm. Morawiecki doskonale zdawał sobie
sprawę, że opowiada bajki. Można zapytać: Po co więc składa te wszystkie deklaracje? Odpowiedź jest prosta: Bo może! Morawiecki przesunął granice kłamstwa
jeszcze dalej, stał się inowatorem, artystą kłamstwa na światową skalę, jest twórcą
magicznej formuły „Chcemy, aby”.
Po siedmiu latach zacierania granic pomiędzy prawdą a kłamstwem, rzeczywistością a złudą, składanie obietnic bez pokrycia stało się aż nad to „good enough”:
„Chcemy żeby Polska była najlepszym miejscem do życia w Europie”, „Chcemy,
żeby cena węgla była taka, jak przed gwałtowną podwyżką”, „Chcemy, żeby polscy rolnicy byli coraz silniejsi”, „Chcemy, żeby Polska była wśród krajów najlepiej
leczących raka piersi”. Dla każdego coś miłego! Festiwal! Raj na ziemi!
Chcemyabylizm stanowi najwyższe możliwe stadium, jest oznaką mistrzostwa polskiego premiera. Już nie trzeba kłamać, ponieważ dzięki długotrwałej tresurze, osiągnięty został stan postprawdy w stanie czystym. Nie trzeba
składać żadnych obietnic, wystarczą dobre intencje, a wierni usłyszą je jako
rzeczywistość!
A gdy to, co mówi, nie nadejdzie? Jeśli się nie uda? Spokojnie, wierni wyznawcy
usłyszą to jako rzeczywistość, a przecież tylko do nich mówi! A co będzie, jeśli „raj
Morawieckiego” nie nadejdzie? To i tak się pocieszą: „Chciał dobrze, ale nie wyszło”. Bo „Tusk, Niemcy, Rosja, Ukraina, wojna, koniunktura na świecie, czarny
kot przebiegł mu drogę”. Wymówka zawsze się znajdzie: „Odra się sama otruła!”.
Chcemyabylizm to majstersztyk, uniwersalny i nie do zweryfikowania trik.
Prawdziwy „wynalazek prochu” premiera Morawieckiego. Nic nie trzeba robić i
wszystko można obiecać, a jak nie wyjdzie, to zawsze mamy Gutenberga w zapasie
– dodrukuje się tyle co potrzeba i na jakiś czas spokój.
Andrzej Szmilichowski
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Sytuacja jest absurdalna. Partie, które zdobyły
najwięcej głosów we wrześniowych wyborach i
uzyskały lepszy wynik niż cztery lata temu, nie będę
rządzić. “Krajobraz po bitwie” jest specyficzny i
pokazuje jak bardzo podzielone jest społeczeństwo
szwedzkie w swoim spojrzeniu na politykę.
Zadecydowało zaledwie kilkadziesiąt tysięcy głosów przy całkiem niezłej frekwencji wyborczej, chociaż była ona nieco niższa (84,21%), niż bywa zazwyczaj.
Ten frekwencyjny fenomen w Szwecji ma swoje uzasadnienie w poczuciu odpowiedzialności obywatelskiej, jak i wyborczemu systemowi, który umożliwia głosowanie przez niemal trzy tygodnie przed dniem wyborów.
Zwyciężył blok partii opozycyjnych, ale tylko dzięki zdobyciu 73 mandatów w
parlamencie przez radykalną, nacjonalistyczną partię Szwedzkich Demokratów. Z
wynikiem 20,54% ugrupowanie stało się drugą siłą w szwedzkim parlamencie, wyprzedzając Partię Moderatów. Moderaci i pozostałe partie bloku odnotowały spadki poparcia, ale mimo porażki prawdopodobnie (w chwili pisania komentarza, dopiero prowadzono rozmowy w celu sformowania rządu) będą rządziły. Premierem
zostanie Ulf Kristersson.
Najwięcej głosów zdobyli socjaldemokraci (30,33%), ale słabe wyniki koalicjantów (Miljöpartiet, Vänster i Centrum) uniemożliwiają im rządzenie. Sytuacja
polityczna skomplikowała się, bo w zasadzie jedynym zwycięzcą tych wyborów są
Szwedzcy Demokraci (Sd), gdyż to oni dyktować będą, jak ułoży się teraz szwedzka polityka. To oczywiście budzi niepokój. Z wyniku wyborczego mogą cieszyć
się także Zieloni i Liberałowie, bo jeszcze niedawno sondaże przedwyborcze nie
dawały im szans na przekroczenie progu wyborczego. Mimo słabych wyników
znaleźli się jednak w parlamencie.
Przegranych w tych wyborach jest wielu: socjaldemokraci, bo utracili możliwość
rządzenia; chrześcijańscy demokraci, bo uzyskali wynik gorszy niż 4 lata temu, lewica - podobnie, a przede wszystkim wspierająca w ciągu ostatnich lat rząd socjaldemokratów Partia Centrum z Anni Lööf na czele. Są co najmniej dwie przyczyn
porażki Centrum: przede wszystkim partia, która kiedyś wchodziła w skład Aliansu
(M + L + Kd + C) po wyborach w 2018 roku, chcąc zablokować możliwość wpływu na politykę przez Sd, poparła zbudowanie rządu z socjaldemokratami na czele,
co przez wielu wyborców uznane zostało za “zdradę” i przyczyniło się do upadku
Aliansu. Po drugie jeszcze przed tegorocznymi wyborami (z tego samego powodu
co cztery lata temu) zapowiedziało, że chętnie stworzy rząd razem z S. To też wielu
wyborcom nie spodobało się.
Za wcześnie jest prognozować, co zmieni się w szwedzkiej polityce, bo w tej
chwili nie wiadomo czy Sd wejdzie do rządu, czy nie; czy zadowoli się tylko wpływem na politykę rządu, czy będzie żądać więcej; czy Kristersson zdoła przeciwstawić się radykalnym pomysłom Sd, czy też ulegnie populistycznej retoryce; wreszcie, czy nowy rząd będzie zdolny sprostać narastającym problemom w Szwecji
- inflacja, i groźba recesji, i energetyka, i bezpieczeństwo, i szwankująca integracja,
i wiele innych.
Społeczeństwo, podzielone na niemal dwa równe obozy polityczne, z jednej
strony będzie pełne oczekiwań na zmiany, z drugiej pełne będzie rozczarowania.
Sytuacja przypomina paradoksalnie sytuację w Polsce: szwedzcy demokraci to taka odmiana PiS (antyeuropejscy, nacjonalistyczni, krytyczni wobec aborcji, szafujący hasłem “Szwecja dla Szwedów”, chcący mieć wpływ na media publiczne,
chcący rządzić twardą ręką, szukający przyczyn “upadku Szwecji” w napływie
imigrantów). Do czego prowadzi taka polityka, przekonujemy się w Polsce. Ale to
sprawa na osobną analizę.
W tegorocznych wyborach na listach wyborczych do parlamentu było 12 polskich nazwisk, mandatu nie zdobył nikt. Ale nie jest wykluczone, że to się nie
zmieni. Jedynką na liście “rezerwowych” jest 42-letni Mściwój Świgoń reprezentujący Szwedzkich Demokratów. To właśnie on ma największe szanse zostać parlamentarzystą, gdyby któryś z wybranych polityków Sd z jego sztokholmskiego
regionu, zrezygnował z mandatu.
Świgoń, lokalny polityk w regionie sztokholmskim, przyjechał do Szwecji jako
dziecko w 1989 roku. Z zawodu jest operatorem filmowym po łódzkiej filmówce, studiował także politologię w Szwedzkiej Akademii Obrony w Sztokholmie.
Głośno było o nim w zeszłym roku, gdy do władz regionu Sztokholm złożył projekt uchwały, by na budynkach podlegających regionowi, czyli m.in. urzędach oraz
szpitalach, a także na pojazdach komunikacji miejskiej, nie mogły być wywieszane flagi związane z żadną ideologią ani partią polityczną i tylko w dni określone przez państwo. Chodziło mu jedynie o to, by uniemożliwić wywieszanie flag
“tęczowych”...
Świgoń to kwintesencja tego, co czeka szwedzką politykę przez najbliższe lata.
NGP

Złe wybory w życiu niosą
za sobą konsekwencje
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Dopiero teraz dotarła do mnie
wiadomość, że w czerwcu tego roku
zmarł w Warszawie poeta, krytyk literacki, dziennikarz Leszek Żuliński.
Utalentowany, ze skomplikowanym
życiorysem.
Poznałem Leszka w latach 90-tych, za pośrednictwem mieszkającego w
Uppsali (zmarłego niedawno) Aleksandra Zorkrota.
Żuliński i Zorkrot znali się
od wspólnych studiów na
Uniwersytecie War-szawskim.
Spotkaliśmy się w Warszawie,
gdzie mu wręczyłem wydane
wówczas w moim wydawnictwie książki Zorkrota i Michała
Moszkowicza. O Moszkowiczu słyszał i znał jego
dwie książki, kóre w stanie wojennym ukazały się
w Polsce w podziemnych wydawnictwach. Obiecał
napisać recenzje i napisał: pełne entuzjastycznego
zachwytu dla twórczości Moszkowicza i dla niedocenianego wówczas w Polsce literackiego życia Polonii
szwedzkiej. Przekazywałem później Leszkowi niemal
każdą książkę wydawaną wówczas przez moje sztokholmskie Wydawnictwo Polonica, przejmował je z
zadowoleniem, wielokrotnie recenzując.
Gdy się poznaliśmy, Żuliński pracował (chyba jako
sekretarz redakcji) w “Wiadomościach Kulturalnych”,
wówczas nowym tygodniku kulturalno-społecznym
(ukazywał się w latach 1994-1998 i nawiązywał do
tradycji przedwojennych “Wiadomości Literackich”),
którego redaktorem naczelnym był K.T.Toeplitz.
Pismo miało wyraźnie lewicowy charakter, ale było
ciekawe i otwarte również dla ludzi, którzy daleko
byli od lewicy. Toeplitz (dobry dziennikarz, ale wątpliwej konduity, wobec którego miałem uzasadnione
zastrzeżenia) i Żuliński zaproponowali mi współpracę. I tak znalazłem się w stopce redakcyjnej jako korespondent ze Skandynawii. Trwało to krótko, bo pismo
zostało zlikwidowane. Wśród autorów gromadziło
znanych wówczas dziennikarzy i literatów, m.in.
Koźniewskiego, Sadkowskiego, Leszka Bugajskiego.
Wiele lat później, z archiwów Instytutu Pamięci
Narodowej można było wyczytać, że i Toeplitz i Koźniewski i Sadkowski byli tajnymi współpracownikami SB...

Jerzy
Marciniak
lirycznie
Co za przyjemna niespodzianka.
Ostatni tomik wierszy mieszkającego w Lund Jerzego Marciniaka
pełen jest lirycznej i łagodnej nuty,
którą nie zawsze znajdujemy w jego
prozie. Tomik “Ona” to głos poety
dojrzałego wiekiem, ale młodego
duchem.
Są w tych wierszach nuty sentymentalne, pełne
tęsknoty, ale bez górnolotnych metafor czy “poetyckiej boleści”. Marciniak próbuje w wierszach
zatrzymać czas miniony, odtworzyć w pamięci tytułową “Oną”, więc pełno jest w tych wersach uczuć i
emocji. Poetycki warsztat autora jest zróżnicowany:

Po likwidacji “Wiadomości” Żuliński przez pewien czas pracował w piśmie “Auto-Moto-Sport”
(chyba tylko po to, by się utrzymać), a w 2000 roku
rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej na Woronicza,
w TVP Polonia. Ale też nie trwało to długo. Okazało
się bowiem, że i jego nazwisko znalazło się na Liście
Wildsteina. Według zasobów archiwalnych Instytutu
Pamięci Narodowej od 24 października 1974 roku do
22 stycznia 1990 roku był tajnym współpracownikiem
Służby Bezpieczeństwa ps. „Jan”, specjalizował się
w rozpoznawaniu „antysocjalistycznej działalności
środowiska młodoliterackiego”. O jego agenturalnej współpracy ukazało się kilka opracowań, między innymi pisała o nim Joanna Siedlecka w książce
“Kryptonim “Liryka”, Bezpieka wobec literatów”
(Warszawa 2009). Ujawnione dokumenty stawiały go
w bardzo złym świetle. Żuliński z Telewizji wyleciał i
zaszył się w swoim podwarszawskim domu.
Informacje o jego współpracy z SB przyjąłem z żalem, bo wydawał mi się człowiekiem sympatycznym
i pełnym dobrych intencji, a przede wszystkim szczerze oddanym literaturze i promowaniu literatury. Nic
jednak nie usprawiedliwa jego donosów, które pisał
na swoich kolegów literatów.
Żuliński był autorem ponad 30 książek: dobrych
tomików literackich i oryginalnej krytyki literackiej.
Szczególnie interesowała go poezja młodych i debiutujących autorów, którym często wystawiał pochlebne
recenzje, promował też literaturę, która współcześnie
powstawała na emigracji. Był jurorem wielu konkursów poetyckich, autorem ponad 30 tysięcy publikacji
prasowych.
Nie wiadomo co bardziej zostanie w pamięci po
nim: czy ta dziennikarska pasja promotora polskiej
literatury, czy wstydliwa współpraca dopnosiciela na
własne środowisko? Złe wybory w życiu niosą za sobą konsekwencje. Pod koniec życia Leszek Żuliński
musiał zmierzyć się ze swoim życiorysem. Tak pisał
na internetowym wydaniu “Salonu Literackiego”:
To były okropne czasy. Po wydarzeniach w Radomiu
i Ursusie (rok 1976) z roku na rok atmosfera gęstniała. Żyło się podle i trzeba było być ortodoksyjnym
komuchem, by robić dobrą minę do złej gry. Po odwołaniu stanu wojennego odszedłem z Krajowej Agencji
Wydawniczej, bo Kazimierz Koźniewski zaproponował mi objęcie działu literackiego w nowopowstającym tygodniku „Tu i teraz”. Zorganizowałem sporą
paletę współpracujących pisarzy, choć tygodnik był
lewicowy, a więc nie wszystkim przypadający do gustu. Ale moim zdaniem materiały publikował ciekawe. Po niecałych czterech latach generał Jaruzelski

od krótkich form do wielozwrotkowych wierszy. I w
jednych i drugich czuje się dobrze.
W jakimś stopniu wymowa tych wierszy jest uniwersalna – z pewnością każdy czytelnik znajdzie coś
co opisuje i jego odczucia. Bo świat emocji pomaga
nam przetrwać, daje motywację do życia, ułatwia zrozumienie tego co wokół nas się dzieje.
W wierszu “Bogactwo” autor pisze:
dobrze
jest ponieść jakąś stratę
bo to świadczy że coś się miało
ja
od urodzenia
nic nie straciłem.
Tomik Jerzego Marciniaka to – jak ktoś kiedyś napisał – poezja przepuszczona przez filtr doświadczenia życiowego. (St.S.)
Jerzy Marciniak: Ona. Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa
2022 s.63

zawezwał Koźniewskiego do siebie i oznajmił mu:
„Towarzyszu Redaktorze, Wasz tygodnik zbyt rzadko
przetykany jest czerwoną nicią”. I to był nasz koniec.
Tamte lata były najgorsze w moim życiu. Trzymałem
się lewicy, bo w nią nieustannie wierzyłem. O pewnych
szczegółach dowiecie się z książki pt. „Rozmowa”,
którą napisałem w duecie z Cezarym Sikorskim.
A wtedy? Wtedy wszystko skończyło się w mojej
branży dezintegracją środowiska literackiego. Część
z nas nie podniosła ręki na ówczesne państwo, druga
część poszła na całość. Gdy wszystko się wyciszyło, ze
Związku Literatów Polskich wyłonił się duży odłam,
z którego powstało Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
Oba związki do dzisiaj są nie tyle antagonistyczne,
co – powiedzmy – mało zaprzyjaźnione. Stare podziały niosą nadal konsekwencje, odbijają się czkawką.
Musimy po kolei powymierać, żebyście Wy, młodsi,
żyli już bez tamtego ciężaru.
Czy mam katza moralnego za tamte lata? Tak, w
dużej mierze mam, ale dzisiaj chyba zachowałbym
się tak samo. Byłem oportunistą, jednak nie z wyrachowanej kalkulacji, a dlatego, że należałem do tej
ogromnej przecież grupy Polaków, którzy bali się
solidarnościowej rewolucji. Dzisiaj żyjemy w innej
Polsce. Nie pozbawionej problemów, lecz nigdy nie
życzę Wam, byście stanęli przed dylematami, które
nam – po obu stronach barykady – psuły życie.
Ostatni raz miałem kontakt z Leszkiem Żulińskim
w 2008 roku. Przestał się odzywać i dopiero później
poznałem przyczyny.
Tadeusz Nowakowski

Jak się bronić?
Coś niedobrego zaczyna się dziać na naszej Ziemi i
to w zatrważającym tempie.
Norwegia – śledzie... Katastrofa, zdarzyła się
w Norwegii 3 stycznia 2012 roku, gdy Ocean
Atlantycki wyrzucił tysiące śniętych śledzi na brzeg.
Skandynawskie gazety na pierwszych stronach zamieściły informację. Rzecz niezwykła i niespotykana.
Ludzie mieszkający za Trondheim jeździli specjalnie
by „to” zobaczyć, sfotografować, odczuć „zapach” i
na koniec postawić pytanie: co się stało?
Naukowcy zgodnie odpowiedzieli, że nie wiedzą,
jaka była przyczyna tej masowej śmierci tysięcy ryb.
Przecież morze to nie staw hodowlany, gdzie pijany
czy pazerny człowiek mógł coś pomylić, lub specjalnie
dosypać jakąś „ekstra karmę”. Śledzie żyją w morzu
od zawsze. Od tej pory nie ma żadnych doniesień, jakie badania będą lub są prowadzone. Myślę, że powinno się zbadać ewentualnie możliwość obecności
zatrucia/gazów w wodzie.
Peru – delfiny... Po zachodniej stronie tego państwa, na plaże wybrzeża Oceanu Spokojnego, w ciągu
dwóch miesięcy (marzec-kwiecień 2012 roku.) fale
oceanu wyrzuciły na brzeg 800 delfinów! Naukowcy
jak na razie badają, ale przyczyny tej klęski (ja nazwałbym to katastrofą ogólnoświatową!) - znaleźć nie
mogą. Przykro powiedzieć, ale nawet tych najbardziej
fantastycznych też nikt nie publikuje, a szkoda, bo to
świadczy in minus o ich wyobraźni. Niestety.
Peru – pelikany... Wzdłuż północnego wybrzeża
tego samego oceanu zginęło aż… 1200 pelikanów,
które fale wyrzuciły na przybrzeżne plaże. Stało się
to dokładnie z 6 maja 2012 roku. Też cisza na temat
przyczyny.
Polska. Co się stało w Odrze w 2022? Tysiące śniętych ryb, dziesiątki ton...
To nie koniec listy katastrof ekologicznych. Tylko w
tym roku (2022) w Europie: Włochy – wysycha jezioro
Garda na północy tego kraju. Francja – wysycha rzeka Loara. Polska – wysycha rzeka San i jezioro nad
Soliną. Arktyka – oba bieguny – lody topnieją cztery
razy szybciej i pękają. Rosja – wzrosła ilość nowych
tzw. „dziur w ziemi”...
Jak się bronić? Ratunek jest w Słońcu, w jego promieniach, które należy jak najszybciej przetwarzać na
energię elektryczną i cieplną, by zmniejszyć eksploatację zasobów wewnętrznych Ziemi, a tym samym zatruwanie gazami spalinowymi (wszelkiego rodzaju),
nas wszystkich! Dodatkowo: produkcja samochodów
tankujących H2O2 i rozkładających wodę na: H =
wodór do napędzania silnika, a przez rurę wydechową wydalających O = tlen.
“Choroby Ziemi” świadczą o rabunkowej eksploatacji naszej Matki Ziemi.
- Jan Zuchowski dr n med. (Narol/Sztokholm)
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”Uparłam się na fortepian.
To jest moje życie”

eleganckiej paryskiej damy, o której mówiono, że jest
kochanką Mitteranda. Były to wspaniałe lat, miałam
wielu polskich przyjaciół w Paryżu, z niektórymi do tej
pory utrzymuję kontakt. Życie muzyczne i kulturalne
było tam w tym czasie bardzo ciekawe, świat młodych
artystów bardzo inspirował i napełniał optymizmem.
Inspirowaliśmy się nawzajem. Był to niekończący się
świat bodźców artystyczno-intelektualnych.
Do Szwecji Dorota wróciła mając 28 lat. Chciała
nadal rozwijać wszystko czego się nauczyła. Wyszła
za mąż. Jej mąż był także muzykiem i to z jego inicjatywy wrócili do Szwecji. Ona sama chciała zostać
w Paryżu.
— W Sztokholmie zaczęłam uczyć muzyki, pianina,
od tej pory zawsze miałam swoich uczniów. W międzyczasie udało mi się wystąpić w Teatrze Dramatycznym
w Sztokhomie, grałam sonatę Szopena w przedstawieniu Andrzeja Wajdy z Maxem von Sydovem w roli
głównej. Wygrałam też stypendium imienia Jenny
Lind, dzięki któremu mogłam wyjechać na 6-tygodniowe tournée po USA. Byłam zdeterminowana i
czułam głód, by pracować z muzyką poważną, niewiele osób może na przykład zrozumieć, jak to możliwe,
że od 1997 roku wynajmuję piwnicę, którą przejęłam
po Käbi Laretei, pianistce i jednej z żon Ingmara
Bergmana. Jak to możliwe, że mogę siedzieć samotnie w piwnicy i grać godzinami? - pytano mnie o to
wielokrotnie.
Z determinacją w głosie, ale też z uśmiechem na
ustach, Dorota mówi:
— Uparłam się na fortepian. To jest moje życie. Postanowiłam, że to jest moja życiowa droga.
Podczas koncertu przeżywam coś niezwykłego, kiedy
czuję kontakt z publicznością. To przeżycie daje mi
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Poznałam Dorotę Żarowiecką kilka lat temu. Los
prawdopodobnie los chciał byśmy się spotkały. Przed
kilku laty zaczęłyśmy wpadać na siebie przypadkiem
w różnych miejscach miasta: w metrze, na ulicy, na
wystawach. W ten sposób zaczęła się nasza przyjaźń.
Ucieszyłam się, że Dorota została laureatką nagrody
– w pełni na nią zasłużyła swoją pracą, talentem oraz
pogodnym, pełnym życzliwości dla innych, usposobieniem, za którą ją bardzo cenię.
Siedzimy w jednej z kawiarni znajdujących się
przy deptaku Nybrogatan popijając popołudniową
kawę. Dorota lubi wyraziste kolory, które starannie
dobiera szyjąc własne kreacje. Lubi, podobnie jak ja,
dodatki w postaci kolczyków, torebek i naszyjników.
Stworzyła własny styl ubierania się artystki. Dziś
przyszła w kostiumie w kolorach tęczy.
— Moja babcia była artystką muzykalową, tańczyła
i śpiewała w operetce warszawskiej oraz w Teatrze
Ateneum, kształciła się na piosenkarkę, a została artystką muzykalową – rozpoczyna opowiadanie o sobie
Dorota. — To ona mnie zainspirowała i dzięki niej
ja sama chciałam stać na scenie. Moja druga babcia
była magistrem języka polskiego. Z obiema miałam
bardzo bliski kontakt w dzieciństwie. Pamiętam jak mi
ciągle powtarzały, że kobieta “musi stać na własnych
nogach”.
Urodziłam się w Warszawie, tam też spędziłam
okres szkolny. Zaczęłam jako szęściolatka uczęszczać
na lekcje pianina, później chodziłam do szkół o profilu muzycznym, między innymi szkoły średniej imienia Józefa Elsnera. Od początku interesowało mnie
pianino jako instrument. Od wczesnego wieku grałam
codziennie po kilka godzin. Dostałam się później do
Gimazjum imienia Batorego, gdzie codziennie spędzałam też 2-3 godziny przy pianinie.
W wieku 15 lat Dorota postanowiła wyjechać do
Szwecji, gdzie mieszkał jej ojciec.
— Na początku było mi w Szwecji bardzo ciężko, ale
wcześniejsze wychowanie moich babć bardzo mi się
przydało. Chciałam grać, więc opłacałam swoje lekcje sama, zarabiając w wolnym czasie prostymi pracami. Po ośmiu miesiącach pobytu w Szwecji poszłam
do Hvitfeldtska Gimnasiet. Po trudnych początkach w
nowym kraju, dostałam się do Konserwatorium muzycznego w Göteborgu, w którym bardzo pomogła mi
pedagog, pianistka Stella Czajkowska, która notabene
przeżyła Oświęcim. Jestem jej bardzo wdzięczna do
dziś za wsparcie, jakie mi okazała. Zawdzięczam jej
wiele, ponieważ zauważyła mój talent, podtrzymywała
na duchu i pomogła uwierzyć w siebie. Tam zrozumiałam nad czym będę przez całe życie pracować, i
co mam rozwijać. Mam tu na myśli oczywiście mój
muzyczny warsztat.
W göteborskim konserwatorium Dorota uczyła się pięć lat. Była bardzo ambitna, zaczęto zapraszać ją na koncerty do Finlandii, Paryża, grała wtedy
przede wszystkim Szopena oraz muzykę skomponowana przez innych polskich kompozytorów. Przede
wszystkim Grażyny Bacewicz, znanej polskiej kompozytor, która komponowała muzykę na skrzypce i na
fortepian.
— Każdy muzyk wiedział w tym czasie, kim jest
Grażyna Bacewicz, jedna z pionierek polskich kobiecych kompozytorek. Poza tym interesowała mnie
muzyka Johana Sjögrena, Witolda Lutosławskiego.
Moim marzeniem był wyjazd do Francji, dokąd się też
udałam. W Paryżu spędziłam pięć lat, pamiętam mój
mały pokoik na poddaszu, który wynajmowałam od
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Rozmowa z mieszkającą
w Sztokholmie pianistką
Dorotą Żarowiecką,
laureatką Nagrody Artystycznej - Poloniki 2020,
przyznawanej przez Nową
Gazetę Polską. Rozmawia
Ewa Korolczuk.

potwierdzenie, że to właśnie jest moje przeznaczenie.
Przez całe dotychczasowe życie artystyczne towarzyszyły Dorocie potrzeba rozwijania oraz pogłębiania swoich umiejętności. Zarówno tych czysto technicznych, jak i emocjonalnego wyczuwania się w
muzykę, odnajdywania w niej niuansów.
— To jest praca, która nigdy nie będzie dokończona, ale droga do celu już daje mi dużo satysfakcji.
Dzisiaj, dzięki mediom socjalnym, można samemu
dawać się poznać szerszej publiczności, więc planuję
więcej nagrań różnego typu. Od kilku lat pracuję nad
jednym z najtrudniejszych utworów na fortepian Igora
Strawińskiego i mam nadzieję, że niedlugo będę mogła go zaprezentować publicznie.
W planach Doroty jest wiele koncertów solowych, jak również występy z mezzosopranem Nadją
Kolecką, oboistą Jean Christophe Robert oraz tenorem peruwiańskim Johnem Schofieldem.
— Zapraszam melomanów do słuchania moich płyt
solowych na Spotify. Ale dla mnie najpiękniejszy jest
kontakt z publicznością na żywo!
Ewa Korolczuk

PAŹDZIERNIKOWY SALON POEZJI
Stowarzyszenie Sztokholmski Salon Poezji zaprasza na
XXXVI Edycję Salonu.
Gościem wieczoru będzie znany i bardzo lubiany aktor, Grzegorz Damięcki,
który wystąpi w swoim autorskim programie zatytułowanym ”Śpiew konika
polnego”. W programie teksty m. in. Tadeusza Różewicza, Pablo Nerudy,
Marka Grechuty, Buława Okudżawy, Stanisława Balińskiego, Wojciecha
Młynarskiego i innych.
Poniedziałek 17 października 2022, godz. 19.00
Teater Tre, Roselundsgatan 12, Sztokholm.
UWAGA – Wstęp wolny, ale obowiązkowa jest rezerwacja miejsc!
Grzegorz Damięcki
Foto: Paweł Matyka. CC BY-SA 4.0

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 10 do 13 października
w godzinach 17-19. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Tel: 08-739 38 39; 073-505 11 27
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Zostałam w Szwecji
przez przypadek
Nigdy nie myślałam, że opuszczę rodzinny kraj. „Nie rzucim ziemi skąd
nasz ród” pobrzmiewały mi w głowie echa Roty. W duchu potępiałam znajomych, którzy w latach siedemdziesiątych wyjeżdżali na wycieczki z Orbisem
i nie wracali do kraju. Albo takich, którzy zostawali na zagranicznym kontrakcie, czy na stypendium naukowym. „Zdradził swoją Ojczyznę! Przaśną,
głodną i niekolorową, ale naszą” – myślałam.

Odbicie
rzeczywistości
Jest w tych historiach całe spektrum
ludzkich odczuć: miłość (w różnych
kompilacjach), wiara, upokorzenie, zaufanie, strach, oczekiwania,
odrzucenie, radość i smutek. Mieszkająca w Sztokholmie Anna Winner (Wiśniewska) po raz kolejny
zabiera nas w literacką podróż po
często zwyczajnych, ale najczęściej
nieoczekiwanych spotkaniach ze
spotkanymi przez nią ludźmi. Tym
razem, w trzecim tomie “Jak ziarnka
piasku”, to ludzie spotkani
w Szwecji i w Polsce.

Materiał zebrany przez autorkę budzi refleksję, jak
często nieświadomi jesteśmy, że wokół nas jest tylu
ludzi o tak czasami skomplikowanych życiorysach, po
dramatycznych przejściach, szukających zrozumienia
własnych problemów. Anna Winner ciekawa jest ludzi – bez tego nie było by tej książki. Potrafi słuchać,
wstrzymuje się od ocen, zostawiając to Czytelnikowi.
Ludzkie dramaty i cierpienie są częstym motywem
w literaturze. Jak ktoś napisał “cierpienie jest nieodłączną częścią życia człowieka, a także doświadczeniem fundamentalnym, kształtującym i nieuniknionym. A czymże jest literatura, jeśli nie odbiciem
rzeczywistości? Twórczym, spotęgowanym, zaprzeczonym… ale jednak odbiciem”. I tak też jest w serii
książek “Jak ziarnka piasku”. To owo “spotęgowane”
odbicie rzeczywistości, która nas otacza, ale o którym
często niewiele wiemy, bo cierpienie jest czymś wewnętrznym, wstydliwym i niechętnie o nim mówimy.
Winner potrafi zachęcić swoich rozmówców do zwierzeń. Być może jej własne doświadczenia życiowe
(opisane w jej debiutanckiej książce “Czarno-białe
życie”, będącej swego rodzaju autoterapią) czynią, że
wstyd i poczucie wewnętrznej słabości oraz rozterek,
budzą zaufanie i skłaniają innych do “wyrzucenia z
siebie” ciężaru myśli.
Czytając książkę mamy więc świadomość, że czasami cierpienie – i to płynące z naszych codziennych
doświadczeń, jak i doświadczeń innych ludzi – niesie
ze sobą wartości, które czynią, że jesteśmy bardziej
wrażliwi i mamy więcej empatii. Historie opisane
przez Annę Winner uczą nas współczucia i życiowej mądrości. I – jakby to nie zabrzmiało cynicznie
– dzięki dramatom innych ludzi, jesteśmy w stanie
cieszyć się chwilami własnej beztroski.
Tadeusz Nowakowski
Anna Winner: Jak ziarnka piasku. Tom 3. Wydawnictwo Polonica,
Sztokholm 2022, s.285
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Zostałam w Szwecji przez przypadek. Wyjechałam
z Kraju w noc z 12 na 13 grudnia pamiętnego roku
1981, kiedy ogłoszono stan wojenny. Ileż to już lat temu? A ja pamiętam to dokładnie. – Zima otuliła białą
kołdrą niemal całą Europę. Była to już trzecia z kolei
PRAWDZIWA ZIMA; pełna zasp, zawiei, zasypanych dróg. Ludzie z sarkazmem mówili: „Te mrozy
to widomy znak efektu cieplarnianego!” Klimat nam
się ociepla…
Mieszkałam na szóstym piętrze w mieszkaniu wygospodarowanym ze strychu. Okienka, umieszczone
przy podłodze, wychodziły w jednym pokoju na ulicę
Ogrodową, w drugim na tyły sądów. Była to „pracownia plastyczna z aneksem mieszkalnym”. Taką
nazwę podano w przydziale, który dawał prawo do
zaadaptowania strychu na pracownię i mieszkanie.
Tę przebudowę robił Pan Janeczek z ekipą (nigdy nie
dowiedziałam się, jak miał na nazwisko). Gdy już zamieszkaliśmy był na każde zawołanie i stał się przyjacielem domu. Czasami wpadał tylko pogawędzić i
wypić kieliszek koniaczku. Często zmieniał uszczelki
w kranach, naprawiał nawet kanalizację. Gaz leniwie
dochodził na szóste piętro i dlatego piecyk w łazience od czasu do czasu wymagał reperacji. Najczęściej
wysiadała membrana. Wiadomo, że w latach siedemdziesiątych części do piecyków (a także same piecyki)
były „zdobywane”. Sprzedawcy nie mieli problemów
z zalegającym towarem. Szły jak ciepłe bułeczki. Pan
Janeczek zawsze umiał zdobyć dla nas tę czułą część.
Później dowiedziałam się, że miał opracowany cały
system obsługiwania przyjaciół. Był on zupełnie inny
od tego, który stosował dla mniej znanych klientów.
Potrafił wymontować dobrą membranę u „normalnego
klienta” i zamontować ją u nas, a klientowi zamontować tę naszą nadpsutą. Do wypieszczonej przeze mnie
wanny z reguły wchodził w zabłoconych gumiakach.
Gdy raz spadł mu francuski klucz uszkadzając przy
tym glazurę, zaklął tylko szpetnie, ale nie przeprosił.
Miał swój honor! Był artystą improwizacji. Pięć razy
podginał jakąś rurkę do gazu, za każdym razem wychodząc z domu i znikając na kolejne pół dnia.
Pewnie dlatego przeżyłam w Szwecji absolutny
szok, gdy Sven – osiedlowy pan Złota Rączka – przyszedł, by w naszym mieszkaniu wymienić umywalkę.
W przedpokoju zdjął buty i w nieskazitelnie białych
skarpetach wszedł do łazienki. Zanim zabrał się za
robotę siadł na posadzce i oparty plecami o wannę
nic nie mówiąc gapił się na podłączenia starej umywalki. Trochę to trwało. Gdy próbowałam coś mu
zasugerować popatrzył na mnie karcącym wzrokiem
i przyłożył palec do ust. Zrozumiałam, że mam mu

nie przeszkadzać. On myślał! Po chwili wstał, wziął
wymontowaną umywalkę, ubrał buty i bez słowa
wyszedł. Nie było go jakiś czas. Zobaczyłam przez
okno, że otworzył swój samochód (który zmienił się
w warsztat) i coś tam majstrował. Po chwili wrócił
z nową umywalką, pękiem rurek powyginanych pod
różnymi kątami i… szufelką ze szczotką. Szybko zamontował wszystkie rurki i umywalkę. Ani razu nie
potrzebował czegoś zmieniać, nie wyskakiwał po zapomniany detal. Po skończonej pracy pozamiatał za
sobą i powiedziawszy: Hej då! – wyszedł.
To było jedyne co przez cały czas powiedział do
mnie. – Zimny Szwed! My jesteśmy zupełnie inni –
pomyślałam wtedy. – Oni, gdy przeklinają, powiedzą
przeciągając samogłoskę „a” „FAAAAAN!” – czyli
odpowiednik „Do diaaabła!” I to jest dla nich straszne przekleństwo! Bo imienia diabła nie wypowiada
się głośno! Brak jest u Szwedów przekleństw z podtekstem seksualnym, jak na przykład powszechna w
Polsce ku....a. Przez to niektórym Polakom wydają się
nudni i bez poczucia humoru.
Przypomniało mi się jak raz jechałam w Warszawie
taksówką z taryfiarzem, który cały czas wygłaszał monologi Wiecha. Nawet był w tym dobry. Siedziałam
spięta, ponieważ jadąc łamał wszystkie możliwe przepisy ruchu drogowego. Gnał jak na złamanie karku.
Nagle gwałtownie zahamował! Jakaś kobiecina, na
oko wieśniaczka, omal nie wpadła mu pod samochód.
Odkręcił korbką szybkę i bluznął: – Ty stara kurwo!
Obyś w PRL-u żyła pięć lat bez znajomości! O! Jakże
to przekleństwo było wtedy prawdziwe.
Anna Winner
Fragment książki “Jak ziarnka piasku”. tom 3
Wydawnictwo Polonica.

Anna Winner
Jak ziarnka piasku.
Tom 3
Polonica
Stockholm 2022
Cena: 148 SEK
Zamówienia:
polonica@polonica.se

Nowa polska
piekarnia
W nowej części dzielnicy Alby, przy
górnym wyjściu ze stacji tunnelbany,
otwarta została nowa polska piekarnia
i cukiernia - Tingstorget Bageri.
Właścicielami są Artur Dywicki i Tomasz Jarecki, obydwaj z wieloletnim doświadczeniem piekarskim. Piekarnia oferuje między innymi świeżo pieczony polski chleb oraz ciasta. W nowocześnie urządzonej kawiarni można napić się kawy.
Do tej pory jedyna w Sztokholmie polska piekarnia
połączona z kawiarenką znajdowała się w Rågsved.

Jakiś czas temu, gdy
konflikty między środowiskiem biblioteki polskiej w
Sztokholmie, a innym środowiskiem, także różnice
poglądów, stawały się coraz wyraźniejsze, podczas
zebrania TPBP w lokalu
OPON z ust pewnej liczącej się funkcyjnej padło
charakterystyczne pytanie:
czy musimy trzymać w
polskiej bibliotece książki
Zygmunta Baumana?

Spodziewając się czegoś bardzo negatywnego ripostowałem innym pytaniem: a czy możemy mieć w Bibliotece
Polskiej książki Leszka Kołakowskiego? Okazało się, że również nie, a
stronnicy owej funkcyjnej dodali, że
Kołakowski wcale nie jest filozofem.
Wtedy zapytałem: Książki jakiego polskiego filozofa należy zbierać? I dowiedziałem się, że Tatarkiewicza. Na to
poinformowałem zebranych, że posiadamy wiele jego książek, podobnie jak
Kołakowskiego i Baumana. Tego ostatniego zresztą tylko dwie, trzy, później
przybyło jeszcze kilka.
Po paru dniach zorientowałem się,
że pytanie wówczas zadane nie było
wywołane niechęcią do Baumana w
ogóle, a padło głównie dlatego, że kilka
dni wcześniej skrytykował on politykę
PIS-u w wypowiedzi dla brytyjskich
mediów.
To wspomnienie powraca przy lekturze najnowszej biografii Zygmunta Baumana autorstwa Artura Domosławskiego („Wygnaniec. 21 scen
z życia Zygmunta Baumana”. Wydawnictwo Wielka Litera, 2021)

Klarna w opałach
W zeszłym roku mieszkający w Szwecji Sebastian
Siemiątkowski znalazł się
na liście najbogatszych
ludzi na świecie Forbesa.
Z majątkiem ocenianym
na ok 20 miliardów koron
szwedzkich uplasował się
na 1444. miejscu. Dzisiaj
jego firma ma poważne
problemy...
Rodzice Siemiątkowskiego wyjechali z Polski do Szwecji w 1980 roku, sam Siemiątkowski urodził się rok
później w Uppsali. Wraz z kolegami ze
studiów wymyślił nowoczesny bank,
który fundamentalnie zmienił sposób,
w jaki robimy zakupy i jak za nie płacimy. Dzisiaj to wyceniana na kilkaset
miliardów dolarów Klarna, z którą zapewne zetknęła się już większość osób
dokonujących zakupy przez Internet.
Jak pisała w artykule w Vouge Anna
Konieczyńska Sebastian Siemiątkowski
“zdaje sobie sprawę, że jego rodzice jako imigranci w pierwszym pokoleniu
nie mogli w pełni wykorzystać swojego
potencjału. Rozumie też, że deklasacja
mogła powodować frustrację – rodzice
rozwiedli się, gdy Sebastian miał 11 lat.
W Polsce jego ojciec bronił pracy doktorskiej, w Szwecji pracował jako taksówkarz, bywał bezrobotny. Matka, też
naukowczyni, przeszła na wcześniejszą
emeryturę z powodów zdrowotnych,
w dojrzałym wieku została malarką i
rzeźbiarką. Siemiątkowski zaczytywał
się w biografiach ludzi sukcesu, choćby Richarda Bransona, twórcy Virgin
Group. Marząc o sukcesie, pracował od
16. roku życia. – Im wcześniej zdobywasz doświadczenie, tym lepiej. Żeby
zostać mistrzem w jakiejś dziedzinie,
musisz poświęcić na to dziesięć tysięcy godzin. Ja zacząłem od przerzucania
kanapek w Burger Kingu. Potem byłem
telemarketerem, nauczycielem, opiekunem seniorów, nosiłem meble, pracowałem w hotelu Kempinski – wymienia. Ostatnio napisał na Twitterze, że
„dziękuje Szwecji za możliwości, które
kraj daje dzieciom imigrantów”. (…)
W wieku 23 lat podczas studiów w
Stockholm School of Economics, odpowiedniku warszawskiej SGH, razem
z kolegami – Niklasem Adalberthem
i Victorem Jacobssonem – założył
Klarnę. W trakcie praktyk studenckich w firmie windykacyjnej przyszli
wspólnicy zastanawiali się, co wpływa
na anulowanie transakcji w sklepach
internetowych. Uznali, że część użytkowników zwyczajnie nie ma ochoty
nadwyrężać stanu konta podczas na
przykład zakupu wielu sztuk ubrań,
zwłaszcza gdy po przymierzeniu część
będą chcieli zwrócić. Postanowili więc
wprowadzić model „kup teraz, zapłać
później”. Zaczęli szukać inwestorów.
Żeby wyglądać poważniej, ubierali się w sztywne garnitury i wręczali
potencjalnym sponsorom wizytówki.
Siemiątkowski wziął też udział w programie telewizyjnym dla startupowców
Dragons’ Den, w którym pomysły na
biznes oceniał między innymi ówczesny szef rady nadzorczej H&M. Nikt
w pomysł studentów nie uwierzył. –
Walenie głową w mur daje do myślenia,
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Na
marginesie
biografii
Zygmunta
Baumana

Po równie kontrowersyjnej biografii Ryszarda Kapuścińskiego (z roku
2010) Domosławski raz jeszcze dowiódł, jak świetny jest jego warsztat
reportera, publicysty, biografa i psychologa, tyle bowiem różnych talentów
wymaga opracowanie życia postaci o
tak szerokim wachlarzu zainteresowań
i kontaktów oraz wysokim poziomie
osiągnięć.
Losy Baumana pokrzyżowała zrazu
wojna, której rezultat, po przeżyciu w
trudnych warunkach w Rosji i powrocie do kraju, ocenił pozytywnie, a także
uznał się za beneficjenta awansu społecznego. Sądził bowiem, na podstawie
własnych doświadczeń, że z racji swego
pochodzenia etnicznego będzie w PRL
w większym stopniu równouprawniony
niż w Polsce przedwrześniowej. I że –
idąc śladami Juliana Tuwima – będzie
Polakiem, bo tak mu się podoba.To się
sprawdzało do pewnego czasu.
Zarzuty stawiane Baumanowi przez
polską zjednoczoną prawicę, w praktyce wyrażające się w wysyłaniu bojówek zakłócających przeprowadzane
z nim publiczne spotkania, można odnieść do jego służby w polskiej armii
(zdobywał Kołobrzeg, szturmował Wał
Pomorski, gdzie odniósł ranę) a także
późniejszych działań w ramach KBW
i wojskowego wywiadu. Domosławski
nie próbuje ukryć tych – według niektórych dla samego Baumana – wstydliwych szczegółów. Rekonstruuje je w
całości i dowodzi, że kilkuletnia służba
w Wojsku Polskim po wojnie nie miała cech nagannych, ograniczając się do
propagandy i agitacji w publikowanych
tekstach.
Nie miejsce tu na streszczanie kariery
Baumana w PRL, przerwanej wydarzeniami marcowymi 1968, gdy nastąpiło
jego kolejne wygnanie z Polski (pierwsze miało miejsce w czasie wojny, w
ucieczce przed hitlerowską okupacją).
Ani późniejszej kariery naukowej w
Izraelu i Anglii, co uczyniło go jednym
z najbardziej znanych i wpływowych
socjologów o oryginalnym spojrzeniu
na nasze postnowoczesne czasy.
W ujęciu Domosławskiego nie zawsze przeważają pozytywy. Krytycznie
ocenia on np. długie, zbyt długie pozostawanie socjologa w kręgu szeroko
pojętego marksizmu, a także brak aktywnego włączenia się w działalność
polskiej emigracji niepodległościowej,
choćby spod znaku “Kultury” paryskiej,
czym różnił się np. od Kołakowskiego.
To długie ciążenie ku lewicowej ortodoksji miało też pewien wpływ na stosunek Baumana do konfliktu bliskowschodniego, gdzie wbrew swym więdnącym korzeniom etnicznym, pokładał
nadzieje w arabskiej wiośnie (która
przyniosła przede wszystkim erupcję
islamizmu) co nie skłoniło uczonego
do dłuższego pobytu w Izraelu, mimo
że opanował język hebrajski.
Trochę szkoda, że z książki Domosławskiego nie dowiadujemy się, czy
Bauman znał, czytał i docenił niewielką książeczkę Francisa Wheena, którą
obaj mogli poznać zarówno w oryginale (Marx’s Das Kapital, 2006) jak
polskim tłumaczeniu (Marks. Kapitał,
2007), krytyczną, ale także sui generis
reanimującą idee Marksa o skazanym
na autozagładę choć nadal, wiecznie
trwającym i ewoluującym globalnym
kapitalizmie.
Można by zakończyć te uwagi wypowiedzią nieżyjócego już sztokholmskiego literata Michała Moszkowicza,
który na jakimś innym zebraniu grupującym przedstawicieli różnych orientacji, stwierdził prawdziwie choć naiwnie, że Bauman wybitnym socjologiem
jest.
Aleksander Kwiatkowski

bo zmusza do szukania innych dróg.
Odporność na przeszkody jest ważną
cechą dobrego menedżera – mówi.
Klarna to dzisiaj potęga na rynku finansowym w Szwecji, co jednak nie
oznacza, że jej byt nie jest zagrożony.
Czas prosperity zakończył się już rok
temu, gdy na wiosnę rozwijająca się
wcześniej firma została zmuszona do
oszczędności i zwolnienia 700 pracowników. Latem 2021 roku ogłoszono, że
firma zebrała od inwestorów 800 mln
dolarów, co odpowiada około 8,5 mld
koron. To jednak okazało się za mało.
W pierwszej połowie 2022 roku
Klarna poniosła stratę w wysokości 6,2
miliarda koron szwedzkich, co stanowi
wzrost o 340 procent w porównaniu z
tym samym okresem ubiegłego roku.
A straty wciąż narastają. Straty sięgają obcnie ponad 280 milionów koron
tygodniowo. To ponad miliard koron
miesięcznie.
Jak informował “Aftonbladet” w
raporcie prezes Klarny Sebastian
Siemiątkowski napisał, że Klarna musi teraz „zmienić nastawienie” do strat
kredytowych i m.in. pożyczać klientom
niższe kwoty. Wskazywał, że straty są
konsekwencją szybkiego rozwoju firmy i że teraz Klarna musi skupić się na
rentowności.
To, co do tej pory ratowało Klarnę pisze w artykule Andreas Cervenka - “to
fakt, że firma była w stanie pożyczyć
więcej pieniędzy od drobnych oszczędzających w Szwecji i Niemczech za
pośrednictwem swoich kont oszczędnościowych, gdzie firma oferuje oprocentowanie 1% i więcej. W pierwszej połowie roku depozyty Klarny wzrosły aż
o 86 procent do 67 miliardów SEK. To,
że klienci odważą się powierzyć swoje
pieniądze firmie z tak ogromnymi stratami jak Klarna, zależy od szwedzkiej
gwarancji depozytów. Oznacza to, że
państwo wkracza i pokrywa wszystkie
oszczędności do 1,05 mln SEK, jeśli firma upadnie. Jednak pomysł gwarancji
nie miał na celu sfinansowania dzikiej
ekspansji firm technologicznych za granicę. W praktyce to obecnie szwedzcy
podatnicy ponoszą największe ryzyko
w Klarnie.
Trudno przewidzieć, jaka będzie
przyszłiość Klarny i Siemiątkowskiego.
Widmo recesji (a w zasadzie już istniejąca recesja) mogą całkowicie zniszczyć
Klarnę, w pesymistycznych ocenach
krach firmy może nastąpić już w końcu
tego roku.
STREFA.SE

NGP 15/2022 (514)

Jesienna dawka. Jesienne liście.
Jesienne spacery.
Pamiętaj, aby zaszczepić się przeciw covid-19.

