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Szwedzki raj
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Magdalena Wnuk

Indywidualne, komfortowe
mieszkanie socjalne, pełna
lodówka, lekcje języka
i cały wachlarz szwedzkiej
pomocy bytowej – na to mogli
liczyć Polacy, którzy szukali
w Szwecji schronienia w okresie
stanu wojennego.

W
W

prowadzenie stanu wojennego to punkt zwrotny w historii polskiej
emigracji do Szwecji.
Polacy, którzy 13 grudnia 1981 roku
przebywali po północnej stronie Bałtyku, otrzymali od szwedzkiego rządu
prawo azylu. Ta decyzja trwale powiększyła raczej nieliczną grupę polskich
mieszkańców tego kraju. Pomoc rządu szwedzkiego nie była precedensem.
W 1944 roku w wyniku akcji „białych
autobusów” hrabiego Folkego Bernadotte Szwecja przyjęła kilkanaście tysięcy

 Bohaterowie 300 mil do nieba uciekają do Danii, jednak pierwowzorem scenariusza
była historia braci Adama i Krzysztofa Zielińskich, którzy w 1985 roku znaleźli schronienie
w Szwecji; na zdjęciu (od lewej) Andrzej Mellin, Wojciech Klata i Rafał Zimowski

więźniów obozów niemieckich, w tym
3,5 tys. Polaków, głównie kobiet. W 1968
roku stała się miejscem migracji obywateli polskich żydowskiego pochodzenia,
zmuszonych do wyjazdu w wyniku antysemickiej kampanii prowadzonej przez
władze PRL.

Truskawki, zmywak i ryby
– Podobała mi się ta Skandynawia z map,
szczególnie w atlasach gospodarczych.
Tam wszędzie są pola, wielkie przestrzenie, mnóstwo wody, mnóstwo jezior.
Z tego, co czytałem, wyglądało, że wtedy, w latach siedemdziesiątych, Skandynawia była na topie, szczególnie Szwecja
wtedy była w pierwszej trójce na świecie,
jeśli chodzi o zamożność, system socjalny itd. Ale wiadomo, to było takie czyste
marzenie – wspomina jeden z polskich
emigrantów, pięćdziesięciopięcioletni
dzisiaj tłumacz. Jego fascynacja regio-

nem zawiodła go na skandynawistykę
w Gdańsku. Nie zdołał jej ukończyć, bo
w Szwecji zastał go stan wojenny i postanowił tam pozostać. To skandynawskie marzenie stało się rzeczywistością
dla kilkuset tysięcy Polaków, którzy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych skorzystali z możliwości wyjazdu
do Szwecji.
Popularność tego kierunku migracji, przeważnie zarobkowych, wzrosła
za sprawą względnie otwartej polityki
Edwarda Gierka. Po 1970 roku biura
paszportowe coraz częściej wydawały
nie tylko paszporty do państw socjalistycznych, lecz także pozwolenia na
wyjazd do krajów kapitalistycznych. Nie
wszystkie państwa zachodnie były traktowane jednakowo. Panujący w Szwecji system socjalny i zasada neutralności stosowana przez ten kraj w polityce
zagranicznej sprzyjały dobrym relacjom 
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z blokiem komunistycznym. Na początku lat siedemdziesiątych PRL podpisała
umowy o ułatwieniach w ruchu granicznym z NRD, Austrią, Czechosłowacją
i Finlandią, a w 1974 roku także umowę
o ruchu bezwizowym z rządem Szwecji. Umowa obowiązywała do grudnia
1981 roku. W tym kilkuletnim okresie
do Szwecji wyjeżdżało od kilkunastu do
kilkudziesięciu tysięcy Polaków rocznie.
Mieszkańcy kraju nad Wisłą upodobali
sobie Szwecję jako miejsce letnich prac
sezonowych. Jeździli na północ zbierać
truskawki, zatrudniali się w gastronomii,
na budowach czy przy połowach ryb.
Zarobki były wielokrotnie wyższe niż
w PRL, co dawało ogromne możliwości
podniesienia standardu życia. Szczególnie
kusiło to młodych ludzi: – Studenci mieli
ten przywilej, że dużo łatwiej było dostać
paszport na wakacje i na takie wyjazdy.
Kolega zarobił razem trzy tysiące dolarów, może więcej. On za to kupił działkę
i postawił dom. Przebitka była ogromna –
wspomina jeden z migrantów, który również w czasie studiów jeździł do Szwecji
zbierać truskawki, a później znalazł tam
pracę jako informatyk. Zakup małego ﬁata, opłacenie kosztów życia w czasie studiów czy możliwość utrzymania rodziny
– dzięki dwóm, trzem miesiącom pracy
w Szwecji nie stanowiło to problemu.

Szwedzcy „stanowojenni”
W 1981 roku z Polski wyjechało wiele
tysięcy osób, często z bardzo mglistym
pojęciem, co je czeka za granicą. Według
obliczeń historyka Dariusza Stoli, poza granicami Polski w momencie wprowadzenia
stanu wojennego przebywało 150 tys. obywateli polskich, z których większość nie
miała tam uregulowanego statusu. Państwa zachodnie, w tym także Szwecja,
solidarnie umożliwiły tym osobom legalizację pobytu na mocy międzynarodowych przepisów o ochronie uchodźców.
– Za tego Peerelu wszyscy chcieli wyjechać z tej Polski. Ja wyjechałem dwa
tygodnie przed stanem wojennym, to był
czysty przypadek. Nikt nie wiedział, że
będzie stan wojenny, akurat – szczęście,
nieszczęście – wspomina mieszkający od
1981 roku w Sztokholmie sześćdziesię-

ciolatek. – Ja niechcący pojechałem do
Szwecji 10 grudnia, zupełnie przypadkowo. Taki los. No i pojawiła się możliwość
pozostania, więc zostałem tam – dodaje
wspomniany wyżej tłumacz (dziś z powrotem w Polsce), którego stan wojenny
zastał na studenckim wyjeździe w Szwecji. 13 grudnia w podobnej sytuacji znalazło się kilka tysięcy polskich obywateli, przebywających w tym kraju głównie
w celach zarobkowych lub turystycznych.
„Stanowojenni” to szczególna grupa
emigrantów – choć wielu nie planowało
stałej emigracji, zostali do niej niejako
nakłonieni przez okoliczności. Szwecja
zaoferowała im azyl, z którym wiązały się także liczne przywileje. Przede
wszystkim otrzymywali prawo pobytu, które z kolei dawało im możliwość
ubiegania się o mieszkanie socjalne. Jeden z emigrantów wspomina, że przez
dwa i pół roku czekał na przyjazd żony
i dzieci. Urząd przez cały ten okres interesował się jego sytuacją mieszkaniową
i co jakiś czas oferował mu jakieś lokale. Ostatecznie po przyjeździe rodziny

otrzymał czteropokojowe mieszkanie
w dobrej dzielnicy Sztokholmu.
Jedną z największych trudności, jaką
musieli pokonać azylanci, było ściągnięcie do Szwecji najbliższych. Osoby,
które skorzystały z prawa azylu, łamały
prawo PRL z powodu odmowy powrotu do kraju. Władze wykorzystywały ich
szczególną sytuację i przez długie okresy uniemożliwiały wyjazd ich rodzinom.
Oczekiwanie na przyjazd najbliższych
często przeciągało się do dwóch, a nawet
trzech lat. Niektórzy azylanci organizowali głodówki i inne akcje protestacyjne
pod polską ambasadą w Sztokholmie.
Niestety, niejednokrotnie rodziny otrzymywały paszporty dopiero po zawieszeniu stanu wojennego.
Niektórzy emigranci, choć wcześniej
nie byli opozycjonistami, angażowali się
w działalność polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji. Najważniejszą inicjatywą był Kongres Polaków
w Szwecji, inaugurowany po 13 grudnia. Działacze kongresu współpracowali ze starszymi podmiotami skupiony-
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mi wokół Ośrodka Polskich Organizacji
Niepodległościowych w Sztokholmie.
Prowadzili akcje protestacyjne pod ambasadą PRL, a także zbiórki dla potrzebujących rodaków pozostałych w ojczyźnie. Kongres podejmował także działania
polityczne i lobbował w szwedzkim
rządzie w sprawie zwiększenia liczby
przyjmowanych uchodźców. „Biuletyn
Solidarności”, wydawany w Sztokholmie w 1982 roku, zamieścił w jednym
z numerów informację, że działaczom
udało się namówić szwedzkie władze na
przyjęcie sześciuset polskich uchodźców
z obozu w Austrii.

Oxelösund, czyli ośrodek
przejściowy po szwedzku
Część „stanowojennych”, którzy nie
mieli miejsca zamieszkania, i przede wszystkim napływający do Szwecji
uciekinierzy stanu wojennego, przeważnie działacze różnych struktur Solidarności, mogli liczyć na zakwaterowanie w ośrodku dla uchodźców.
Mieszkania dla azylantów znajdowały

się w kilku miejscowościach, ale największy i najbardziej znany ośrodek
mieścił się w Oxelösund, ok. 120 km od
Sztokholmu. W niczym nie przypominał
baraków czy koszar, które pełniły funkcję obozów przejściowych we Włoszech
albo w Austrii. Było to niewielkie osiedle bloków, w których każdy uchodźca
otrzymywał osobne mieszkanie. Była
emigrantka Jolanta Szutkiewicz, żona
działacza szczecińskiej Solidarności,
tak je opisuje w swoich wspomnieniach
wydanych w 2010 roku: „W tym nieznanym mieście czekało na nas mieszkanie
– trzypokojowe, kompletnie urządzone
i wyposażone (oczywiście na zasadzie
hotelu): w pokoju dziennym telewizor
i radio, w łazience przybory toaletowe,
w sypialniach świeża, kolorowa pościel,
w kuchni, w lodówce i zamrażarce produkty żywnościowe”. Jeden z moich
rozmówców z kolei zapamiętał, że na
miejscu zastał nawet szczoteczkę do
zębów. Oprócz tego azylanci mogli liczyć na przyzwoitą dietę, pozwalającą
na zakup żywności i najpotrzebniejszych

 Wyładunek darów Szwedzkiego Czewonego Krzyża,
Warszawa, 1982 rok

rzeczy. W ramach programu integracyjnego uczestniczyli w obowiązkowych
lekcjach szwedzkiego.
Nauka języka i możliwość podjęcia
pracy wielu uciekinierom ułatwiły wejście w społeczeństwo szwedzkie. Jolanta
Szutkiewicz (z wykształcenia polonistka) skorzystała z tych możliwości i ukończyła studia tłumaczeniowe, pozwalające jej na kontynuowanie zainteresowań
językowych.
Nie wszyscy decydowali się na pozostanie w Szwecji. Podobnie jak w przypadku polskich azylantów w Austrii czy
Włoszech, część skorzystała z programów imigracyjnych za ocean. Największe szanse na uzyskanie azylu w Szwecji mieli emigranci „stanowojenni”
i uchodźcy polityczni w pierwszych latach ostatniej dekady PRL, w sporadycznych przypadkach zdarzało się to także
później. Najgłośniejsza sprawa dotyczyła
braci Adama i Krzysztofa Zielińskich,
którzy w 1985 roku przedostali się do
Szwecji, ukrywając się na półce pod podwoziem ciężarówki. Choć nieletni, zostali objęci ochroną rządu szwedzkiego,
kiedy władze PRL zagroziły, że odbiorą
prawa rodzicielskie pozostałym w kraju rodzicom chłopców. Obaj pozostali
w Szwecji, gdzie skończyli szkoły i podjęli pracę. Ich historia została zekranizowana w ﬁlmie Macieja Dejczera 300 mil
do nieba. W ﬁlmie chłopcy przedostają
się do Danii, niemniej realia wydarzeń,
szczegóły ucieczki, warunki w ośrodku
i procedury azylowe zostały wiernie oddane i dają wyobrażenie o przeżyciach
ówczesnych uciekinierów.
Atrakcyjny rynek pracy, ułatwienia wizowe i pobytowe w latach osiemdziesiątych, a także rozbudowana opieka socjalna zachęciły niektórych do osiedlenia się
w Szwecji na stałe. Na zatrudnienie mogli
liczyć inżynierowie, lekarze, pielęgniarki czy informatycy, ale także robotnicy,
sprzątaczki czy opiekunki osób starszych. W latach osiemdziesiątych w sumie osiedliło się w Szwecji 17 tys. Polaków, w tym ponad 6 tys. w okresie stanu
wojennego.
Magdalena Wnuk – antropolog kultury, etnograf,
doktorantka w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk

Fot. Wojciech Frelek/PAP/CAF

WYDARZYŁO SIĘ W XX WIEKU

