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Glada skratt med Olkiewicz' emigrantminnen

Den 11 mars gästades Svensk-Polska
föreningen av Andrzej Olkiewicz
(Stockholm), författare till den nyutgivna
boken ”Konsten att vara invandrare”
(2008).

Föreningens ordförande Peter Eklund
hälsade Olkiewicz välkommen och
betonade hur viktigt det var att diskutera
frågor som berör oss alla, både
invandrare och majoritetsbefolkning. Att
byta land är alltid svårt, men man kan
både förstora och förminska
svårigheterna just så som Olkiewicz själv
säger i sin bok: ”Beslutet att lämna
hemlandet kommer först. Därefter står
det oss fritt att välja mellan att förbli
främlingar eller gå över ’den andra
gränsen’, det vill säga lämna
utanförskapet och ingå i det nya
samhället.”

När Peter Eklund lämnat över ordet till
föredragshållaren, berättade Olkiewicz i
korta drag om hur boken kom till. Som
nittonåring flydde han 1957 från Polen till
väst undan den kommunistiska
diktaturen. Sedan dess har han bott i
olika länder, först i Danmark och sedan i
Sverige, men även – i samband med sitt
arbete som geolog – i Saudiarabien och i
Abu Dhabi. Alla dessa möten med
främmande kulturer och människor från
världens alla hörn utgör bakgrunden till
hans reflexioner över emigrantödets olika
aspekter. Olkiewicz var (liksom i boken)
befriande uppriktig i sina kommentarer
angående det egna emigrantödet: “Under
min emigranttillvaro har jag gjort de
flesta misstag en människa som bosätter
sig i ett främmande land kan göra” –
erkände han öppet och beskrev några av
de oväntade kulturkrockar och missöden
som han själv eller andra i hans situation
råkat ut för i det nya landet.

Många Uppsalamedlemmar kom för att lysna på
Andrzej Olkiewicz, som talade om sin bok Konsten
att vara invandrare. Peter Elund avtackade talaren,
som tillsammans med Malgorzata Anna Packalén
reagerade på publikens frågor.
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Hans berättelse gav livfullt gensvar.
Frågorna från publiken var många och
den efterföljande diskussionen blev både
engagerad och intressant. Men den var
också mycket rolig – Olkiewicz är en
verkligen inspirerande och underhållande
föredragshållare!

I sin avslutning påpekade ordföranden att
vi alla har på sätt och viss ”utvandrat”
någon gång under livets skede, om så
bara inom samma land, från en region till
en annan, från en by till en stad, osv. och
att många av de problem som Olkiewicz
tar upp i sin bok också gäller s.a.s.
generellt. Föredragshållaren avtackades
med blommor och en flaska vin och
kvällen fortsatte under mer inofficiella
former – med mat, dryck och fortsatt
livlig diskussion!

M.A. Packalén
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