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On/off 

 

…Podróżując „na lekkiego”, pakując do 

torby tylko kilka najniezbędniejszych 

przedmiotów codziennego, często jednorazowego 

tylko użytku, turysta może wyruszyć w drogę w 

każdej chwili – gdy tylko osmoza zagrozi 

wymknięciem się spod kontroli, lub gdy 

spowszednieją i przestaną bawić przyjemności z 

otoczenia tłoczone, lub gdy nowe, silniejsze 

wrażenia i bardziej podniecające przygody 

zamajaczą na horyzoncie. Ruchliwość jest w życiu 

turysty wartością nadrzędną: gdy potrzeba 

popchnie lub marzenie przywoła, trzeba być 

gotowym do podróży…  

(Zygmunt Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień) 

 

 

Najpierw mail, potem telefon. Trafiam do nich bez problemu. Krótki dzwonek, drugie 

piętro. Drzwi otwiera Marta. W pokoju witam się z Janem, który trzyma na rękach 

kilkumiesięcznego syna. – Nie mamy mebli, musisz usiąść na podłodze, sprzedaliśmy właśnie 

stare i czekamy na nowe. Marta robi herbatę, a Jan kołysze dziecko. Wokół zabawki, chodzik. 

Siadam po turecku pod ścianą. Gdy pękają pierwsze lody, zaczynają opowiadać. 

Spontanicznie, o wszystkim. To wstajemy, to siadamy. Chodzimy po pokoju, potem znów 

Marta gotuje wodę, a malcowi trzeba zmienić pampersa. Nie są typowi. Wyjechali do Irlandii 

w październiku 2007. Mieli wiele planów, ale chcieli wrócić i zrobili to po ośmiu miesiącach. 

 Jak przez mgłę przypominam sobie mój lot do Dublina. Jakieś polskie lotnisko, 

Kraków albo Katowice. Przyjechałem dużo wcześniej. Na wyświetlaczach kierunki do 

słonecznych kurortów: Hurgada, Marmaris, Sousse, Agadir w Maroku. Przyloty z Sharm i 
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Taby. Rewia letniej mody, choć za terminalem koniec polskiej jesieni. Gwar, uśmiechy. 

Dzieci podekscytowane podróżą. Barwnie, jak w lunaparku. Torby i walizki w kolorach 

tęczy. Klapki, koszulki, lniane spodnie, spódniczki, sun-glasses. Jedni wylatują, inni wracają 

już opaleni, nierzadko w krótkich spodenkach. Przywitania i pożegnania z najbliższymi, 

często kwiaty. U góry kawiarnie pełne przyszłych plażowiczów. – Jeszcze trzy godziny i 

będziemy pić pod palmami. A potem zobaczyłem kolejkę do mojego samolotu. Szara, 

ortalionowa i zmęczona. Długi ogonek ludzi, którzy jakby czekali na tramwaj w środku 

postindustrialnego Bytomia. Cisza. Milczenie. Tyle światów, ilu ludzi. Bagaż podręczny w 

reklamówkach z Media-Markt, Hermesu i Auchan. Rzadko ktoś kogoś odprowadzał. Prawie 

nikt z nikim nie rozmawiał. Czym bliżej było wylotu, tym kolejka się wydłużała. Jak kij w 

szprychy. Gdy byłem dzieckiem, na święta kupowaliśmy kolorową marszczoną bibułę, 

cięliśmy ją na wąskie paski i rozwinięte przeplataliśmy między szprychami w rowerach. 

Podczas jazdy koła falowały kolorami. Kolejka była, jakby ktoś klucz francuski włożył w tę 

rozpędzoną bibułę. Jakby się zatrzymała kolorowa łańcuchowa karuzela. Nie pasowała do 

reklam, uśmiechów i wakacji. Miejsca w samolocie nie są numerowane, więc kto pierwszy, 

ten lepszy – stąd pokorne oczekiwanie jeden za drugim. Swetry, polary, kurtki, buty, dżinsy. 

Czasem dopijane naprędce piwo. Średnia wieku między 25 a 30. Rzadko ktoś starszy, częściej 

jeszcze młodsi. Przede mną para, cały czas objęci, milczący, gotowi do wylotu, ale tuż przed 

bramką ona odchodzi. Płaczą. Jest mi głupio, bo kradnę im życie.   

Kiedyś poznałem ich przelotnie, potem zapomniałem i ktoś mi teraz przypomniał. 

Pijemy herbatę. Marta wspomina o Tesco, że jest lepsze niż w Polsce, że produkty są lepszej 

jakości, świeższe. Mówi, że wszystko jest tanie, jeśli zarabia się więcej, choć usługi są drogie. 

Jan opowiada o strzaskanych okularach, których naprawa wyniosłaby krocie, gdyby nie 

uprzejmość optyka: - polutował i do Polski wytrzymały. Kilka razy mówią o dobrej opiece 

medycznej. 

- Polacy się boją, bo słabo znają angielski, a Irlandczycy są tacy, że jak 

rozpoznają obcy akcent, robią się nieufni i opryskliwi. Z pracą się udało, bo 

dobrze znałem język. Trzeba umieć się skutecznie wykłócić. Kiedyś mieliśmy 

sprawę z telewizorem. Ktoś doniósł, że mieszkamy i nie płacimy abonamentu, a 

telewizor mamy. Prawda była taka, że doniosła kuzynka, od której wynajęliśmy 

mieszkanie i którą chyba zżarła zazdrość, że my, choć byliśmy krócej od niej, 

daliśmy sobie o wiele lepiej radę. I doniosła na nas do urzędu. Telefon odebrała 
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Marta. Urzędnik coś tłumaczył, ale nie sposób było go zrozumieć. Mają tam od 

takich spraw „inspektora telewizyjnego”. Musiałem iść i załatwić. Dostawaliśmy 

mandaty nawet, jak wyjaśniłem, że telewizor nie jest nasz i nie korzystamy. Każdy 

mandat wyższy. W końcu kazali zignorować ich pisma i sprawa ucichła. Gdyby 

nie mój angielski, musielibyśmy zapłacić kilkaset euro kary. Pierwsze wezwanie 

było na 600 euro, drugie na 900, a kolejne już na 1200. Tak samo w pracy: nie 

znasz języka, nosisz kartony. Umiesz się dogadać, siadasz na kasie, jesteś 

barmanem, kelnerką. W ogóle zauważyłem jeszcze coś: im ładniej rozmawiałem z 

managerem, tym byłem lepiej traktowany. Trzeba było ładnie mówić, poprawnie, 

kwieciście – wtedy miało się fory. Zresztą potem odkryłem jeszcze inną zasadę, że 

im mniej pracowałem, tym miałem większe poważanie wśród pracowników. Jak 

ktoś był nadgorliwy, nie miał życia. Ostracyzm od pierwszego dnia. Inaczej było 

na budowach i w robotach drogowych: tam mogłeś być niemową. Za to stawka 

godzinowa jest chyba największa w Europie. Irlandczycy kompletnie nie potrafią 

budować i remontować. Najpierw kręcą półkę, a potem kafelkują. Musieliśmy im 

wyprostować ponad stumetrową Millenium Spire, bo sami nie umieli – a ta iglica, 

to przecież symbol Dublina. Polacy mieli branie i pewnie mają do dziś, choć wiele 

się zmieniło. Euro spadło i w pewnym momencie zaczęliśmy realnie tracić na 

odłożonych pieniądzach. Każdy tracił i zaczęło się to kończyć. Dla nas to była 

przygoda, chcieliśmy się poznać, pobyć razem, zobaczyć, czy do siebie pasujemy – 

a potem się pobrać. Wszystko wyglądało na jedną wielką promocję. Ale promocje 

się kończą, nie trwają wiecznie. Dla Polaków to była taka jedna wielka 

wyprzedaż: oni nam dawali pracę, płacili, a myśmy mogli to wydać w kraju po 

dobrym kursie. 

Przypominam sobie mój pierwszy pobyt w Irlandii. Dublin, listopad 2009: jeden 

wielki deszcz, zimno i ponuro. Przemoczone buty, woda spływająca na kark, wszędzie kałuże. 

I ten lewostronny ruch, gdy samochody wyskakują z miejsc najmniej spodziewanych. Każdy 

dzień był walką z wiatrem, parasolami i jedną wielką ulewą. Miałem wrażenie, jakby słońce 

świeciło tylko w nocy, jak śpię – bo kiedyś świecić przecież musiało. Idąc chyłkiem, przy 

samych gzymsach kamienic, pod reklamowymi szyldami (bodaj Summerhill St.), zobaczyłem 

polski sklep. POLSMAK. Ogromny biało-czerwony baner z dodatkowymi napisami po 

polsku: niskie ceny, sprawdź nas. Po lewej duże narodowe godło. Z koroną. Pieczywo, mięso, 
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słodycze. Polska obsługa. W sam raz na przeczekanie kolejnej chwilowej ulewy. - W życiu do 

niego nie wrócę, mam go dosyć, niech sobie pisze, dzwoni. Bałwan. Już o nim zapomniałam, 

ale do niego to nie dociera. Myśli, że wyjechałam na wakacje. Rok mija, a on się łudzi. Po co 

ja mam do niego wracać? Za karę? Dupek. Udaję kupowanie. Sprzedawczynie rozcinają 

palety jogurtów, wyjmują z folii i kładą do lodówek. - Jak byłam na miejscu, to się nie 

interesował, znikał na całe dni, a teraz niby mu zależy. W dupie go mam, a jak mi tu 

przyjedzie, to mu wygarnę całą prawdę. Nawet na samolot mnie nie odwiózł. Jakby kochał, to 

by odwiózł. No powiedz? Po co mi ten chłop? Dupek, mówię Ci, skończony dupek. Deszcz 

chwilowo ustał. Za plecami usłyszałem dowidzenia. Czy jest bardziej przeznaczenie, czy 

wolna wola? Na ile coś, co robimy, jest naszym własnym wyborem, a na ile kolejami losu, 

przed którymi nie da się uciec? Szedłem w dal z głosem sprzedawczyni, z jej rozgoryczeniem 

i rozczarowaniem, bo choć była zdecydowana, słyszałem żal.  

- Kościoły są piękne, ale puste. Automaty na wszystko. My nie jesteśmy do tego 

przyzwyczajeni. Świeczki na monety, światło na monety. Drzwi, toalety – za 

wszystko trzeba płacić. Nie można usiąść, bo ławka jest przez kogoś opłacona. 

Myśmy chodzili do kościoła nie z Polakami, tylko blisko nas. Ale rzadko. W 

Irlandii, jak jest święto, to się pije, a nie chodzi na mszę. Pije się ciągle. Mam 

wrażenie, że my tam jeździmy tylko pić i pracować. Ale Irlandczycy wcale nie 

odstają, też cały czas piją. Zawsze śmieszyła mnie ta polska zapobiegliwość, bo w 

święta alkoholu nie uświadczysz, a Polak posiadał: robił zapasy kilka dni 

wcześniej. Kategorycznie nie wolno z piwem chodzić po ulicach, o alkoholu nie 

mówiąc. Kiedyś się zapomniałem, w jakiś ciepły dzień, i jakby spod ziemi wyrosła 

przede mną policjantka, przedstawiła się, bardzo uprzejmie wyjęła mi z ręki 

puszkę i wrzuciła do kubła. Na odchodne pogroziła palcem, żeby nigdy więcej się 

to nie powtórzyło. I jeszcze jedno: to w Polakach się nie zmienia – oszczędność. 

Polak oszczędza na wszystkim: na biletach, jedzeniu, paliwie, na butach, 

ogrzewaniu. Nie jest skąpy, tylko oszczędny. Ciuła grosz do grosza. Oczywiście 

potem to przepije, ale to inny temat. Wiem, nie można generalizować, ale trudno 

uciec od schematów. Trudno nie myśleć schematami, jak na co dzień widzi się to 

wszystko z bliska. Na Azjatów mówiliśmy „ciapaci”, bo nic nie umieli zrobić i 

wszystko było cięższe od nich. I śmierdzieli. Kiedyś nie szło już wytrzymać i ktoś 

poszedł do managera, żeby zwrócił uwagę, że ciapaty ma się umyć. Ale manager 
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nie chciał i nie mógł mu zwrócić uwagi, bo bał się, że tamten zaskarży go za 

poniżenie, zniesławienie. Czarni byli leniwi. Polak zrobił za te same pieniądze trzy 

razy więcej. A ciapaty i Czarny powoli, swoim rytmem, byle się nie narobić. 

Przyjęło się powiedzenie, że mieli „offa”. Choć poznaliśmy Algierczyka, Saida, 

który był bardzo pracowity. Lubiliśmy się. Polacy często trzymali się z Czechami i 

Słowakami. Pewnie ze względu na język. Każdego można jakoś scharakteryzować. 

Śmieszne było to, że rano Irlandczycy do sklepu chodzili w piżamach, albo w 

takich poszarpanych dresach, że w Polsce to się nawet po domu tak nie chodzi. 

Powłóczyli nogami, te nogawki wycierały ulice z wody i kurzu. To częsty widok. 

Patrzę na Krzyż z Cong. 1123 r. Prawie dziewięćset lat temu wykonano go na 

polecenie władcy Connachtu, jednego z czterech ówczesnych królestw Irlandii. Dziś 

pieczołowicie przechowywany jest w dublińskim Muzeum Narodowym. Jeśli wierzyć 

legendom, pierwszych przybyszów przygnał na wyspę potop - łodziami Partholona. Ród 

wyniszczony przez zarazy poddał się Nemedowi ze Scytii, a ten legł pod naporem Fomorian. 

Po nich nastali Fir Bolgowie, których pokonali półboscy herosowie Tuatha De Danann. Dziś 

wiemy, że z końcem epoki lodowcowej (10 tys. lat temu) przybyli na wybrzeża Antrium 

rybacy ze Szkocji. Potwierdza to osadnictwo Celtów (ok. 500 r. p.n.e.), którzy zastali wyspę z 

widocznymi oznakami epok kamienia, brązu i żelaza. Przez wieki Irlandia miotana była czy 

to walką o wyzwolenie, czy też koniecznością utrzymania niepodległości. Chrześcijańska i 

katolicka u boku potężnego, później anglikańskiego sąsiada. Z zachodu przyparta do 

Atlantyku, ze wschodu skazana na przymierze z Brytanią. Pamiętam taksówkarza:- my nie 

mówimy po angielsku, tylko po gaelicku!  

- Kradzieże zdarzają się notorycznie. Znajomej w hostelu, w kilkuosobowej sali, 

ktoś wyciągnął oszczędności, które miała schowane w takiej małej torebce na szyi. 

Spała i nic nie poczuła. Kradnie się nawet na lotniskach: wybebeszone bagaże na 

taśmie, bo niby szukano papierosów i narkotyków, a zniknęły perfumy, 

dopuszczalna butelka wódki czy kosmetyki. Nawet kawa wtedy wsiąka. Kradnie 

obsługa, a często są to niestety Polacy. Opowiadano historię, że komuś 

skradziono jakiś ciuch i potem znalazł go na bazarze w centrum. Innym tematem 

są kradzieże w pracy. Klienci w sklepach przeklejają cenówki. Na zapleczach, w 

magazynach się je i pije, otwierając opakowania. Zdarzają się kradzieże 
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pospolite, ale wtedy wzywa się policję. Ktoś coś schowa do kieszeni i nie pokaże w 

kasie. 

Powoli czas się zbierać. Żegnamy się i umawiamy na kolejne kiedyś spotkanie. 

Wychodząc zwracam uwagę na ładne i solidne drzwi w pokojach. Ciemny, lity brąz. Są 

masywne i jakby za ciężkie do wnętrza mieszkania w bloku, ale nadają przez to charakter 

pomieszczeniom. Jeszcze chwilę rozmawiamy. W St. Patrick’s Cathedral widziałem drzwi, 

które przypominają o historii z 1492 roku. Spór poszedł o stołek: hrabia James Ormond został 

mianowany lordem deputowanym zamiast hrabiego Kildare’a. Wygrany tak się przestraszył 

złości przegranego, że zabarykadował się za drzwiami, które prowadziły do katedralnego 

kapitularza i odmawiał wyjścia. Na nic zdały się solenne zapewnienia o swobodzie przejścia, 

gdy Ormond będzie chciał wyjść. Zirytowany patową sytuacją Kildare wybił włócznią 

nieduży otwór w drzwiach, przez który wsunął swoją rękę na dowód czystości i szczerości 

intencji, podając ją na tacy Ormondowi. A ten uścisnął dłoń przeciwnika, kończąc spór 

porozumieniem i kompromisem. I to od tego wydarzenia wzięło początek powiedzenie, by 

dać sobie za coś rękę uciąć (chancing your/one’s arm), zaryzykować. 

- Widzisz, myśmy mieli plan, żeby zarobić. Pobyć i zarobić. Polecieliśmy, tak jak 

wszyscy, Ryanairem. Mieliśmy swój pokój. Dwa razy zmienialiśmy mieszkanie. 

Mieliśmy trochę szczęścia, bo szybko dostaliśmy pracę, i to w tym samym 

markecie. Schudłem 12 kilo. Jak aplikujesz, to musisz czekać na telefon, a oni 

dzwonią tylko raz. Pracowaliśmy tylko nocami, w dzień spaliśmy. Dlatego może 

mało wychodziliśmy do pubów, na imprezy – bo nie było kiedy. Nawet nie byliśmy 

u świętego Patryka. Uzbieraliśmy na wykup tego mieszkanka, jeszcze trochę 

odłożyliśmy. Poznaliśmy trzydziestoletniego Polaka, który przyjechał, żeby w 

Polsce szybko spłacić kredyt. Był inny, na którego mówiliśmy „dziadek” – ten 

tylko pił i balował. Ludzie przyjeżdżają z wielu powodów: są tacy, którzy uciekają, 

inni szukają swojego miejsca. W Irlandii żyje się szybko i bezmyślnie. Wyszliśmy 

na plus mimo spadku euro. Nie urządzaliśmy się tam. Przed wyjazdem zrobiliśmy 

licencjat na tym samym kierunku i coś zaiskrzyło. To na co czekać? Przygoda. 

Niech wyjdzie szydło z worka – chcieliśmy spróbować wspólnego życia. Po 

powrocie do Polski skończyliśmy studia. Potem wzięliśmy ślub i zdecydowaliśmy 

się na dziecko. Niczego nie żałujemy. Udało nam się. 
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Po powrocie do domu odgrzebuję stary album i szukam fotografii tamtych drzwi. Są. 

Pięć pionowych desek, sfatygowanych starością, umocowanych na chyba aluminiowym 

stelażu. W środku pionowa, prostokątna, nieduża dziura. Deska po prawej ułamana do 

połowy. Widać ślady wielu porysowań. Przez wieki niejeden śmiałek chciał na drzwiach 

złożyć autograf. Jest i swastyka. Pamiętam, jak turyści, przez wybity Kildareowską włócznią 

otwór, podawali sobie ręce. Nie wiem dlaczego, ale pomyślałem wtedy o kościelnych 

ślubach, gdy dłonie młodej pary wiąże kapłańska stuła. A gdyby tak podawać sobie ręce przez 

drzwi z dziurą, i nie ze słowami: i że Cię nie opuszczę aż do śmierci, tylko dam sobie za 

Ciebie rękę uciąć… 

 

Maciej Kalarus 

 

  


