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KS. MARIUSZ CHAMARCZUK SDB

INTEGRACJA M£ODZIE¯Y EMIGRACYJNEJ
W KOCIELE KATOLICKIM W SZWECJI
Wspó³czesne zjawisko migracji ludnoci, zw³aszcza ludzi m³odych, jest dla
socjologa i kulturoznawcy ciekawym obszarem prowadzenia badañ. W zale¿noci od wyboru metody, zagadnienia, grupy poddanej analizom, czasu zaistnienia
wydarzenia, kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego badania mog¹ byæ bardziej
lub mniej wyczerpuj¹ce, udane i wiarygodne. Dokonuj¹c wyboru tematu niniejszej analizy, kierowano siê przewiadczeniem, i¿ intensywne zjawisko wewnêtrznej migracji w ramach Unii Europejskiej domaga siê rzetelnych, bie¿¹cych opracowañ podejmuj¹cych próbê opisu zachodz¹cych przemian kulturowocywilizacyjnych. Obecnie, osoby i rodziny podejmuj¹ce decyzjê o zmianie kraju
zamieszkania, to w du¿ej wiêkszoci ludzie m³odzi, poszukuj¹cy w³aciwego dla
swych aspiracji oraz oczekiwañ miejsca ¿yciowego spe³nienia.
Jednym z krajów, do którego w ostatnich latach przyby³o wielu emigrantów
jest Szwecja  kraj o specyficznym ustroju politycznym1 i systemie kulturowym2,
kraj od dawna potocznie nazywany krajem neutralnym3, z tendencjami do coraz
wiêkszej liberalizacji ¿ycia spo³ecznego. Obowi¹zuje w nim zasada wolnoci religijnej, wiêc przybywaj¹cy migranci, niezale¿nie od religii i wyznania, maj¹
mo¿liwoæ praktykowania przyjêtych wczeniej norm i zasad moralnoobyczajowych (trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e w ostatnim czasie praktyka codziennego ¿ycia
zdaje siê raczej temu zaprzeczaæ). Dotyczy to tak¿e imigrantów z krajów tradycyjnie katolickich lub tych, którzy poprzez w³asny wiadomy wybór ¿yj¹ zasadami katolicyzmu.

1 Por. Ch.R. Svensson, Spokojnie to tylko Szwecja, Przewodnik po ró¿nicach kulturowych,
t³um. T. Krzy¿anowski, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007, s. 2527.
2 Por. Samhällsguiden, En handbok i offentlig service, WS Bookwell, Visby 2009, s. 405419.
3 Por. J. Kubitsky, Szwecja od rodka, Pañstwowy Instytut Wydawniczy PWN, Warszawa 1987.
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W Szwecji, kraju, którego zrêby pañstwowoci utworzono na fundamencie
struktury kocielnej w dobie przemian reformacyjnych w XVI wieku4, mimo przeladowañ i zakazów w czasach kontrreformacji oraz Owiecenia5, katolicy przetrwali w swej postawie lojalnoci wobec Watykanu a¿ do odst¹pienia od restrykcyjnej polityki wobec katolicyzmu po II wojnie wiatowej6. Koció³ katolicki jako
struktura i katolicy jako konkretne osoby i wspólnoty, analizuj¹c minione, trudne
czasy, dzisiaj mozoln¹, a w efekcie skuteczn¹, choæ nadal nie pozbawion¹ wielu
trudnoci, prac¹, wype³niaj¹ w dalszym ci¹gu misjê wiernoci. Sta³o siê to mo¿liwe w du¿ej mierze dziêki przybyszom z zewn¹trz, imigrantom, bêd¹cym zw³aszcza od po³owy XX wieku intensyfikuj¹cym i o¿ywiaj¹cym nurtem obecnoci nowych wyznawców Kocio³a katolickiego w Szwecji. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e
m³odzi imigranci, posiadaj¹c ró¿ne poziomy wiadomoci, wolniej lub szybciej,
z wewnêtrznej potrzeby lub sytuacyjnej koniecznoci, identyfikuj¹ siê z szeroko
rozumian¹ kultur¹ w nowym kraju osiedlenia7.
Niniejsze opracowanie jest prób¹ analizy podejcia do problemu z przeciwnego bieguna, tzn. od strony reakcji Kocio³a katolickiego na to zjawisko. Jest
zatem prób¹ odpowiedzi na pytanie: jakie wysi³ki podejmuje Koció³ katolicki
w Szwecji, aby integrowaæ, jednoczyæ, ³¹czyæ, scalaæ w jedn¹ spo³ecznoæ kulturow¹ i wspólnotê religijn¹ m³odych emigrantów z ró¿nych krajów oraz tworzyæ
tym samym dla nich przyjazne rodowisko ¿ycia i rozwoju?
1. HISTORIA POWSTANIA STRUKTURY DUSZPASTERSTWA M£ODZIE¯Y
EMIGRACYJNEJ W KOCIELE KATOLICKIM W SZWECJI
Koció³ katolicki w Szwecji, pozostaj¹c przez d³ugi czas w sytuacji izolacji,
skrêpowania, osaczenia i przeladowania8 dojrzewa³ do wiadomoci potrzeby
otwarcia siê na wielk¹ potencjê drzemi¹c¹ w spo³ecznociach imigrantów z krajów katolickich. W zasadzie nie podlega dyskusji fakt, i¿ od momentu wzrostu
liczby imigrantówkatolików wszystkie struktury kocielne Kocio³a katolickiego

4

Por. M. Nyman, Förlorarnas historia  Katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning
Kristina, Veritas Förlag II uplagan Malmö 2002, s. 7277.
5 Por. tam¿e, s. 229271.
6 Por. M. Nyman, Stiftets 50 år, w: Stockolms Katolska Stifts 50 år, red. H. Hellström, Veritas
Förlag  Värnamo 2003, s. 1117, por. tak¿e Y.K. Sjöblom, Ett stift växer fram, w: tam¿e s. 1927.
7 Por. Krêgi integracji i rodzaje to¿samoci  Polska, Europa, wiat, red. W. Weso³owski,
J. W³odarek, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 113.
8 Por. B. Lindquist, En svår ny början 17831833, w: Bygga Kyrka  Katolska kyrkan i Sverige
17831983, En historisk återblick, red. A. Åberg, B. Lindquist, L. Cavallin, Katolska Bokförlaget 
Uppsala 1983, s. 921.
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w Szwecji zaczê³y funkcjonowaæ w nowy sposób9. Tak te¿ sta³o siê z sektorem,
któremu powierzono duchow¹ opiekê nad dzieæmi i m³odzie¿¹. Organizacja istniej¹ca od 1934 roku10, skupiaj¹ca przede wszystkim m³odych katolików pochodzenia szwedzkiego, o nazwie: Sveriges Katolska Ungdomsförbund (SKU), bêd¹ca organem ówczesnej administratury apostolskiej, a nastêpnie diecezji sztokholmskiej11, utworzona do pracy duszpasterskosocjalnej z m³odzie¿¹, stanê³a przed
nowymi wyzwaniami i mo¿liwociami12. W czasach przed rozpoczêciem II wojny wiatowej, czyli w okresie miêdzy 1934 a 1939 rokiem, grupa prowadz¹ca13
k³ad³a g³ówny nacisk na uformowanie siê w zwi¹zek m³odzie¿owy ze sta³¹ siedzib¹ w Sztokholmie, z w³asnym zarz¹dem, formaln¹ rejestracj¹ w rejestrze pañstwowym, gromadzeniem finansów na dzia³alnoæ, znalezieniem i wynajêciem
odpowiedniego lokalu (w czym uzyska³a pomoc od Hermana Burczyka SDB,
który w siedzibie salezjañskiego oratorium wydzieli³ miejsce dla tej organizacji).
Pod koniec lat 40tych XX wieku biuro SKU przeniesiono do najstarszej parafii
katolickiej w Szwecji prowadzonej przez jezuitów, parafii w. Eugenii w Sztokholmie14. O nadziei pok³adanej w SKU wiadczy telegram przes³any do zarz¹du
rodz¹cego siê dykasterium w 1935 roku przez Kard. Giovanniego Pacelli15 (póniejszego papie¿a Piusa XII).
Po rejestracji i ukszta³towaniu zarz¹du rozpoczêto ciê¿k¹ pracê wychodzenia
na zewn¹trz i tworzenia krajowej struktury w oparciu o istniej¹ce ju¿ w Szwecji
parafie katolickie. Nawi¹zywano kontakty z proboszczami i m³odymi aktywnymi
pomocnikami, co zaowocowa³o du¿ym zainteresowaniem wspó³prac¹. Przyjmowano na ³ono organizacji tak¿e inne, powsta³e wczeniej lub dopiero rodz¹ce siê
zwi¹zki dzieciêce i m³odzie¿owe. Równoczenie organizowano pierwsze Szko³y
Liderów oraz zapraszano duchownych z wyk³adami o tematyce historycznej i kocielnej16. SKU stawa³o siê organizacj¹ o zasiêgu krajowym. W 1939 roku mia³a
w Szwecji miejsce mobilizacja wojskowa i w zwi¹zku z tym wiêkszoæ m³odzieñ9 Por. Y.K. Sjöblom, De nationella missionerna, w: Stockholms Katolska Stift 50 år, dz. cyt.,
s. 6772.
10 Por. C. Ekelöf, SUK 19341984 historik  3:e maj 1934, w: 50 års med SUK, red. B. SaersLynn, Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker, Stockholm 1984, s. 6.
11 Diecezja Sztokholmska zosta³a utworzona 29 czerwca 1953 roku na mocy bulli papieskiej
Profecit in Suecia, por. Stockholm Katolska Stift 50 år, dz. cyt., s. 2425.
12 Por. C. Ekelöf, SUK 19341984 historik  Pamping med fanor och procesionner!, w: 50 års
med SUK, dz. cyt., s. 6.
13 Pierwsi pomys³odawcy za³o¿enia centralnej organizacji m³odzie¿owej SKU.
14 Por. J.E. Müller, Våra församlingar, w: Katolska kyrkan i Sverige, red. J.S. Granlund, Förlagsaktiebolaget Religion & Kultur  Göteborg, Halmstad 1953, s. 317.
15 Cardinal Pacelli, Telegram till pater Vernoy, Gothenburg 1935, w: 50 år med SUK, dz.
cyt., s. 15.
16 Por. C. Ekelöf, Nordiskt sammarbete, w: SUK 19341984 historik, dz. cyt., s. 7.
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ców zaanga¿owanych w dzia³alnoæ zosta³a powo³ana do armii szwedzkiej. Skutkiem tego by³o mocne os³abienie SKU. W 1941 roku przydzielono do pracy duszpasterskosocjalnej wród m³odzie¿y katolickiej w Bertranda Fensa OP, co w trudnym, wojennym okresie umocni³o, scali³o i duchowo pog³êbi³o organizacjê17 
chocia¿ trudno mówiæ o prê¿nej dzia³alnoci w tym okresie. S³owa wsparcia w tym
czasie, w odpowiedzi na list m³odzie¿y katolickiej ze Szwecji, przes³a³ ówczesny
papie¿ Pius XII18, na adres walnego spotkania SKU w 1943 r. w Uppsali.
Sytuacja zmieni³a siê wraz z zakoñczeniem II wojny wiatowej. Nowy entuzjazm i zapa³ udzielaj¹cy siê powszechnie w tamtym czasie wp³yn¹³ na nowe
pomys³y i rozmach propozycji w ofercie docierania SKU do m³odych szwedzkich
katolików. Dziêki jej inspiracji, w ró¿nych orodkach, gdzie prowadzono duszpasterstwo katolickie, powstawa³y zwi¹zki m³odzie¿owe, gdy¿ posiadanie formalnego umocowania zapewnia³o im otrzymywanie pañstwowych dotacji na prowadzon¹ dzia³alnoæ. Ze strony kocielnej dbano, aby powstaj¹ce zwi¹zki w³¹czaæ
tak¿e w strukturê krajow¹, centraln¹. Dobr¹ metod¹ na scalanie organizacji lokalnych w ramach SKU by³y wysy³ane do zwi¹zków tzw. ledarbrevet (listy informacyjne do liderów zwi¹zków, t³um. w³asne MCh) oraz przeprowadzanie nordiska
ledarskolor19 (szkó³ liderów krajów nordyckich, t³um. MCh). Zbieg³o siê to z akcj¹ Czerwonego Krzy¿a polegaj¹c¹ na sprowadzaniu do Szwecji na rekonwalescencjê wiêniów obozów koncentracyjnych20, a poniewa¿ byli to czêsto wiêniowie m³odzi, SKU stanê³o przed realnymi, nowymi wyzwaniami  nowe czasy
wymaga³y nowych inicjatyw.
W 1949 roku SKU przemianowano decyzj¹ w³adz zwi¹zku na Sveriges Unga
Katoliker (SUK), co  wg relacji dawnych dzia³aczy zwi¹zku  by³o bardziej zgodne
z ówczesnymi trendami obowi¹zuj¹cym w administracji szwedzkiej. Organizacja
otrzyma³a wówczas nowego duszpasterza w osobie Paula Schmidta SJ. Bior¹c
pod uwagê now¹, powojenn¹ sytuacjê w spo³ecznoci katolickiej, spowodowan¹
du¿¹ fal¹ imigracyjn¹, w 1954 roku podjêto inicjatywê pomocn¹ w dotarciu do
niej  rozpoczêto wydawanie kwartalnika pt. S:t Mikael redagowanego na elementarnym poziomie jêzyka szwedzkiego. Po pierwszym roku pracy wydawniczej okaza³o siê, ¿e periodyk zdoby³ ok. 700 sta³ych prenumeratorów21.
W zwi¹zku z rosn¹c¹ aktywnoci¹ zwi¹zków lokalnych oraz umacniaj¹cych
siê struktur regionalnych i misyjnych, dosz³o do powa¿nych tendencji decentralistycznych, gdy¿ zwi¹zki z po³udniowej Szwecji mia³y mniejszy wp³yw na po17
18

s. 12.

19

Por. C. Ekelöf, En ungdomspräst, w: tam¿e, s. 7.
Cardinal Maglione, Till Riksmötet i Uppsala 1935, Hemmet och Helgedommen 1(1943)6,
Por. C. Ekelöf, Nordiskt samarbete, dz. cyt, s. 7.

20 Por. A. Nills Uggla, Polacy w Szwecji w latach II wojny wiatowej, Gdañsk 1996, s. 188196.

21 Por. C. Ekelöf, Stark invandring och en stor succé, w: SUK 19341984 historik, dz. cyt., s. 7.
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dzia³ finansów centralnych, wobec dominacji prê¿nego zwi¹zku Juventus prowadzonego przez jezuitów w Sztokholmie22. Stanowcza postawa m³odych katolików z po³udniowej Szwecji, zw³aszcza wywodz¹cych siê z grup imigrantów, doprowadzi³a do tego, ¿e uzyska³y one lepsze umocowanie, dziêki czemu za¿egnano grobê podzia³u i uchroniono zwi¹zek przed strukturalnym rozbiciem na dwie
organizacje: rodkowopó³nocn¹ oraz po³udniow¹23. Sytuacja ta by³a jednak sygna³em dla m³odzie¿y autochtonicznej, ¿e m³odzi imigranci, anga¿uj¹c siê w dzia³alnoæ zwi¹zku, chc¹ byæ traktowani na równi z m³odzie¿¹ miejscow¹.
W 1967 roku mianowano nowego duszpasterza m³odzie¿y w SUK  Marcela
Taverne OFM, który zmodernizowa³ wydawanie kwartalnika pt. S:t Mikael,
którego nazwê z czasem zmieniono na SUcK. Wprowadzono wówczas tak¿e
zmiany organizacyjne dotycz¹ce zasad przynale¿noci do zwi¹zku. Dotychczas
by³o to mo¿liwe tylko poprzez przynale¿noæ do stowarzyszeñ lokalnych, natomiast od 1968 roku mo¿na by³o dokonaæ zg³oszenia przynale¿noci bezporednio
w centrali SUK. W celu rozpowszechnienia tej informacji przeprowadzono szerok¹ kampaniê w ca³ej Szwecji, reklamuj¹c¹ zasadê, ¿e ka¿dy katolik miêdzy 0 a 28
rokiem ¿ycia powinien byæ cz³onkiem organizacji m³odzie¿owej SUK, niezale¿nie od miejsca zamieszkania. Sukcesem tego pomys³u by³o to, ¿e dziêki uporz¹dkowaniu dokumentacji zwi¹zku, a tak¿e za spraw¹ dobrej organizacji i profesjonalnie przygotowanej strony formalnej wniosku, po raz pierwszy otrzymano od
administracji rz¹dowej dofinansowanie (tzw. tröskelbidrag) w wysokoci 10.000
kr24. Sukces ten otworzy³ nowe mo¿liwoci finansowego wspierania mniejszych,
lokalnych organizacji. W tym czasie te¿ zaczêto korzystaæ z pomocy niemieckich
fundacji, zw³aszcza Ansgarswerk i Bonifatiuswerk. Dziêki niej zatrudniono osoby
zajmuj¹ce siê wy³¹cznie administracj¹ zwi¹zku, co z kolei zaowocowa³o w 1972 roku rejestracj¹ SUK w Sveriges Kristna Ungdomsråd 25, a w 1974 roku pañstwo
szwedzkie po raz pierwszy przyzna³o centralnej organizacji m³odzie¿owej Kocio³a katolickiego pe³ny wymiar dofinansowania na dzia³alnoæ statutow¹ w wysokoci 150.000 kr rocznie26.
Kolejne lata dzia³alnoci przebiega³y pod has³em doskonalenia struktury organizacyjnej polegaj¹cego na sta³ym zatrudnieniu sekretarza zwi¹zku i jego przewodnicz¹cego, na systematycznych objazdach i spotkaniach z przedstawicielami
zwi¹zków lokalnych, na uporz¹dkowaniu rejestru cz³onków. Pozwoli³o to stwierdziæ, ¿e w 1977 roku SUK posiada³o 30 lokalnych zwi¹zków i stowarzyszeñ cz³onkowskich, w których by³o zarejestrowanych 3.846 dzieci i m³odzie¿y ró¿nych
22

Por. J.E. Müller, Våra församlingar, w: Katolska kyrkan i Sverige, dz. cyt., s. 317.
Por. C. Ekelöf, Splittring, w: SUK 19341984 historik, dz. cyt., s. 7.
24 Por. C. Ekelöf, Varje katolik mellan 028 år kunde bli medllem, w: tam¿e, s. 8.
25 Ogólnoszwedzka Rada M³odych Chrzecijan (t³um. MCh).
26 Por. C. Ekelöf, Statligt erkänd, w: SUK 19341984 historik, dz. cyt., s. 8.
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narodowoci27. Lata 80te XX wieku zaowocowa³y m.in. propozycj¹ zreformowania struktury, poprzez stworzenie regionów w ramach istniej¹cych ju¿ dekanatów, w celu usprawnienia wzajemnych kontaktów, prowadzenia dzia³alnoci i spraw
formalnych. Granice regionów w niektórych miejscach nie pokrywa³y siê z planowanymi terytoriami, gdy¿ wspó³praca poszczególnych organizacji oraz ich lokalne powi¹zania by³y sprawniejsze i silniejsze ni¿ proponowane. Ostatecznie
utworzono 4, a nastêpnie 6 regionów, których nazwy zmienia³y siê na przestrzeni
lat. Obecnie przedstawiaj¹ siê one nastêpuj¹co: De Unga Norrländska Katolikerna  DUNK28, Mellansverige Juvenaliska Unga Katoliker  MJUK29, Stockholms
Läns Unga Katoliker  SLUK30, Katolska Eminenta Samarbetet i Öst  KESÖ31,
Sveriges Unga Katoliker i Väst32, Sveriges Unga Katolikers Sydregion33 
SUKsS34.
Dokonanie regionalizacji wprowadzi³o du¿o administracyjnej autonomii
w dzia³alnoæ zwi¹zku jako ca³oci oraz poszczególnych zarz¹dów i by³o uzasadnione m.in. u³atwieniem pozyskiwania rodków na prowadzon¹ dzia³alnoæ oraz
wspó³pracê z lokalnymi w³adzami oraz organizacjami tzw. ideowymi lub hobbystycznymi  bardzo popularnymi w Szwecji. W latach 90tych wprowadzono jeszcze dodatkowo do struktury tzw. dystrykty na terenie du¿ych miast, takich jak
Malmö, Göteborg i Stockholm oraz 4 grupy autonomicznych duszpasterstw tzw.
narodowych35. Cel by³ typowo organizacyjny, ale uczyniono to tak¿e, aby spe³niæ
proby innych, najbardziej aktywnych grup imigrantów: Chorwatów, grup hiszpañskojêzycznych i latynoamerykañskich, Polaków36 oraz katolików z Bliskiego
Wschodu37.
Ciekawie przedstawia siê statystyka z tego okresu zawarta w sprawozdaniu
z dzia³alnoci za 1996 rok, w której zaprezentowano nastêpuj¹ce dane: przynale¿noæ do SUK: 70 organizacji; aktualnie zarejestrowanych cz³onków: 6.019,
27

Por. C. Ekelöf, Ordning på medlemsregister, w: tam¿e, s. 9.
M³odzi Katolicy Pó³nocnej Szwecji (t³um. MCh).
29 M³odzi Katolicy rodkowej Szwecji (t³um. MCh).
30 M³odzi Katolicy Województwa Sztokholmskiego (t³um. MCh).
31 Wybitnie Katolicka Wspó³praca M³odzie¿y Katolickiej na Wschodzie (t³um. MCh).
32 Szwedzcy M³odzi Katolicy za Zachodzie (t³um. MCh).
33 Szwedzcy M³odzi Katolicy w regionie po³udniowym Skåne (t³um. MCh).
34 Informacje uzyskane z oficjalnej witryny internetowej zwi¹zku Riksförbundet Sveriges Unga
Katoliker w dniu 15.08.2010, pod adresem: <http://www.suk.se>.
35 Tzw. Nationella missioner, por. Språkliga själasörjare och missioner, w: Matrikel 2010 
Stockholms Katolska Stifts, red. E. Kazinczy, Stockholm 2010, s. 7681.
36 Por. M. Chamarczuk, Celowoæ i zasadnoæ istnienia duszpasterstw narodowych, referat na
Walne Zebranie zwi¹zku SUK w 2004 r., mps, Salezjañski Orodek Dokumentacji Duszpasterstwa
Emigracji Polskiej w Szwecji (SODD) - Sztokholm, T.  SUK.
37 Por. K. Elworth, Guld rökelse myrra  de orientaliska katolikerna i Sverige, Veritas Förlag
Stockholm 2009.
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w tym 5.036 miêdzy 7 a 25 rokiem ¿ycia; miêdzy 7 a 15: 4.145 (2.224 dziewczêta); miedzy 16 a 19: 564 (303 dziewczêta); miêdzy 20 a 24: 280 (149 dziewcz¹t);
w wieku 25 lat: 47 (21 dziewcz¹t)38. Widaæ, ¿e w podliczeniach nie wykazano
liczbowych danych osób ró¿nych narodowoci, co mo¿e byæ sygna³em, ¿e temat
ten celowo pomijano, staraj¹c siê skupiaæ uwagê na statystyce ogólnej.
Z pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e obecnie, po wielu latach prowadzonej dzia³alnoci administracyjnosocjalnoduszpasterskiej39, ogólnoszwedzki zwi¹zek
m³odzie¿owy w ³onie Kocio³a katolickiego Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker SUK zebra³ wiele dowiadczeñ i wypracowa³ formy strukturalne odpowiadaj¹ce potrzebom i wymogom dostosowanym do potrzeb Kocio³a na terenie Szwecji. Obecny obraz strukturalny organizacji nie ró¿ni siê zbytnio od modelu przyjêtego w latach 90tych XX wieku, a niewielkie zmiany wprowadza ka¿dorazowy
zarz¹d centralny na bie¿¹co40 jako odpowied na zapotrzebowanie m³odzie¿y. Na
zebraniu walnym w dniach 2022.03.2010 w Marielund41 (po³o¿onym niedaleko
Sztokholmu), podsumowuj¹cym i zamykaj¹cym stan dzia³alnoci w 2009 roku,
sytuacja SUK od strony formalnej przedstawia³a siê nastêpuj¹co: zwi¹zek skupia³
59 organizacji w 6 regionach i 3 grupach narodowokulturowych. Sta³ych cz³onków,
na których zwi¹zek otrzymuje dofinansowanie z Ungdomsstyrelse (organizacja
38 Por. SUK Arkiv: SUK verksamhetsberättelse 1996, Statistik över SUKs verksamma lokalavdelningar 95/96, s. 2124.
39 Odpowiedzialnymi i wspieraj¹cymi duszpasterstwo zwi¹zku SUK, byli: f. Bernt D. Assarsson (19341936), Herman Burczyk SDB (19341950), Bertrand Fens OP (19411949), Paul Schmidt
SJ (19501967), Marcel Taverne OFM (196777), f. Göran Degen (19771987), f. Bertil Roslund
(19411980), f. Krystian Hylak (19921997), Zdzis³aw Lepper SDB  dla m³odzie¿y polonijnej
(19942002), Patrick Dominik Linck OP (duszpasterz SUK´sS w regionie Skåne do 1999 r.), f. Tobias Unnerstal (19992002), f. Conny Årlind (200206), Mariusz Chamarczuk SDB (200207/50%;
200210/50%  dla m³odzie¿y polonijnej PUKIS), Johan Lindén OP (20062008), f. Morgan Elworth (2010 ), Pawe³ Dr¹¿yk SDB  dla m³odzie¿y polonijnej PUKIS (2010 ). Wspó³pracowali
tak¿e: Fredrik Emmanelson OMI, Józef Mainka OFM, f. Zbigniew Go³êbiewski, Rafael Zarzycki
OFM, Rafael Schmidt OFM, f. Leszek Piotrkowicz.
40 Przewodnicz¹cymi zarz¹du zwi¹zku SUK w Szwecji byli: Nils Nilzén (193436), Frans
Hausl (193637), Gerhard Bungerfelt (193739), Anna Hamrén (193940), Arne Rask (194042),
Arne Getzman (194246), Gerhard Bungerfelt (194652), Per Holström (195255), Johanna Schwartz
(195557), Wolfgang Kurtz (195761), Hans Nyman (196163), Hans Obermüller 196367), Jozef
Saers (196769), Hans Saers (196973), Margareta Joshwiak (197374), Martin Johansson (197478),
Michalel Lynn (197881), Per Thorell (198184), Johan Gärde (198487), Jan Sundström (199498),
Anna HallonstenUrnia (19982001), Angelika Bielinski (200103), Saskia Offermans (200305),
Ronny Elia (200507), Rebecka Offermans (200708), Sara Lann (200810), Alex Kegel (2010 ).
SUK Arkiv  Stockholm, Ordförandeparad i SUK genom tiderna, a tak¿e: Salezjañski Orodek
Dokumentacji Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w Szwecji (SODD)  Sztokholm, Pärm  SUK, T. I.
41 Orodek rekolekcyjnointegracyjny diecezji sztokholmskiej przekazany w 1905 r. jako darowizna Kocio³owi katolickiemu w Szwecji przez hrabinê Mariê Klinckowström de Labensky
(18321907), córkê niemieckiego dyplomaty polskiego pochodzenia. Por. Stiftsgårdar, w: Matrikel
2010, dz. cyt, s. 24; Por. tak¿e Salezjañski Orodek Dokumentacji Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w Szwecji (SODD)  Sztokholm, t. Materia³y historyczne  II.
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rz¹dowa rozdzielaj¹ca subwencje na dzia³alnoæ statutow¹ organizacjom o zasiêgu krajowym), zarejestrowano 2.200 osób, a wszystkich cz³onków ustalono na
ok. 4.000 osób. Roczny bud¿et wynosi³ 2,5 mln koron szwedzkich (260 tys. euro)42.
Zwi¹zek wydaje i kolportuje systematycznie, 4 razy do roku, czasopismo skierowane do m³odzie¿y pt. Sucken oraz czasopismo dla dzieci pt. Sucketen. Ich
g³ównym zadaniem i celem jest podtrzymywanie oraz rozwijanie m³odzie¿y w wierze poprzez ró¿nego rodzaju inicjatywy jednocz¹ce i skupiaj¹ce m³odzie¿ katolick¹ ró¿nego pochodzenia, we wspólnocie Kocio³a katolickiego w Szwecji43.
2. INICJATYWY INTEGROWANIA M£ODZIE¯Y WEWN¥TRZ WSPÓLNOTY
KOCIO£A KATOLICKIEGO W SZWECJI
Pojawiaj¹ce siê coraz czêciej w naszej rzeczywistoci zjawisko migracji ludzi m³odych skutkuje pojawianiem siê nowych interakcji wynikaj¹cych z faktu
zachodz¹cych relacji w ich nowym miejscu przebywania. W odniesieniu do m³odzie¿y z krêgu spo³ecznoci katolickiej wi¹¿e siê to z wzajemnym i obopólnym
nak³adaniem siê na siebie ró¿nych wzorców, modeli, tradycji, sposobów uzewnêtrznienia prze¿yæ religijnych. Zjawisko potêguje siê proporcjonalnie do wzrostu liczby
krajów pochodzenia  gdy m³odzi przedstawiciele takiej spo³ecznoci nie pochodz¹ z dwóch lub trzech krajów lub regionów, ale z ok. 70, jak to jest w przypadku
Szwecji. Warto wiêc w takiej sytuacji przeledziæ, jakimi metodami pos³uguje siê
Koció³ katolicki w tym kraju, aby ³¹czyæ m³odych imigrantów w jedn¹ spo³ecznoæ wyznawców i budowaæ trudn¹ jednoæ w bogatej ró¿norodnoci44.
Jednym z pierwszych sposobów doprowadzenia do tego, aby tak siê dzia³o,
zaistnia³ym bardzo spontanicznie i ¿ywio³owo, by³y w przesz³oci i s¹ obecnie
pielgrzymki do relikwii w. Brygidy w Vadstenie45. Spotkania te od pocz¹tku funkcjonowania organizacji SUK zajmowa³y znacz¹ce miejsce. Odbywaj¹ siê tak¿e
obecnie co dwa lata46. Nie s¹ to jednak tylko tradycyjne pielgrzymki, ale du¿e
zjazdy maj¹ce na celu umo¿liwienie spotkania m³odym katolikom ró¿nego pochodzenia z ca³ej Szwecji. G³ównym celem jest jednoczenie siê na wspólnej modlitwie zw³aszcza na Eucharystii i adoracji Najwiêtszego Sakramentu, wys³uchanie
katechezy wyg³aszanej od 1998 roku ka¿dorazowo przez biskupa47, wymiana
42

Por. Årsmöte protokoll för 2009, Sveriges Unga Katoliker  Stockholm, Arkivet, Pärm:
Årsmötena/2009.
43 Por. SUK mål och vision, Pärm: Framtidskongressen, mps, SUK Arkiv  Stockholm.
44 Por. A. Arborelius, Enhet i mångfald, Herdabrev under jubileumsåret, StockholmMalmö
2004, s. 6.
45 Legendarne miasto w Szwecji, po³o¿one w regionie Östergötland, zwi¹zane z postaci¹
w. Brygidy Szwedzkiej (13031373). Centralne miejsce pielgrzymek katolików szwedzkich.
46 Por. Stiftsungdomsdagar (SUD), SUK Arkiv  Stockholm.
47 W 1998 roku ordynariuszem diecezji sztokholmskiej zosta³ karmelita Anders Arborelius
OCD, który o¿ywi³ zainteresowanie sprawami m³odych katolików w diecezji oraz po³o¿y³ nacisk na
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dowiadczeñ w grupach dyskusyjnych, tzw. workshops, zapoznanie siê z ró¿nymi
formami dzia³alnoci organizacyjnej, ruchami katolickimi, formami ¿ycia apostolskiego i zakonnego, promocja i zakup lektury oraz nowoci na rynku wydawniczym i medialnym.
Rozwijaj¹ca siê dzia³alnoæ wymusza³a koniecznoæ posiadania w³asnego
pisma o tematyce m³odzie¿owej, które dociera³oby do miejsc zorganizowanej
aktywnoci lub bezporednio do osób prywatnych. Na pocz¹tku by³y to okazyjne
listy informuj¹ce o propozycjach SUK w ró¿nych miejscach, o wa¿nych wiêtach
i uroczystociach. Zamieszczano w nich odpowiedzi na najwa¿niejsze pytania,
urywki z nauczania papie¿y i formu³y katechizmowe. Inicjatywa ta przerodzi³a
siê w 1954 roku w wydawanie wspomnianego ju¿ wczeniej pisma dla m³odzie¿y
zrzeszonej w SUK, pt. S:t Mikael. W 1967 roku tytu³ zmieniono na SUcK,
a w roku 1995 z kolei nadano mu tytu³ Sucken i zmodernizowano, k³ad¹c du¿y
nacisk na szatê graficzn¹, poziom tekstów i jakoæ wydawnicz¹48. Obecnie jest on
wydawany cztery razy w ci¹gu roku i przyj¹³ rolê autentycznej przestrzeni dzielenia siê swoimi ¿yciowymi sprawami i problemami przez m³odych imigrantów.
Pomylano tak¿e o najm³odszych, do których skierowano kwartalnik pt. Sucketen, redagowany prostym, przystêpnym jêzykiem49.
Podczas analizy materia³ów archiwalnych zwi¹zku SUK, czêsto nasuwa siê
wniosek, ¿e m³odzi dzia³acze od pocz¹tku starali siê k³aæ nacisk na profesjonalne przygotowywanie siê do prowadzenia dzia³alnoci i przewidywali, ¿e trzeba
tworzyæ kadry, które w przysz³oci bêd¹ mog³y kontynuowaæ rozpoczête dzie³o.
W tym celu, od 1940 roku, przez wiele lat organizowano Nordiska Ledarskolor 50.
W przysz³oci przerodzi³y siê one w Nordisk Katolsk Ungdomsrådet 51, organizacjê, która sta³a siê miejscem spotkañ i wymiany dowiadczeñ m³odzie¿y zaanga¿owanej w dzia³alnoæ struktur duszpasterstwa m³odzie¿owego w Kociele katolickim w ca³ej Skandynawii. Pierwotna forma kszta³cenia i przygotowywania liderów zwi¹zków, stowarzyszeñ i organizacji funkcjonuje do dzisiaj w postaci tzw.
szkó³ liderów, przeprowadzanych przez przygotowanych do tego instruktorów
i konsultantów52.
duszpasterstwo m³odzie¿owe, osobicie anga¿uj¹c siê w ró¿nego rodzaju akcje i propozycje m³odych ludzi. Spotkania m³odzie¿y katolickiej w Vadstenie s¹ wg niego jedn¹ z najwa¿niejszych
okolicznoci pomocnych w jednoczeniu i integrowaniu m³odzie¿y z ró¿nych krajów we wspólnocie
Kocio³a katolickiego.
48 Por. B. Roslund, Några minnen från katolskt ungdomsarbete under gångna år, mps
w j. szwedzkim z okazji 75lecia Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker, Salezjañski Orodek Dokumentacji Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w Szwecji (SODD), T. SUK / Roslund.
49 Por. SUK Arkivet  Stockholm, TTidningar.
50 Nordyckie Szko³y Liderów (t³um. MCh), por. C. Ekelöf, Nordiskt samarbete, dz. cyt., s. 7,
pkt. 2.
51 Rada Katolickich Zwi¹zków M³odzie¿owych Krajów Nordyckich (t³um. MCh).
52 S¹ to osoby zatrudnione przez zwi¹zek SUK w roli tzw. Ungdomskonsulent.
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W odpowiedzi na rosn¹ce zapotrzebowanie integracji, spowodowane coraz
wiêksz¹ izolacj¹ grup m³odzie¿y hiszpañskojêzycznej i latynoamerykañskiej, rozpoczêto w 1984 roku organizowanie weekendowych, wyjazdowych spotkañ o nazwie Multi Kulti Läger. Celem takich zjazdów by³o dostrze¿enie odmiennoci
kulturowej poszczególnych grup, wzajemne poznawanie, z¿ywanie siê, nawi¹zywanie znajomoci i przyjani, aby dobre relacje przenosiæ na zgodne i w³aciwe
rozumienie wspólnych spraw. Podczas takich spotkañ uczono siê tak¿e szacunku
dla innych ceremonii, tradycji, ró¿nych przejawów pobo¿noci i ekspresji wiary
oraz kultury.
Specyfik¹ dzia³alnoci zwi¹zku SUK jest tak¿e to, i¿ odczytuj¹c znaki czasu
potrafi wyczuæ potrzeby m³odzie¿y. Pozytywnie odpowiadaj¹c na pomys³ jednego ze zwi¹zków, w 1966 roku rozpoczêto organizowanie tzw. KULVeckan53, bêd¹cego form¹ tygodniowych wyjazdów z dok³adnie zorganizowanym czasem,
tematem wyjazdowym. Anga¿owa³y one ka¿dego cz³onka w jaki zakres przygotowañ i podczas trwania akcji. Forma takiej aktywnoci trwa³a do lat 90tych.
Przestrzeñ dzia³alnoci zwi¹zku SUK jest miejscem, w którym katolicy musz¹ siê odnaleæ wród wielu innych wyznañ chrzecijañskich. Jedn¹ z form jednoczenia m³odych imigrantów z przedstawicielami innych grup m³odych chrzecijan jest wspomniana ju¿ wczeniej doroczna pielgrzymka ekumeniczna do relikwii w. Brygidy w Vadstenie, która po raz pierwszy odby³a siê w 1968 roku54.
O¿ywi³a ona dialog ekumeniczny nie na poziomie dyskusji teologicznych, ale
poprzez wspóln¹ modlitwê przez wstawiennictwo tej, z której ka¿dy Szwed jest
bardzo dumny  w. Brygidy55. Forma rekolekcji w drodze nawi¹zuje tak¿e do
szczególnej metody i propozycji jednoczenia m³odych imigrantów w ³onie Kocio³a katolickiego  mo¿e najwa¿niejszej i najbardziej skutecznej  jak¹ s¹ wspólnie prze¿ywane rekolekcje. Ciesz¹ siê one du¿ym powodzeniem u osób powa¿nie
traktuj¹cych swoj¹ wiarê i systematycznie pog³êbiaj¹cych ¿ycie duchowe, a ka¿dorazowe staranne dobieranie osobistoci g³osz¹cych nauki i konferencje zapewnia prowadzenie kierownictwa duchowego przez dowiadczonych duchownych56.
Nie mniej wa¿n¹ metod¹ i propozycj¹ ze wzglêdu na wiek odbiorców dzia³alnoci SUK s¹ wspólne wyjazdy noworoczne, kursy i obozy taneczne, turnieje
sportowe w poszczególnych regionach57 (zw³aszcza, ciesz¹cy siê wielkim powodzeniem od 2006 roku halowy turniej pi³ki no¿nej tzw. Sportturnering w Örebro,
gromadz¹cy do 600 uczestników ró¿nych narodowoci58). Osobnym wielkim te53

Katolsk Ungdoms Läger (t³um. MCh).
Por. C. Ekelöf, Varje katolik, w: SUK 19341984 historik, dz. cyt., s. 8, pkt. 2.
55 Por. J. Iwaszkiewicz, Macierzyñski patronat dla Europy  rzecz o w. Brygidzie Szwedzkiej,
Wyd. Apostolicum, Z¹bki 2003, s. 94.
56 Por. Verksamhetsberättelse från 19952010, Titel: Reträtter.
57 Por. Verksamhetsberättelse från 20002010, Titel: Läger, sporturneringar.
58 Por. A. Nilsson, Unga katoliker vann klart över den almänna sekulariseringen, Dagen 
Ekumeniskt tidning i Sverige, 2008.04.22, s. 2.
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matem s¹ ró¿nego rodzaju projekty anga¿uj¹ce m³odzie¿ w przeró¿nych kategoriach zainteresowañ, od sportowych, krajoznawczych, a¿ po pomoc niesion¹ krajom zagro¿onym, zacofanym, wspó³pracê z organizacjami charytatywnymi, takimi jak Caritas59, Armia Zbawienia i Czerwony Krzy¿. Du¿¹ popularnoci¹ ciesz¹
siê tak¿e od 2002 roku projekty o nazwie dubbel utsathet60 skierowane do tych,
którzy s¹ zainteresowani niesieniem pomocy osobom niepe³nosprawnym. Pomocny
w anga¿owaniu oraz skupianiu wokó³ idei jednoczenia i poszukiwania tego, co
³¹czy, jest projekt integracyjny, wprowadzony w dzia³alnoæ SUK w 2008 roku,
maj¹cy na celu nawi¹zanie lepszych kontaktów miêdzy istniej¹cymi w zwi¹zku
mocno niezale¿nymi tzw. grupami narodowymi latynoamerykanów61, Polaków62,
Erytreañczyków63 oraz Chorwatów64. Na tej bazie trwa poszukiwanie nowych,
wychodz¹cych na przeciw oczekiwaniom i mo¿liwociom, sposobów i metod ³¹czenia tych grup w najbardziej newralgicznych punktach, a tak¿e wysi³ek oraz
ciê¿ar ³agodzenia antagonizmów.
Szczytem oraz w³aciwym podsumowaniem dzia³alnoci jednocz¹cej m³odych
imigrantów przez SUK s¹ wspólnie przygotowywane, poprzez okres wymaganej
przez g³ównych organizatorów formacji, wyjazdy na wiatowe Dni M³odzie¿y
z Ojcem wiêtym. Dziêki tym wyjazdom, prze¿ywanym w klimacie duchowego
i przyjaznego wzrastania, m³ody, wielonarodowy i wielokulturowy Koció³ katolicki w Szwecji nabiera nowej energii i entuzjazmu, a m³odzi ludzie coraz bardziej dojrzewaj¹ do wiadomoci, ¿e w³anie w tym miejscu mog¹ wiele zrobiæ
dla tworzenia jednej spo³ecznoci z mozaiki kultur i narodowoci w duchu wiary.
ZAKOÑCZENIE
Zjawisko migracji zawsze poci¹ga³o za sob¹ ró¿norakie konsekwencje. W obszarze zainteresowania tym zjawiskiem i troski Kocio³a katolickiego istnieje du¿a
wra¿liwoæ i zrozumienie. Istniej¹ce tendencje oraz okolicznoci sprzyjaj¹ce izolacji migrantów, a tak¿e marginalizowania ich obecnoci, powinny byæ, zgodnie
z nauczaniem Kocio³a, przezwyciê¿ane tak, aby ka¿dy, zw³aszcza m³ody imigrant, odnalaz³ w nowej spo³ecznoci, w nowym kraju i kulturze swoje w³asne
miejsce oraz móg³ realizowaæ swoje ¿yciowe plany. Koció³ katolicki w Szwecji,
59

Por. Caritas Sverige, Verksamhetsberättelse 1999, s. 32; Caritas, Verksamhetsberättelse
2002, s. 17; Caritas, Verksamhetsberättelse 2004, s. 19; C. Fredestad, Caritativa Utskottet, Verksamhetsberättelse 2005, s. 5; C. Fredestad, Caritas, Verksamhetsberättelse 2005, s. 3; N. Dao, Caritativa Utskottet, Verksamhetsberättelse 2006, s. 7.
60 Wra¿liwoæ do kwadratu lub podwójna wra¿liwoæ (t³um. MCh). Por. A. Bieliñski, Dubbel
Utsatthet, Verksamhetsberättelse 2002, s. 16.
61 Latynoamerikanska Unga Katoliker i Sverige  LUKIS.
62 Polska Unga Katoliker i Sverige  PUKIS.
63 Geez Rite  GR.
64 Sveriges Kroatiska Katoliker  SKK.
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poprzez bardzo wiele inicjatyw i propozycji skierowanych do m³odych emigrantów, próbuje, z ró¿nym skutkiem, tworzyæ w³aciwy klimat dla ich integracji,
przewiduj¹c, ¿e jest to w³aciwa droga budowania nowej spo³ecznoci katolickiej
w postmodernistycznym spo³eczeñstwie.
INTEGRATION OF YOUTH IMMIGRANTS
IN THE CATHOLIC CHURCH IN SWEDEN
Summary
The migration phenomenon always entails various consequences. There is a large sensitivity
and understanding of this phenomenon within the interest and care of the Catholic Church. The
current external and internal tendencies creating circumstances leading to isolation of migrants and
marginalizing their presence, should be, in accordance with the teaching of the Church, overcome
so that everyone, especially the young immigrants, could come to terms with his new environment,
new country and culture, so that he will be able to realize his life plans and devote his time to those
who constitute his new social network within the Christian community. The Catholic Church in
Sweden, among its many initiatives and suggestions, tries, with different effects, to create a suitable
climate for young immigrants integration anticipating it being the right way of building a Catholic
community in a society indoctrinated by environments hostile to culture, history and catholic tradition and of the Catholic Church.
The following article is an attempt to present the initiatives of the Catholic Church in Sweden
in their efforts to achieve cultural integration of young immigrants with the help of Sveriges Unga
Katoliker (Swedish Young Catholics) organization within its own activities and by way of cooperation with parishes and national missions.
Transl. Magdalena SjölieKrzy¿anowska
Keywords: young immigrants in Sweden, adolescence problems in emigration, cultural integration, multicultural environment
Nota o autorze: ks. dr Mariusz Chamarczuk SDB, dr socjologii, absolwent UKSW, cz³onek
Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, za³o¿yciel Salezjañskiego Orodka Dokumentacji
Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w Szwecji (SODD), wieloletni pracownik Trybuna³u Biskupiego w Sztokholmie i duszpasterz polonijny. Prowadzi badania z zakresu historii oraz socjologii emigracji i procesów integracyjnych w Skandynawii.
S³owa kluczowe: m³odzi emigranci w Szwecji, problemy dorastania na emigracji, integracja
kulturowa, rodowisko wielokulturowe

