
Winnickiej cold shower  
 

     Na zdjęciu okładki „Angoli” Ewy Winnickiej 

w lewym dolnym rogu dostrzegam pustą puszkę 

piwa Tyskie, walającą się po angielskim chodniku. 

Domyślam się, że książka nie będzie o Anglikach. 

Nie będzie też laurką dla Polaków. 34 fotografie 

Mariusza Śmiejka w środku ilustrują dobrze 

zapowiadającą się treść.  

     O fali polskiej emigracji po 2004 roku wiemy 

wszyscy. Statystki i liczby przerastają jednak przeciętne wyobrażenia o jej rozmiarze. Mówi 

się nawet o dwóch milionach. Spośród nich autorka wybrała trzydzieści cztery historie. Tyleż 

samo bohaterów, a nawet kilkoro więcej. To ci, którym autorka oddaje głos w „Angolach”, 

nietypowym zbiorze portretów Polaków – emigrantów, którym Wyspy Brytyjskie jawiły się, a 

często wciąż jawią, jako raj na ziemi. 

     Są wśród nich wysoko postawieni businessmeni i businesswoman czy niżej postawieni 

pracownicy socjalni, pomagający rodakom w obcym kraju. Są tacy, którym się udało, bo 

rozkręcili drobny interes. Są kobiety, które sprzątają w Hiltonie, i mężczyźni, którzy 

segregują śmieci. Obraz wydaje się kompletny. 

     Bohaterowie opowiadają nieraz historie intymne i bardzo osobiste. Język, którego 

używają, przydaje im charakteru, słownictwo proste miesza się z językiem wyszukanym. I to 

właśnie sprawia, że opowieści, choć niektóre pozostawiają niedosyt wiedzy o dalszych losach 

ich narratorów, robią wrażenie wiarygodnych. 

     „Angole” rzucają też ciekawe światło na samych Anglików. Potwierdzają się stereotypowe 

obrazy ludzi odizolowanych, wycofanych z towarzystwa, którym kontakt i bliskość niczego 

nie ułatwiają, nie są nawet potrzebne. Zachowawczych i małostkowych. A ponadto, 

uprzedzonych do obcokrajowców. Nie wszyscy o tym wiemy.  

     Książka, choć wyłamuje się z form tradycyjnego reportażu, napisana jest przez wytrawną 

reporterkę. Ogromna praca autorki zaowocowała zbiorem inspirującym i pouczającym. To 

rzetelne dziennikarstwo. 

     A jakie przesłanie wynika z tej lektury? Człowieku, zastanów się trzy razy, nim klamka 

zapadnie i wyemigrujesz, szczególnie do Anglii, bo bajka, o której marzysz, może pęknąć jak 

bańka mydlana. To reportaż  przestroga dla wszystkich tych, którzy planują uciec z Polski za 

granicę. Z każdym zamiarem. 
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