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Kalmar
I lördags stannade 182 
cyklande polacker mitt 
i Påryd. Under fredagen 
hade de alla stigit på fär-
jan i Polen för att delta  
i ett cykellopp mellan 
Karlskrona och Kalmar. 
– Jag är trött nu, säger Dari-
usz Jachowicz.

Han ställer ifrån sig cy-
keln och berättar att han 
ändå är nöjd med första 
etappen. 

– Det är ett bra vägunder-
lag och det är mycket min-
dre trafik här än i Polen, sä-
ger Dariusz Jachowicz.

Trots att han ligger på 
andra plats kör han inte för 
att vinna. 

– Det är inget tävlings-
lopp. Det här gör vi för 
nöjes skull, säger Dariusz 
Jachowicz.

Bjuder på gulaschsoppa
Medan han pratar rul-

lar allt fler cyklister in vid 
Pårydsbadet för att äta och 
vila en stund. En av dem är 
Pawel Pietrzak.

– Jag fick nys om det här 
när jag deltog i ett lopp nära 
min hemstad. Efter det satte 
jag upp ett mål för mig själv 
började träna inför loppet, 
säger Pawel Pietrzak.

Han hoppar av sin cykel 

och går fram till matstatio-
nen.

– Vi erbjuder gulaschsop-
pa till de som cyklar in här, 
säger Karin Einarsson och 
häller upp gulaschsoppa till 
cyklisterna. 

På bordet finns också 

bröd, äpplen och vatten. 
– Det var väldigt noga att 

det skulle vara kranvatten 
och inte bubbelvatten. 

Resan är det viktigaste
– Jag är inte säker på var-

för men det är tydligen inte 

bra att dricka bubbelvatten 
när man cyklar fort, säger 
Margareta Andersson, se-
kretare i IFK Påryd.

Zbigniew Osowski som 
rullade in först vid matsta-
tionen tuggar på en macka 
medan han laddar inför 

nästa etapp av resan. 
– Jag är pensionär och 

cyklar väldigt mycket i Po-
len, säger Zbigniew Osow-
ski

Trots att han leder lop-
pet cyklar han inte för att 
vinna. 

– Vi är här för att ha ro-
ligt. Det roligaste när man 
cyklar är själva resan man 
gör när man förflyttar sig, 
säger Zbigniew Osowski.

Lena FInnas
lena.finnas@ostran.se

182 cyklande polacker stannade i Påryd

Dariusz Jachowicz tycker om 
de svenska vägarna.

Pawel Pietrzak har tränat hårt.Mat och vILa. Cyklisterna stannade till på matstationen i Påryd innan de fortsatte cykla mot Kalmar.  Foto: mattias rubin

Kalmar
Kristna har länge diskri-
minerats i Mellanöstern. 
I samband med vårens 
revolutioner har många av 
Mellanösterns kristna fått 
hopp om en bättre tillvaro. 
en av dem som hoppas 
är Ramses Gendy från 
egypten.
– Jag har kommit till  
Sverige för att berätta om 
vår situation. Vi är intresse-
rade av Sverige och landets 
demokrati, säger Ramses 
Gendy.

Han har rest från sitt 
hemland Egypten för att 
hälsa på Pingstkyrkan i Kal-
mar. 

Riskerar att straffas 
– Vi har haft ett långt 

samarbete med de kristna 
i Egypten men vi har tidi-
gare inte vågat berätta om 
det i media, säger Stefan 
Halldorf, från Pingstkyrkan 
i Kalmar. 

Anledningen är att 
Mellanösterns kristna som 
uttalar sig riskerar att råka 
illa i.

– Om jag skriver om mina 
åsikter eller om min tro på 
nätet eller i en artikel kan 
jag bli straffad. 

– Ofta gör de ingenting 
mot mig personligen utan 
angriper kanske någon i 

familjen som en sorts var-
ning, säger Ramses Gendy. 

Bland annat tvingas alla  
i Egypten tala om vilken 
reli gion de tillhör. 

Bär id-kort
– I Egypten har alla ett 

id-kort där det står vilken 
religion man tillhör. Om jag 
söker ett jobb och räcker 
fram mitt id-kort så tittar 
de bara på det och säger att 
de ska höra av sig. Sedan så 
ringer de aldrig, säger Ram-
ses Gendy. 

Förutom id-märkning är 

det många i Egypten som 
varit rädda för att uttrycka 
sig. 

har blivit bättre
– Det är få som vågar 

säga vad de tycker och tän-
ker när de befinner sig ute 
på gatan. Men det har blivit 
lite bättre i samband med 
revolutionen. 

– Nu hoppas vi och ber 
för att det ska bli bättre för 
oss kristna i Mellanöstern, 
säger Ramses Gendy. 

Lena FInnas
lena.finnas@ostran.se

Han hoppas på bättre läge 
för Mellanösterns kristna

KRIstnas sItUatIon I MeLLanösteRn. Ramses Gendy är 
kristen och bor i Egypten. I söndags hälsade han på Pingstkyrkan 
i Kalmar och berättade om de kristnas situation innan och efter 
revolutionerna i Egypten och mellanöstern. På bilden, Ramses 
Gendy och Stefan Halldorf.  Foto: lena Finnas
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