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Czas uderzyć 
pięścią w stół!

Najpierw była katastrofa wizerunkowa, później ekonomiczna. 
Teraz z organizacji uciekają członkowie. Kongres Polaków w Szwecji 
jest na równi pochyłej – romans ze skrajną prawicą i narodowcami 

całkowicie nadszarpnął autorytet organizacji. Główni odpowiedzialni 
za ten stan rzeczy nadal piastują swoje stanowiska w zarządzie. 

Ci, którzy po cichu krytykują sytuację, jakby pogodzili się 
z rzeczywistością. Bo przecież... mogło być gorzej. A nie jest? 

Czytaj strona 2



NGP 6/2019 (436)

Czas uderzyć 
pięścią w stół!

W Kongresie Polaków w Szwecji bez zmian

Najpierw była katastrofa wizerun-
kowa, później ekonomiczna. Teraz 
z organizacji uciekają członkowie. 
Kongres Polaków w Szwecji jest na 
równi pochyłej – romans ze skrajną 
prawicą i narodowcami całkowicie 
nadszarpnął autorytet organizacji. 
Główni odpowiedzialni za ten stan 
rzeczy nadal piastują swoje stanowi-
ska w zarządzie. Ci, którzy po cichu 
krytykują sytuację, jakby pogodzili 
się z rzeczywistością. Bo przecież... 
mogło być gorzej. A nie jest?

Polska skrajna prawica w Szwecji przechodzi tę sa-
mą drogę, jaką maszerują jej odpowiednicy w Polsce. 
Najpierw była mgła smoleńska, zamachy, później 
przyszło zafascynowanie sukcesem wyborczym Pra-
wa i Sprawiedliwości, rzekomą walką z lewactwem i 
układami. Później walczono o – rzekomo zagrożone 
przez zdeprawowaną Europę – wartości chrześcijań-
skie, jeszcze później znaleziono wroga w muzułmań-
skich uchodźcach. A dzisiaj? Dzisiaj już i PiS jest 
za mało radykalny, bo to “szabasgoje”. Uchodźców 
zastąpili więc Żydzi. 

Ewolucja Kongresu Polaków w Szwecji — od orga-
nizacji otwartej na różne opcje polityczne, tolerancyj-
nej, twardo stojącej po stronie niepodległości Polski, 
na pozycje skrajne, ksenofobiczne — zachodziła po-
woli. Poglądy polityczne członków zarządu – w tym 
głównie prezesa Kongresu – zaczynały być wykład-
nią dla oficjalnej postawy “całego” Kongresu. Opary 
absurdu przyćmione smoleńską mgłą uczyniły, że tę 
“solidarnościową” kartę, wokół której tworzył się w 
stanie wojennym Kongres, całkowicie dzisiaj zniwe-
czono. Proces rozkładu Kongresu rozpoczął się już za 
rządów poprzedniego prezesa – Michała Bieniasza, 
ale miał on jednak pewną zdolność neutralizowania 
“elementów” ekstremalnych. Jego następca, Janusz 
Górczyński, nie ma ani tej zdolności, ani jakiejkol-
wiek wizji, jak Kongres powinien działać. 

Już rok temu pisaliśmy w Nowej Gazecie Polskiej 
– gdy Szwedzi odebrali Kongresowi dotację na dzia-
łalność – że Górczyński powinien ustąpić ze swojego 
stanowiska, gdyż to właśnie on ponosi główną od-
powiedzialność za fatalne zarządzanie Kongresem. 
Nie ustąpił. Wbrew rozsądkowi organizacja ani nie 
zmieniła swojej polityki, ani nie zdobyła się na ja-
kąkolwiek refleksję. I chociaż pozornie organizacje 
najbardziej skrajne “odseparowano” od Kongresu, 
to był to jedynie zabieg czysto wizualny. Powiązania 
tychże skrajnych ośrodków z zarządem Kongresu są 
nadal, jeśli nie formalne, to z pewnością personalne. 
Ich przenikanie w działalność Kongresu widać gołym 
okiem.

Mowa tu oczywiście zarówno o sztokholmskich 
Klubach Gazety Polskiej (klubach – bo, przynaj-
mniej jeszcze do niedawna, były dwa w wyniku 
wewnętrznych nieporozumień) i wyjątkowo szko-
dliwym dla działalności polonijnej Semper Fidelis - 
Stowarzyszeniu Patriotów Polskich w Szwecji. To 
właśnie działalność tej grupki – powiązanej z kolei z 
innymi skrajnymi grupami: Młodzieżą Wszechpolską, 
Szturmowcami, ONR-em, czy tzw grupką skupioną 
wokół Facebookowej strony “Katolicy Sztokholm”, 
nie wspominając szwedzkich narodowców (Nordisk 
Ungdom) – jest główną przyczyną fatalnej opinii, jaką 
ma Kongres Polaków w Szwecji. 

Od ponad roku nic w tej opinii się nie zmieniło. 
Jest nawet gorzej niż było. Flirt z narodowcami 

przesunął Kongres z pozycji skrajnych w ciemny 
zaułek, gdzie ta niby “patriotyczna” postawa i re-
toryka, zmusza do zadania pytania: jakim intere-
som służy dzisiaj zarząd Kongresu?

Warto wejść na stronę Facebookową Semper Fide-
lis by przekonać się, że retoryka tam zawarta ma 
dzisiaj nie tylko ksenofobiczny, ale obrzydliwie an-
tysemicki charakter. Środowisko Polskich Patriotów 
w Szwecji opowiedziało się bowiem otwarcie za tak 
zwaną Koalicją proPolską (na prawo od PiSu), a więc 
za Korwinem-Mikke, Liroyem, Braunem, Ruchem 
Narodowym i panią Godek. Egzotyka tej grupki wcale 
nie dziwi, może poza tym, że ta faszyzująca grupka, 
niechętna ideom proeuropejskim, chce startować w 
majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Na stronach Semper Fidelis znajdziemy więc cały 
zestaw odsyłaczy popularyzującach “proPolskę”, a 
głównym idolem sztokholmskich patriotów jest Grze-
gorz Braun, startujący ostatnio (bez powodzenia) w 
wyborach na prezydenta Gdańska. Specjalnością 
Brauna stała się tematyka żydowska, skwapliwie 
kolportowana przez sztokholmskich klakierów po-
wiązanych z Kongresem. A więc: “Grzegorz Braun: 
Wkurzony o Izraelu i żydowskich roszczeniach”; 
“Grzegorz Braun o ostatecznym rozwiązaniu kwestii 
polskiej - Izrael i roszczenia”; “Gdańsk jako matecz-
nik masonerii”; “Jan Olszewski – związki u masone-
rią” itd...

Komentarze pod kolejnymi postami na stronach 
Semper Fidelis też nie pozostawiają wątpliwości: 
“Jakiej jeszcze prowokacji mamy się spodziewać: 
Kielce ´2, Jedwabne ´2?”. “Tylko koalicja proPolska 
może zatrzymać żydowskie uroszczenia. Szabasgoje z 
PiS-u już KOMBINUJĄ jak nasze pieniądze przeka-
zać przedsiębiorstwu holocaust. Za chwilę zostaniemy 
obrabowani z BILIONA złotych! Polaku, nigdy wię-
cej nie głosuj na PiS-owskich wspólników bandytów 
i złodziei!”.

O prawdopodobnych, podejrzanych powiązaniach 
Grzegorza Brauna z rosyjskim wywiadem pisała 
już prasa polska. Także o jego powiązaniu z Magna 
Polonia, pismem antysemickim finansowanym przez 
Rosjan. Również Ruch Narodowy wraz z Winnickim 
i cały szereg związanych z tym ruchem stron interne-
towych, też pewnie korzysta z rosyjskich pieniędzy. 
Ta antyeuropejska krucjata (pod hasłem walki z le-
wactwem – co za hipokryzja!) jest na rękę Moskwie. 
Sztokholmskie środowisko w tej krucjacie uczest-
niczy wykorzystując do swoich działań Kongres 
Polaków w Szwecji. Czy tylko korzysta z naiwności 
zasiadających tam członków zarządu....? Czy mo-
że...? To pytania, na które nie mamy odpowiedzi.

Największą hipokryzją jest jednak to, że oczadzo-
ny Polskimi Patriotami Janusz Górczyński zabiegał 
o jałmużnę (czyli polskie, rządowe pieniądze) w 
Ambasadzie RP w Sztokholmie (bo szwedzkich pie-
niędzy nie było), mimo iż według tychże patriotów, 
władze PiS to “szabasgoje”, “wspólnicy bandytów i 
złodziei”. Co na to Ambasada, goszcząca tychże pa-
triotów w swoich salonach?

W jednym z ostatnich numerów “Newsweeka” 
ukazał się artykuł Cezarego Michalskiego “Nowy 
wróg w kampanii wyborczej: Żydzi zastąpili uchodź-
ców”. Michalski pisze: W Marcu ‘68 Gomułka sądził, 
że jego walka z syjonizmem nie ma nic wspólnego z 
antysemityzmem. Kaczyński uważa, że wszystko jest 
w porządku, dopóki on sam, jego partia i kontrolo-
wane przez nią media nie użyją argumentów jawnie 
antysemickich”. 

Wypisz-wymaluj sytuacja ze Sztokholmu: pre-
zes Kongresu Janusz Górczyński i prezes Rady 
Uchodźstwa Polskiego w Szwecji Jolanta Halkiewicz 
uważają, że wszystko jest w porządku, gdyż oni i ofi-
cjalna strona Kongresu Polaków w Szwecji, antyse-
mickich treści nie propagują.

Czas wreszcie walnąć pięścią w stół! Milczenie i 
zgoda na degrengoladę środowiska będzie miało fa-
talne skutki na przyszłość. 

Tadeusz Nowakowski

Jak to jest z 
dotacją dla
Kongresu? 
Według informacji podanych na stro-
nie mucf.se (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor – ostatni raz kontrolowali-
śmy stronę 14 marca 2019 roku) również
i w tym roku Kongres pieniędzy nie dostał. 
Ale według informacji, które niedawno otrzy-
maliśmy – pieniądze jednak zostały przyznane.

Naszen źródła informują, że Kongres otrzymał 
370.000 koron dotacji na rok 2019. Zarówno 
zarząd Kongresu, jak i władze szwedzkie traktu-
ją informację... jako poufną. Jak to tłumaczyć? 
Ponieważ wysokość dotacji uzależniona jest ilości 

członków w organizacjach, wynikało by z prostego 
rachunku, że Kongres podaje większą ilość członków 
niż Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji 
(który dostał dotację niższą o ok. 10.000 niż Kon-
gres), mając zrzeszonych pod sobą mniej organizacji. 
I w dodatku organizacje te stale się kurczą, gdyż 
nowych członków nie przybywa.

Sprawa budzi więc wiele wątpliwości. (ngp)
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Niezorientowanym, w czym rzecz wyjaśniam, że 
uczestnictwo w owych corocznych pochodach było 
obowiązkowe i pamiętam lata, kiedy wśród zgroma-
dzonych pracowników krążył „kadrowiec” i odhaczał 
nazwiska.

Historia kołem się toczy, mówi przysłowie, (które 
w bardzo popularnej swego czasu „grze półsłówek” 
brzmiało: Historia kałem się tuczy). W każdym razie 
(podobno) historia prawdę ci powie. I nie tylko to, bo-
wiem w ciągu ostatnich trzech lat objawia takie praw-
dy, że… no gwiazdy w oczach! 

W czasach dla wielu Polaków już 
zamierzchłych, dla mnie długich
i pełnych różnorakich przeżyć 
ciągle istniejących w żywej pamięci, 
drwiono sobie z komunistycznych 
aparatczyków zajmujących wysokie 
stanowiska. Mówiło się: Ooo, ten 
towarzysz to ma wysokie kwalifika-
cje! On ukończył wiele Akademii… 
Pierwszomajowych!

Pukanie do 
juro i inne 
kwiatki
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Przytoczę tylko przykładów. 
Można postawić wiele pytań, szczególnie doty-

czących kwalifikacji zawodowych i uprawnień ludzi 
zajmującym dziś szereg ważnych dla funkcjonowania 
państwa stanowisk. Mówi się o aferze KNF (Komisja 
Nadzoru Finansowego): kto to jest Chrzanowski? O 
pensjach w NBP (Narodowy Bank Polski): kto to 
jest Wojciechowska? Dalej: Jakie wykształcenie i 
uprawnienia miał Misiewicz, żeby wydawać w MON 
ważne decyzje (w tym dymisjonowanie generałów!). 
Jakie uprawnienia ma wójt małej gminy (Pcimia), 
żeby kierować koncernem energetycznym a na-
stępnie paliwowym? Jakie mieli/mają kwalifikacje 
członkowie komisji Macierewicza, by zajmować się 
katastrofą smoleńską? Jakie ma Suski? Jakie Jaki? 
Wykwalifikowanych urzędników państwowych za-
stępuje się naborem amatorów z rodzinno-politycz-
nych koterii. 

Państwo jest rozszarpywane przez walczących o 
władzę i pieniądze (kolejność dowolna) polityków 
rządzącej partii, wydających miliony na bilbordowe 
oszczercze kampanię, wymyślających nowe święta 
państwowe, przeznaczających oszałamiające pie-
niądze – 1,3 miliarda złotych, na partyjną telewizje 
kierowaną przez politruka o zerowej wiedzy na temat 
mediów wizualnych. I tak dalej i tym podobnie.

Zbliżają się szybkim krokiem wybory do parla-
mentu europejskiego, więc kolejne pytanie - Kto za-
gwarantuje, że umysły Pań Szydłowej, Zalewskiej, 
Kempowej, będą w stanie podołać, (w jakimkolwiek 
obcym języku), poważnym europejskim dylematom? 

Włos się na głowie jeży a czerwień oblewa lico, có-
żeś zawinił Soplico?

“Gdyby nie to, że żyję jak żyłem, to 
pewnie bym nie osiągnął tego, co 
osiągnąłem. Uważam, że życie nale-
ży wykorzystywać do końca, ile tylko 
się da. Ale pod jednym warunkiem: 
nie wolno robić krzywdy nikomu” – 
mówił w rozmowie ze mną Michał 
Paryżski w 2010 roku. I tak właśnie 
żył – spełniając się i zawodowo, 
i artystycznie.

Urodził się w Łodzi. Przyjechał do Szwecji w 
1977 roku. Wcześniej, w Polsce, ukończył Studium 
Nauczycielskiego w Warszawie – specjalność wycho-
wanie plastyczne. Później studiował na Uniwersytecie 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na fakultecie sztuk 
pięknych. Studia przerwał w związku z emigracją do 
Szwecji. Po przyjeździe do Szwecji musiałem pra-
cować – mówił. – I miałem do wyboru: albo wziąć 
pracę w biurze reklamowym, czyli w zgodzie z moim 
wykształceniem, albo mogłem malować obrazy, które 
będą się sprzedawały. Albo - żeby było śmieszniej - 
podjąć pracę w banku. Oczywiste było dla mnie, że 
nie będę malował obrazów tylko dlatego, że będą 
się sprzedawały. To moim zdaniem swego rodzaju 
prostytucja, ale tak wybiera wielu malarzy... Ja jed-
nak jestem człowiekiem, który stoi twardo na ziemi, 
więc nigdy nie myślałem o obrazach jako o towarze. 
Starałem się zachować żelazną logikę we wszystkim 
co robiłem – by móc przeżyć. Więc i wybór był dość 
oczywisty: podjął więc pracę w banku.

Krytycy sztuki pisali, że malarstwo Michała Paryż-
skiego nie było łatwe w odbiorze. Bo choć na po-
zór była to prosta forma, nazywana często “kreacją 
płaszczyzny” – to jednak – w “geometrii” obrazów  
Paryżskiego – była i filozofia i metafizyka. Zresztą 
zawsze “szedł pod prąd”: gdy wszyscy malowa-
li abstrakcję, on od abstracji uciekał. A gdy później 
inni uciekali od abstracji, on się nią zajmował. I tak 

tłumaczył swoją sztukę: Abstrakcja to próba stworze-
nia własnego ładu na prostokącie obrazu. Poszukuje 
się jakiegoś logicznego zakomponowania płaszczy-
zny. Ja maluję płaszczyzny, dość gęste, wyglądające z 
daleka jak coś jednokolorowego. Bo abstrakcja stała 
się czymś nieskończonym.

Był konceptualistą i konstruktywistą. A to z kolei 
wymagało większej logiki i większej dyscypliny niż 
w malarstwie realistycznym. Piotr Ciegielski, kry-
tyk sztuki, prowadzący kiedyś w Sztokholmie gale-
rię Mitteleuropa, w której Paryżski wystawiał swoje 
prace, napisał: Na palcach jednej ręki mógłbym po-
liczyć takich jak Michał, który osiągnąwszy mistrzo-
stwo warsztatowe i dojrzałość artystyczną, ciągle 
gnani są niepokojem twórczym, ciągle szukają. (...) 
Konceptualizm to dla Paryżskiego nie jest rzucanie 
jednego, choćby najlepszego pomysłu. To obowiązek 
ciągłego kreatywnego myślenia, doskonalenia, cyze-
lowania, pomnażania. Obowiązek katorżniczej pracy, 
wyczerpującej także fizycznie. Każda wystawa jest in-
na, przynosi nowe prace. Dla Michała to oczywiste, 
mimo że jego rówieśnicy poprzestają już często tylko 
na jubileuszowych ekspozycjach monograficznych. 

Takie “przestrzenne” dzieła potrzebowały odpo-
wiedniego miejsca do instalacji. Głośno było o jego 
wystawach w przestronnej galerii “Infra” w Upplands 
Väsby, a później w renomowanej Fabryce Trzciny w 
Warszawie. Gdy Michał słyszał, że jego prace nie są 
łatwe w odbiorze, zawsze miał jedną anegdotyczną 
odpowiedź: Wszyscy koniecznie chcą zrozumieć sztu-
kę. A już Picasso powiedział kiedyś: dlaczego nikt nie 
próbuje zrozumieć śpiewu słowika? A nas koniecznie 
chcą rozumieć.

Pasjonujące było słuchać, jak opowiadał o swojej 
pracy artystycznej. Zdawał sobie sprawę, że zmusza 
odbiorców do uruchomienia wyobraźni i intelektu-
alnej refleksji. I gdy się go słuchało, nagle te płasz-
czyzny i linie na prostokącie obrazu, nabierały sensu. 
Uważał, że jego prace różnią się od szwedzkich obra-
zów. Bo... miały syndrom emigranta. Dopiero później 
zrobiło się ‚normalne malarstwo’, bez przymiotnika 
„skąd?”. 

Poznaliśmy się z Michałem w czasach, gdy życie 
kulturalno-towarzyskie w Sztokholmie było na naj-
wyższych obrotach. Wystawy, koncerty, spotkania 
literackie, wernisaże... „Polski” Sztokholm miał wiele 
do zaoferowania. Michał, wraz z żoną Zofią, byli w 
tym świecie stałymi gośćmi. Już od wielu lat ten „nasz 
świat” nie ma tej intensywności. Bo odchodzą ludzie, 
którzy go tworzyli. Teraz zabraknie również Michała 
– odszedł za szybko, za wcześnie, a w głowie miał 
jeszcze tyle projektów i artystycznych wizji.

Zmarł w Sztokholmie 8 marca 2019 roku w wieku 
73 lat.

Pogrzeb Michał Paryżskiego 
27 marca 2019 roku 

o godz. 12
w Hoppets kapell 

na cmentarzu 
Skogskyrkogården /Sztokholm
o czym zawiadamia Rodzina

MICHAŁ PARYŻSKI 1946-2019
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Tadeusz Urbański

Twórcy 
wizerunku 
Polonii
W grudniu 2018 roku 
ukazał się album
 “Twórcy wizerunku 
Polonii” będący realiza-
cją specjalnego projektu 
w ramach obchodów 
stulecia odzyskania 
niepodległości.

Wśród 100 postaci, obok tak zna-
nych nazwisk jak m.in. Jerzy Giedroyć, 
Prezydent Ryszard Kaczorowski, pio-
senkarka Karin Stanek i arcybiskup 
Szczepana Wesołego, znalazły się no-
ty dwóch osób ze Szwecji: Tadeusza 
Nowakowskiego i Tadeusza Adama 
Pilata. 

Album ukazał się w Warszawie 
dzięki wydawcy Stanisławowi Kowal-
skiemu, fundatorowi, założycielowi i 
prezesowi Fundacji Dzieciom “Zdążyć 
z Pomocą” oraz Fundacji Sedeka, a 
całość opracował niestrudzony w do-
kumentowaniu spraw polonijnych 
Zbigniew Judycki. Przedmowę na-
pisała Beaty Tyszkiewicz, prezydent 
Wspólnoty “Zdążyć z Pomocą”. Napi-
sała ona m.in: 

Prezentowana publikacja „Twórcy 
Wizerunku Polonii” w formie albumu 
jest swoistym dokumentem, zapiskiem 
jednostkowych losów polskich emi-
grantów rozsianych po kuli ziemskiej. 
Każda strona albumu to prezentacja 
ciekawych sylwetek polskich naukow-
ców, artystów, działaczy społecznych, 
którzy żyjąc i pracując na Obczyźnie, 
pielęgnują w swoim środowisku rodzin-
nym i społecznym polskość. Stają się 
swoistymi ambasadorami polskości.

Okładkę opatrzono cytatem z Bole-
sława Prusa: Po całej kuli ziemskiej roz-
sypali się bracia nasi, Polacy. Spotkać 
ich można w Moskwie i Berlinie, w 
Irkucku i Nowym Jorku, nad Renem i 
Amurem, nie mówiąc o takich okoli-
cach, jak Wołyń, Podole, Ukraina i 
Litwa. Wszyscy oni tę posiadają wspól-
ność wobec naszego serca i pamięci, że 
- prawie ich nie znamy, bardzo niewiele 
o nich wiemy i nader mało interesujemy 
się nimi. (ngp)

Twórcy wizerunku Polonii. Pod redakcją Zbigniewa 
Judyckiego. Fundacja Sedeka “Zdążyć z Pomocą”, 
Warszawa 2018, s.224

Nam wszystkim, osiadłym na 
obczyźnie, bliskie są zapisy 
wspomnień innych emi-
grantów. Rozterki autorów 
konfrontujemy z własnymi 
doświadczeniami. Porównu-
jemy i szukamy podobieństw 
lub różnic. Książka autorstwa 
Marii Kabały-Rejment ”Przez 
morze do szczęścia” pozwala 
nam cofnąć się do czasów, 
gdy sami staliśmy na tak zwa-
nym ”życiowym rozdrożu” 
zastanawiając się, czy trzeba 
lub należy wyjechać z Polski, 
by szukać szczęścia za grani-
cą. A powodów skłaniających 
do wyjazdu było w różnym 
czasie wiele...

Spotkanie z Autorką, odbyło się w 
Sztokholmie, w lokalu OPON-u przy 
Ostermalmsgatan 75. Organizatorami 
wieczoru było Stowarzyszenie Polek 
w Szwecji wraz z Towarzystwem 
Przyjaciół Biblioteki Polskiej w 
Sztokholmie. Moderatorem spotkania 
był prof. Anna Małgorzata Packalén-
Parkman, która specjalnie przyjechała 
z Uppsali, by porozmawiać z Autorką. 
Oprawą muzyczną wieczór uświetni-
li artyści: Teresa Tutinas, Stanisław 
Rejment, Witold Robotycki i Janusz 
Słotwiński.

Z książki i z rozmowy wynikło 
oczywiście, że Maria Kabała-Rejment 
w poszukiwaniu swojego miejsca na 
świecie, przez odległą Australię znala-
zła się w Królestwie Szwecji. Dlaczego 
wyjechała z Polski? Czy tak samo prze-
żywała wprowadzenie stanu wojenne-
go będąc w Australii, jak my będąc w 
Szwecji? Opowiedziała, że tam, tak da-
leko, również powstało Biuro Pomocy 
Polsce. Odpowiedzi na szereg innych 
pytań i dalsze, wnikliwe spostrzeżenia, 
są zawarte w Jej wspomnieniach. Ich 
szczerość nie budzi wątpliwości, gdyż 
napisała je w trzeciej osobie. Ewelina, 
czyli bohaterka wspomnień, przywołu-
je treści listów z Polski i mając w nich 
oparcie cofa się w czasie, dodając ów-
czesne aktualności. Przepaść społecz-
no-polityczna i gigantyczna odległość 
od Polski wzmaga tęsknotę i każe przy-
woływać minione. Szok kulturowy, 

odmienność klimatu, nowi ludzie i 
układanie życia jakby od początku - to 
zjawiska znane nam, oddzielonym od 
Polski tylko małym Bałtykiem.

Maria Kabała-Rejment, z wykształ-
cenia anglistka, kłopotów językowych 
w Australii oczywiście nie miała. Ale 
po przyjeździe do Szwecji stwierdziła, 
że język szwedzki jest trudny, lecz i by-
ła zadowolona, że Szwedzi w większo-
ści znają angielski. Zmagania z nowymi 
warunkami to część drogi do odnalezie-
nia samej siebie. Tak należy rozumieć 
przemyślenia książkowej Eweliny, gdy 
przeniosła się do Szwecji, i zgodzić 
się z opinią, że przez te wszystkie lata 
Polskę w sercu przechowała.

Zapewne czasami trzeba przekroczyć 
morskie granice, które znamy tylko z 
atlasów geograficznych, by znaleźć się 
w miejscu, które jest nasze. W rozmy-
ślaniach zaś zauważyć, że właśnie aku-
rat w tej Szwecji nas brakowało. Czy 
Ewelina tak myślała?

W swojej książce ”Przez morze do 
szczęścia” Maria Kabała-Rejment za-
warła rozterki związane z opuszcze-
niem Kraju i sformułowała to nieświa-
domie jako zapis z podróży wewnętrz-
nej, co w rozmowie podkreśliła prof. 
Anna Małgorzata Packalén-Parkman.

Promocję książki uświetniła Teresa 
Tutinas śpiewając kilka piosenek z po-
etyckimi tekstami Autorki, do których 
muzykę skomponował Jerzy Horwath. 

Przez morze 
do szczęścia
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Nowy prom, nowa jakość
Standard promów pływających na linii Nynäshamn 
- Gdańsk zawsze był piętą achillesową Polferries. 
Niemal wszystkie z czasem stawały się szare, lepkie 
od kurzu, a nawet na spokojnym morzu w kabinach 
wszystko trzeszczało. A co dopiero, gdy fale nieco 
wzrastały. Tak było z Rogalinem, Nieborowem, czy 
nieco nowszą Pomeranią... Wreszcie w zeszłym roku 
nastąpiła jakościowa zmiana: z opóźnieniem, ale jed-
nak, na trasę do Gdańska wyruszył prom Nova Star.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Nova Star nie jest promem całkowicie nowym, ale w porównaniu 
do pozostałych promów pływających pod barwami Polferries, 
to młodzieniaszek. Ma siedem lat i jest najnowszy na Bałtyku 
(najstarszy m/f „Wawel” ma już lat 39!) na trasie z Polski do Szwecji. 
Nova Star to prom typu ro-pax zbudowany w stoczni ST Marine 
w Singapurze. Statek ma 161 długości i 25,6 m szerokości. 
Może płynąć z prędkością maksymalną 21 węzłów, 
a na pokład zabiera 1215 pasażerów. 

Posiada znacznie więcej miejsc kabinowych plus 254 fotele lotnicze. 
Zdecydowanie bardziej nowoczesna i lepiej zaplanowana jest prze-
strzeń pasażerska. Do dyspozycji pasażerów jest niezbyt duży sklep 
wolnocłowy, kafeterie i restauracje. To, co pewnie ucieszy rodziców, 
znajdziemy tutaj również dobrze zaplanowane place zabaw dla dzieci. 
Standardowe kabiny są funkcjonalne, a przede wszystkim wyglądają 
świeżo i są dość przestronne w porównaniu z poprzednimi promami 
na tej trasie. Komfort podróżowania zmienił się więc zdecydowanie. 
Pasażerowie mają także do dyspozycji  kabiny o wysokim standardzie 
z telewizorem i lodówką. Oczywiście, droższe, ale dla pasażerów 
ceniących wyższy standard, to dobre rozwiązanie.

   Pozytywne wrażenie pozostawia także oferta gastronomiczna
 na promie. Do wyboru są i restauracja i bufet – satysfakcjonuje 

i standard i przystępne ceny.  Długa, kilkunastogodzinna 
podróż z Nynäshman do Gdańska, wreszcie odbywa się 

w przyzwoitych warunkach – to nowa jakość 
w ofercie Polferries. Prom na razie został 

wyczarterowana na dwa lata, (statek pływał 
do tej pory na linii z Maroka do Hiszpanii), 

ale wygląda na to, że dobrze sprawdza się 
na linii po Bałtyku, i zostanie tutaj na dłużej. 

(ngp)
Foto: Polferries
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Zygmunt Barczyk

Cuda Mistrza z Walencji

Walencja jest miastem, które da się lubić i które 
chce się lubić. Ma w sobie to coś, czego odwiedzający 
nie musi definiować, wystarczy iż wie, że się w nim 
wspaniale czuje (jak autor tego tekstu). Miasto z 
długą historią,zanurzone w tradycji, ale tętniące 
wielkomiejskim życiem współczesności, imponujące 
różnorodnością zabudowy, no i cieszące tym, że “ma 
wszystko”.

Co znaczy wszystko? Żywe, nowo-
czesne śródmieście, atrakcyjną starów-
kę, “klimatyczne” Barrio El Carmen, 
wygodne dzielnice rezydencjalne, bul-
wary, promenady spacerowe (stare ko-
ryto rzeki Turia), port, dzielnicę rybac-
ką i atrakcyjną miejską plażę morską. 
Słowem – Hiszpania, kiedy najlepsza. 
W zapleczu miasta uprawy rolnicze, 
park narodowy i góry zapraszające do 
wędrówek. Jest ładny stadion piłkarski, 
którego gospodarzem jest dobra druży-
na pierwszoligowa. 

Jest w tym mieście jeszcze coś, cze-
go inne miasta nie mają: Miasteczko 
Przyszłości. Położony w delcie osuszo-
nej rzeki klejnot nad klejnoty! (i w tym 
miejscu autor tekstu obiecuje powścią-
gnąć dalsze zachwyty nad jego ulubio-
nym miastem).

Miasteczko Przyszłości, oficjalnie 
zwane Miastem Sztuki i Nauki (Ciudad 
de las Artes y Ciencias) jest przykła-
dem najbardziej zachwycającego iko-
nostazu architektury, jaki powstał w 
ostatnim półwieczu w świecie. To dzie-
ło wielkiego syna tego miasta: Santiago 
Calatravy. Całość obejmuje obszar 
350.000 m². Miasteczko jest de facto 
„miastem w mieście”, składa się bo-
wiem z wielu obiektów stanowiących 
zwartą koncepcję architektoniczną, 
wyraźnie wyodrębnioną z okalającej 
substancji miasta. 

Potrzebne są zdjęcia i filmy (od któ-
rych roi się w Internecie), by uświado-
mić sobie skalę i niezwykłość przed-
sięwzięcia, przyprawiającego zaiste o 
zawrót głowy. Trzeba koniecznie tam 
pojechać, by przeżyć wrażenie cu-
downości, jakiego dostarczają  dzieła 
Calatravy, zaprojektowane we współ-
pracy z z Félixem Candelą. 

Zaczarowany świat futurystycznych 
budowli, niby kopuł, stacji orbitalnych 
na obcej planecie, grzbietów wielory-
bów, znajduje się w pewnej odległości 
od zwartej zabudowy miasta, jako że 
cały kompleks zbudowano w delcie 
osuszonej rzeki Turia. Jej korytem, 
idąc przez środek miasta ku morzu, 
można przespacerować się w scenerii 
świetnie zakomponowanych parków 
(Ogrody Turii). Rzekę, po tragicznej  
powodzi w 1957 roku, skierowano ku 
morzu innym, omijającym śródmieście, 
korytem. W delcie „starej rzeki” sta-
nęło właśnie rzeczone cudo Calatravy:  
Ciudad de las Artes y Ciencias.

Początki przedsięwzięcia nie zapo-
wiadały aż takiej rewelacji, choć za-
mierzenia były śmiałe. W 1989 roku, 

ówczesny prezydent autonomicznego 
rządu Walencji podjął, z inspiracji pro-
fesora historii nauki z miejscowego 
uniwersytetu, wątek budowy Miasta 
Nauki na mulistych terenach dawne-
go koryta rzeki. Górę zrazu wzięły 
macho-instynkty w pojmowaniu wiel-
kości dzieła. Miała powstać wieża te-
lekomunikacyjna o wysokości 370 m 
(wtedy byłaby to trzecia, co do wyso-
kości, wieża w świecie), planetarium i 
muzeum nauki. Miasto oferowało 350 
tys. m2 powierzchni, zapewniło wol-
ność działania architektom i praktycz-
nie nieograniczony budżet. W zamian 
oczekiwało jednego: projektu, który 
sprawi, że Walencja stanie się sławna 
i przyciągnie śmiałością i urodą swych 
projektów wszystkich, których warto 
przyciągnąć, by miasto zaczęło lśnić i 
brylować. Dopowiem od razu, że dziś 
bryluje i zachwyca. To jedno z najpięk-
niejszych i najciekawszych miast – nie 
tylko w Hiszpanii, ale i w Europie.

Dobrze się stało, że władze miasta 
wybrały na autora projektu Santiago 
Calatravę. Dzięki temu udało się zre-
zygnować z pomysłu z wysoką wieżą, 
jak i z prób imponowania gabarytami 
budowli. 40-letni podówczas Calatrava 
przygotował wpierw projekt w formie 
wystawy. Widzowie, a zwłaszcza decy-
denci, którzy przybyli na wernisaż, byli 
przerażeni. “Piękne! Tylko tego nie da 
się zbudować” – dominowały głosy. 
Zauważono też od razu, że to “niebo-
tycznie drogie przedsięwzięcie”, jak 
komentowała nazajutrz prasa. 

Do projektu jednak przystąpiono. 
Lata 90. były w Hiszpanii okresem 
optymizmu inwestycyjnego i boomu 
ekonomicznego. Nastała zatem po-
goda dla nowych ikon architektury i 
miejskich ikonostazów. Nawet w naj-
dalszym tle nie pojawiały się jeszcze 
zapowiedzi kryzysu finansowego. Na 
początku tworzenia nowatorskiego 
kompleksu nauki i sztuki, konserwa-
tywna opozycja wytykała rządzącym 
socjalistom, że podejmują się projektu 
na miarę faraonów. Kiedy sami później 
objęli władze, z jeszcze większym roz-
machem stymulowali dzieło Calatravy. 
Koszt Miasteczka, przewidziany na 
300 mln euro urósł do sumy trzykrotnie 
wyższej. Sam Calatrava zdziwiony był 
łatwością, z jaką można było zabiegać 
o nowe środki, przy drożejącym nie-
ustannie projekcie. Dopiero po latach 
miało się okazać, że koszty przedsię-
wzięcia spowodowały długi, których 
spłata sięga nadal około 20% dyspono-
wanego budżetu w regionie Walencji.

Począwszy od roku 1996, koryto rze-
ki i rozciągające się nad nim tereny na 
południowym wschodzie Walencji, na 
15 lat zamieniły się w ogromny plac 
budowy. Budynki wchodzące w skład 
Miasta Przyszłości powstawały na raty. 
Najpierw, na płaskim terenie wyrosło 
wielkie, białe, przykryte ruchomą po-
wieką i wyposażone  w stalowe rzęsy 
oko. Dziś to słynne, znane z tysięcy fo-
tografii, planetarium L’Hemisferic,  w 
którego wnętrzu znajduje się również 
kino iMax. Pierwsza ikona w ciągu 

Najmbitniejszym z projektów wchodzą-
cych w skład nowej Walencji jest Palau 
de les Arts Reina Sofia (Pałac Sztuk 
im. królowej Zofii), w którego wnętrzu 
znalazła się między innymi opera na 
4400 miejsc. Budowa Pałacu trwała 
8 lat, pochłonęła 330 milionów euro. 
Przy projektowaniu Calatrava napraw-
dę puścił wodze fantazji; budynek jest 
ruchomy, jego zasadnicza część jest 
ukryta pod serią latających dachów. 
Złożony, wygląda jak ekscentryczny 
hełm… 

Santiago Calatrava, autor Miasteczka 
Przyszłości, zanim przystąpił do dzieł 
iście renesansowych, specjalizował się 
w mostach. Jego projekty rozpoznawal-
ne są z daleka; ażurowe łuki przypomi-
nają oczyszczone żebra zwierząt. Są or-
ganiczne i technologiczne, agresywne i 
miękkie jednocześnie. W Walencji też 
zaczął od mostu. W 1995 roku w cen-
trum miasta stanęła niezwykła przepra-
wa – niezbyt długa (130 metrów), ale 
zawieszona na betonowym łuku, który 
wygląda jak gigantyczne białe żebro 
wycelowane w niebo. Kształt, który 
na pierwszy rzut oka przeczy inżynie-
ryjnej logice. Dziś nazwisko Calatravy 
kojarzy się z wieloma efektownymi 
dziełami na całym świecie, które nie-
wątpliwie dadzą mu miejsce w historii 
godne renesansowego herosa. Dzięki 
Miasteczku Przyszłości na zawsze też 
będzie ono zrośnięte z tym, co najlep-
sze (i najdroższe) w jego mieście ro-
dzinnym – Walencji.

Miasto zapewne długo jeszcze bę-
dzie się borykało z kłopotami finanso-
wymi i gospodarczymi. To niebywałe 
przedsięwzięcie, imponujące oryginal-
nością, polotem, skalą, wciąż obciąża 
kasę miejską, mimo napływu chętnych 
z całego świata, pragnących podziwiać 
cuda Mistrza z Walencji. 

Zamykając księgi rachunkowe, trze-
ba powiedzieć sobie jasno: piękna, 
wspaniała Walencja stała się świad-
kiem architektonicznego cudu. I ten nie 
zniknie, będzie nadal promieniował, co 
najwyżej jego materialna substancja z 
czasem zmurszeje. 

I po prawdzie, już murszeje. Trzeba 
remontować, poprawiać… Och, ułom-
ności życia, ech wy.

emblematycznych budowli stała się za-
tem faktem.

O “efekcie Calatravy”, w kontek-
ście nowego powstałego kompleksu 
Walencji z emfazą pisała Marta Sapala:  
Żółw, chrabąszcz, oko – nie ma to żad-
nego znaczenia. Czy można bowiem 
stworzyć coś bardziej ekscentryczne-
go niż budynek, który puszcza oko do 
podziwiających go ludzi? Ano można. 
Podłużne i najeżone białymi kolcami 
Muzeum Nauk im. księcia Filipa wyglą-
da jak gigantyczny szkielet nieznanego 
morskiego potwora, rozłożony na pia-
sku. Może jakiś przedpotopowy homar, 
może prawieloryb? Na jego przykładzie 
doskonale widać, co najbardziej kręci 
Calatravę. Organiczne kształty: krą-
głości kobiecych bioder, kolumny koń-
skich pęcin, ciernie żeber, żyłkowania 
liści. Do opisywania jego projektów 
lepiej przystają określenia z podręcz-
nika biologii niż czysta geometria(…) 

Znalezione na FB: Jak najlepiej 
opisać kryzys egzystencjalny z 

rana? Jest przykład, proszę bardzo, 
znalezione o 6 rano: „34 proc. 
badanych swój głos oddałoby na 
Andrzeja Dudę w pierwszej turze 
wyborów prezydenckich. To najlepszy 
wynik spośród branych pod uwagę 
kandydatów. Na drugim miejscu 
znalazł się Donald Tusk z wynikiem 
20 proc. Najniższe miejsce na podium 
zajął Robert Biedroń, na którego 
zagłosowałoby 12 proc. ankietow-
anych. (Kryśka Motog). Komentarze 
pod wpisem: “No i po co Ty czytasz 

takie rzeczy z rana, nic tylko kołdrę 
na głowę naciągnąć i nie wychodzić z 
łóżka”. “To chyba wolałabym zostać w 
łóżku!”, “Jaki kryzys? Pomyśl sobie: 
TYLKO 36% chce głosować na tego 
imbecyla”.

Ogłoszenie o pracę  na FB (Po-
lacy w Szwecji): Szukam pracy 

w Sztokholmie a znam się Hydrałlik, 
elektryk, spawacz Maga Tiga i 
elektroda z otuliną, i nie które prace 
budowlane. Pod spodem komentarz: 
Takie ekspert pewnie znajdzie ułatwo 
pracę, wyłonczajonc pracę nauczyciela 
jenzyka polskiego.

Piotr Pietucha na FB: Emigracji 
zaznałem i się w niej odnalazłem. 

Ale po latach, za namową żony 
wróciłem. Nie opuszcza mnie jednak, a 
ostatnio narasta, dręczące poczucie, że 
żyję w kraju, którego nie rozumiem... 
a ten kraj nie rozumie mnie. Tak obco 
i nieswojo czują się we własnym domu 
partnerzy w kryzysie małżeńskim. 
Często jest to oznaka zbliżającego się 
nieuchronnie rozwodu. Ale oni mogą 
się czuć za swoją sytuację odpowied-
zialni, mogą coś zmienić, naprawić 
albo się rozstać. Nie czuję, co mnie 
przygnębia, że mam takie możliwości. 
Nie chciałbym znowu wyjeżdżać...
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Teresa Urban

Maki na Madagaskarze
Uważni czytelnicy NPG mogą 
pamiętać moje fikcyjne opowiadanie 
„Lemury na Madagaskarze” o 
nieodbytym rejsie, kiedy to na trzy 
dni przed wyjazdem, Małżonka 
potrącił samochód inwalidyzując 
ofiarę na dłuższy czas. Po dwóch 
latach ponowiliśmy próbę rejsu. 
Termin przypadł wprawdzie na 
mniej korzystne warunki klima-
tyczne, a obiecana kabina z balko-
nem przeszła nam koło nosa, ale z 
optymizmem wyruszyliśmy w drogę 
na Mauritious, Seszele, Reunion i 
Madagaskar.

Niestety nie obeszło się bez stresu. Dzień przed 
odlotem zastrajkował niemiecki personel lotnisko-
wej kontroli bezpieczeństwa, a mieliśmy jechać 
przez Frankfurt. 200 tysiącom pasażerów odwołano 
loty. Nasz lot nie został odwołany, ale w drodze na 
Arlandę nie byliśmy pewni, czy i kiedy odlecimy. 
Polecieliśmy o dziwo punktualnie. Wiemy z historii, 
że Niemcy potrafią efektywnie poradzić sobie z dużą 
ilością ludzi, tym razem opóźnionych pasażerów. Do 
tego, przy kontroli bezpieczeństwa, weszła w użycie 
nowa rutyna skanowania całego ciała i wezwanie: 
Hände hoch czyli ręce do góry.

W samolocie było wiele pustych miejsc, więc noc 
spędziliśmy w pozycji półleżącej. Przy lądowaniu uj-
rzeliśmy skrawek wyspy: intensywną zieleń, głębokie 
wąwozy i pola uprawne o geometrycznych kształtach 
czworoboków, trójkątów, a nawet kół. Odetchnęliśmy 
z ulgą widząc nasze walizki na taśmie transportowej. 
Zdarzało się, że bagaże wybierały samowolnie inne 
trasy. Natomiast zamówiony przez internet taksów-
karz nie pojawił się na lotnisku. Otoczyli nas natych-
miast inni kierowcy proponując bajońskie sumy za 
przejazd na drugi koniec wyspy, do hotelu, w którym 
mieliśmy spędzić trzy pierwsze dni. Poradzono mam, 
aby z posterunku policji zadzwonić z reklamacją do 
naszego przewoźnika. Usłuchałam i, jak za sprawą 
czarodziejskiej różdżki, za moment pojawił się kie-
rowca trzymający w ręku szyld z naszym nazwiskiem. 
Dla lokalnych taksówkarzy był on niepożądanym 
konkurentem. Nastąpiła nieprzyjazna wymiana zdań, 
bałam się, że dojdzie do rękoczynów. Kierowcy za-
częli szturchać się ramionami, jak czupurne koguty.

W końcu ruszyliśmy. Kierowca wybierał boczne 
drogi, aby uniknąć porannych korków. Krajobraz wy-
glądał teraz inaczej niż z lotu ptaka: płaski teren, plan-
tacje trzciny cukrowej i nieliczne zabudowania w sta-
nie rozpadu. Ciemne zacieki na ścianach, odpadająca 
farba to efekt gorącego, wilgotnego klimatu. Podczas 
przejazdu przez niezbyt wysokie góry, ale o drama-
tycznych kształtach, spadło trochę deszczu. Hotel, a 
właściwie ogromne założenie rekreacyjne, leżał przy 
morzu w gaju palmowym. Z hostessą udaliśmy się do 
pomieszczenia będącego kombinacją biblioteki i baru. 
Poczęstowano nas owocowo-imbirowym napojem. 
Szklaneczki niebezpiecznie kołysały się na stoliku o 
pofalowanej powierzchni. Jedną ze ścian pokryto nie-
dbale pomalowanymi deszczułkami. Z podobnych de-
sek zrobiono foteliki i stołeczki przy barze. Dlaczego 
obecnie wszystko (poza nami) ma wyglądać na nad-
szarpnięte zębem czasu, z młodzieżowymi dżinsami 
włącznie? 

Nasz pokój nie był jeszcze gotowy. W międzycza-
sie wskazano nam pomieszczenie z prysznicem, gdzie 
mogliśmy się odświeżyć i przebrać. Rozłożyliśmy się 
na zacienionych leżankach nad basenem. Panował 
morderczy upał. W ogromnym basenie podgrzanym 
słońcem królowało różowe flamingo imponującej 
wielkości.W Europie nadmuchiwane flamingi wyszły 
już z mody. 

W basenie ucieliśmy sobie rozmowę z czterooso-
bową polską rodziną spędzającą w hotelu 2 tygodnie. 
Polacy docierają wszędzie. Współczułam im – my po 
jednym dniu mieliśmy dosyć tropikalnego upału. Z 
satysfakcją opowiedzieli o wycieczce taksówką za 90 
euro do sklepów z markową odzieżą, gdzie wydali na 

ciuchy dalsze 700 euro. Może był to dobry interes? 
(...)

Następny dzień spędziliśmy na plaży w cieniu palm. 
Widok jak z pocztówki: złocisty koralowy piasek, 
który nie parzy stóp i bezmiar oceanu. Paletę kolorów 
rozpoczynał kobalt na horyzoncie, potem białe pa-
smo fal łamiących się na rafie, następnie szary błękit 
przechodzący w szmaragd z brunatnym pasmem przy-
brzeżnej rafy i jasny seledyn nad brzegiem. Niestety 
w morzu nie dało się pływać. O rafę, przy próbie jej 
sforsowania, można się było poranić, a woda przy 
brzegu, jeszcze cieplejsza niż w basenie, sięgała za-
ledwie do kolan. Przy kolacji zadbano o rozrywki dla 
biesiadników. W basenie żeglowały czerwone lam-
piony, a na brzegu zaprezentowano afrykański taniec 
będący kombinacją flamenco i kankana.

Trzeciego dnia taksówka zawiozła nas do portu na 
statek. Dostaliśmy nieco większą kabinę niż poprzed-
nio, kiedy płynęliśmy tym samym statkiem. Teraz 
było dość miejsca i dla nas i walizek. W bufetowej 
restauracji nareszcie mogliśmy się delektować euro-
pejskimi przysmakami, szynką parmeńską, włoskim 
salami, bryłkami parmezanu i serem pleśniowym. 
Statek odpływał późnym wieczorem, był więc czas 
na zwiedzenie miasta Port Louis. W jego reprezen-
tacyjniej części Water Front odbywający się właśnie 
koncert ogłuszał siłą dźwięku. Ruszyliśmy w kierun-
ku targu, gdzie zamykano już stragany. Granicząca z 
targiem ulica tonęła w stertach śmieci. Tyle śmieci 
widzieliśmy tylko w Indiach. 

Na Mauritius dominują hindusi. Ornitologiczną 
ciekawostką był tutaj niegdyś ptak, dront Dodo. 
Wytępiony przetrwał tylko na obrazkach i w postaci 
tekstylnych pamiątek.

Kolejne dwa dni spędziliśmy na morzu w drodze 
na Seszele. Nadal delektowałam się szynką parmeń-
ską i egzotycznym bufetem owocowym z mango, pa-
pają i liczi. Kolację jedliśmy w restauracji a’la carte. 
Sąsiadami przy stole okazała się sympatyczna para 
Szwedów, którą poznaliśmy na poprzednim rejsie. 
Jadłospis był mniej sympatyczny, ale skusiło mnie w 
końcu risotto z owocami morza, ozdobione gigantycz-
ną krewetką. Niestety coś mi zaszkodziło, bo nocą za-
strajkował żołądek. Nad ranem wszystko przeszło, ale 
straciłam apetyt. 

Wieczorem zaproszono na galową kolację. Teo-
retycznie powinien obowiązywać strój wieczorowy  
– panie w eleganckich sukniach, panowie w smokin-
gach lub ciemnych garniturach. Pasażerowie, głównie 
panowie, zlekceważyli kod ubraniowy. Dominowały 
jasne koszule z krótkim rękawem, nie w spodniach, a 
na wierzchu. Elegancja nie jest w modzie. Kiedyś szef 
kuchni zapraszał na szampana, teraz nawet za wodę 
trzeba było płacić. Menu nie było galowe. 

cienia. Rozłożyliśmy się w końcu pod palmami przy 
prześwicie na szosę. Tu plażę zdobiły głazy z czarne-
go granitu. W kąpieli trochę przeszkadzały nieprzy-
jemne w dotyku kępy zielska. Nagle nadciągnęła sza-
ra chmura i niebiosa rozwarły się. To nie był deszcz 
– tylko potop. W parę minut przemokliśmy do suchej 
nitki. Palmy i krzewy nie chroniły od deszczu, a ręcz-
nik, którym się nakryłam, nasiąkniety wodą, ważył 
parę kilo. Ociekając wodą podreptaliśmy na przysta-
nek, ale autobus miłosiernie zatrzymywał się i poza 
przystankami. W Viktorii świeciło słońce. Zanim da-
ne nam było tradycyjnie rozprężyć się przy piwie Sey 
Brew, Małżonek zmusił mnie do męczącej wędrówki 
aby obejrzeć katedrę i świątynię hinduską. (...)

Jeden dzień na morzu dzieli Seszele od Madagas-
karu. Madagaskar to czwarta co do wielkości wyspa 
na świecie, kraj skrajnie ubogi ze słabo rozwiniętą 
turystyką i kwitącą przestępczością. Przybiliśmy do 
wyspy Nosy Be, która nie ma wystarczająco dużego 
portu, aby przyjąć ogromny wycieczkowiec. Na ląd 
dowożono nas łodziami motorowymi, tzw tenders. 
Na wyspie silnym magnesem dla turystów są lemu-
ry, wdzięczne ogoniaste małpiatki żyjące dziko tylko 
na Madagaskarze. Na statku nie sposób się dowie-
dzieć, jak zwiedzać atrakcje turystyczne na własną 
rękę. Armatora interesuje wyłącznie sprzedaż wła-
snych wycieczek, w tym wypadku na sąsiednią wy-
spę Nosy Komba. Nie było to konieczne. Trójkołowy 
tuk-tuk zawiózł nas do rezerwatu na Nosy Be i tam, 
zaopatrzeni w banany, udaliśmy się razem z prze-
wodniczką na poszukiwanie lemurów. Rezerwat nie 
był dziką dżungą, przystosowano go do potrzeb tury-
stów – wygodnymi ścieżkami z ławeczkami w strate-
gicznych punktach. Lemury żyją tam na swobodzie, 
ale przyzwyczajone do odwiedzin, szukają kontaktu 
z nadzieją na poczęstunek. Przy gęstej kępie drzew 
przewodniczka zaczęła nawoływać: maki, maki, ma-
ki, co oznacza lemur po madagaskarsku. Prawie na-
tychmiast ujrzeliśmy pierwsze zwierzątko wielkości 
dużego kota, z psim pyszczkiem i pędzelkami sier-
ści przy uszkach, skaczącego z konaru na konar tak 
lekko jakby pozbawiono je siły ciężkości. Za chwilę 
lemurek ulokował mi się na ramieniu i oplótł puszy-
stym ogonem jak futrzanym boa. Potem pojawiły się 
następne, brunatne i czarne. To przeżycie było warte 
całego trudu wyprawy. (...)

Następny cel, wyspa Reunion, będąca francuskim 
departamentem za morzem, okazała się częściowym 
powrotem do cywilizacji: autobusy z klimatyzacją, 
czyste ulice, ciekawa architektura mieszkaniowa. 
Nie jest to wyspa przyjazna dla miłośników kąpieli. 
Posiada ona wprawdzie kilka malowniczych plaż, ale 
wody przybrzeżne upodobały sobie rekiny. Rekiny to 
nie lemury, nie ma z nimi żartów. Potężne wulkany, 
jeden nadal aktywny, zachęcają raczej do górskich 
wycieczek. Park narodowy Tsingy Rouge Park, z 
czerwonymi formacjami skalnymi, leżał niestety za 
daleko. Pierwszy dzień, a właściwie popołudnie, spę-
dziliśmy z konieczności w luksusowej galerii han-
dlowej w mieście Le Port. Miasto było wyludnione, 
nieliczne sklepy i restauracje zamknięte. Tradycyjne 
piwo o nazwie Bourbon wypiliśmy w punkcie przyj-
mowania zakładów sportowych. Drugiego dnia mu-
sięliśmy się zadowolić dwoma stolicami wyspy, daw-
ną St Paul i obecną – St Denis. Do St Denis prowa-
dziła spektakularna droga wzdłuż wysokiej, pionowej 
skały. Metalowe siatki chroniły pojazdy przed spada-
jącymi kamieniami. Widoki nie były chyba gorsze niż 
wewnąrz wyspy: wąwozy, wodospady, uskoki skalne 
i bujna zieleń. Ze względu na niebezpieczeństwo la-
win kamiennych Francuzi budują obecnie autostradę 
w morzu, na wysokiej estakadzie – niezwykle kosz-
towny projekt.  

Z Reunion popłynęliśmy z powrotem na Mauritius, 
gdzie tym razem byliśmy tylko jeden dzień. Polecono 
nam spędzić go na słynnej plaży Flic en Flac. Plaża 
rzeczywiście piękna, ale wejście do morza utrudniał 
szeroki pas koralowego gruzu. 

Przyznam się, że tylko z Indii wracałam do domu 
równie chętnie. Złożyłam uroczystą obietnicę: nigdy 
więcej moja noga nie postanie w pobliżu równika. 
Rejs rozczarował nas nie tylko morderczym klima-
tem, nadmiernie rozreklamowaną atrakcyjnością od-
wiedzanych wysp, ale i jego standardem. Tradycyjne 
rozrywki dające pasażerom poczucie pewnego luk-
susu, ograniczono do mimimum. Nie zaplanowano 
powitalnego i pożegnalnego party z kapitanem, zre-
zygnowano z włoskiego wieczoru przy szampanie do 
tonów klasycznych włoskich pieśni i z pożegnalnej 
uroczystej kolacji kiedy to, zgodnie z tradycją, do 
przyciemnionej restauracji wnoszony jest deser – 
Baked Alasca czyli płonące lody zapiekane pod pia-
ną. Kazano zadowolić się na powitanie butelką bez-
płatnej wody, zamiast szampana. Nie wiadomo, czy 
to ze skąpstwa? Nie zdziwiłoby mnie, gdyby armator 
wkrótce splajtował. Tylko lemurki trzymają klasę.  

Pierwsze przedpołudnie na Seszelach w stolicy 
Viktoria na wyspie Mahe spędziliśmy w ogrodzie 
botanicznym. Rosną tam okazy palmy Coco de Mer, 
której owoce, dojrzewające na oddzielnych palmach, 
do złudzenia przypominają damskie i męskie intymne 
części ciała. Palma ta rośnie dziko na wyspie Praslin, 
której niestety nie było w planie rejsu. Po południu 
zatłoczony autobus zawiózł nas na pobliską plażę. 
Niektórzy twierdzą, że jazda komunikacją zbiorową 
daje możliwość bliższego zapoznania się z tubylcami. 
Możliwe, ale w komunistycznej Polsce jeździliśmy 
tak często w tłoku, że straciło to dla nas urok nowości. 
Plaża była wąska i mokra. Widocznie po przypływie 
nie zdąża wyschnąć. Wysoka fala odstraszała od pły-
wania. Suchy prowiant jedliśmy siedząc na pniakach 
popijając piwem zakupionym w pobliskim sklepi-
ku. Żadnego baru ani restauracji nie było jak okiem 
sięgnąć.

Następnego dnia wybraliśmy się na odległą pla-
żę Anse Royale, uważaną za jedną z piękniejszych 
na Mahe. Morze spokojne, bielutki piasek, ale mało 
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SZWECJA: 
Polityczne 
przetasowania
Ostatnie (z końca lutego 2019 roku) wyniki 
sondażu SIFO poparcia dla partii politycz-
nych w Szwecji nie są zaskoczeniem – ba, 
wręcz brzmią jak ironiczny komentarz do 
wysiłków szwedzkiego establishmentu, 
by nie dopuścić do władzy skrajne, populi-
styczne ugrupowania. 

Dwie największe partie tracą wyborców. Rządzący 
socjaldemokraci notują spadek o 1,7% (obecnie mają 
poparcie 28,3% wyborców), podobnie Moderaci - tra-
cą 1,5% głosów i w dodatku spadają na trzecią pozy-
cję w rankingu z poparciem 17,2% głosów. 

W lutym drugą partią, pod względem poparcia wy-
borców, byli Szwedzcy Demokraci (mimo iż zanoto-
wali nieznaczy spadek (-0,5%), ale uzyskali w bada-
niach wynik 19,3%. Po przeciwległej stronie układu 
politycznego zyskała Partia Lewicy/Vänsterpartiet 
(+1,4% głosów) stając się z 9,7% poparciem czwartą 
siłą polityczną.

I to właśnie jest ta ironia losu, bo właśnie polityczne 
perturbacje powyborcze związane były z trzymaniem 
tych dwóch partii z dala od możliwości wpływania na 
szwedzką politykę. Wyborcy widać myślą inaczej.

Dobre wieści z ostatniego sondażu płyną również 
do Kd (Chrześcijańskich Demokratów) - partia pod 
przywództwem Ebby Busch zanotowała, po raz ko-
lejny, wzrost poparcia - tym razem +1,6% (8,6%) i 
wyprzedziła przedwyborczego faworyta wśród partii 
“środka” - Centerpartiet. To już kolejna czerwona 
kartka dla Annie Lööf, którą znaczna część wybor-
ców oskarża o nielojalność wobec konserwatywnego 
Aliansu, który miał szansę odebrać władzę lewicy.

Zarówno Liberałowie, jak i Milöpartiet balansują na 
granicy progu wyborczego (ci pierwsi są pod kreską). 
Najbliższe trzy lata pewnie przetrwają w parlamencie, 
ale nie wiadomo czy przetrwają kolejne wybory.

Najbliższym sprawdzianem jak rozkładają się 
głosy szwedzkich wyborców będą majowe wybory 
do Parlamentu Europejskiego. I tutaj także sonda-
że przygotowane przez Europaportalen nie pozo-
stawiają złudzeń: największym zwycięzcą wybo-
rów będzie populistyczna i ... eurosceptyczna partia 
Sverigedemokraterna (Sd), która może podwoić ilość 
mandatów (z dwóch do czterech) uzyskując w sonda-
żu wynik 18% - a więc zbliżony do wyników sondażu 
preferencji partyjnych SIFO. Zarówno Liberałowie, 
jak i Feministiskt initiativ mogą stracić swoją repre-
zentację w Parlamencie Europejskim - w omawianym 
sondażu Liberałowie z 9,7% głosów w wyborach z 
2014 roku spadli do 3,8%, a FI z 5,5% do 1,2%. 

Pozytywną wiadomością z tego sondażu jest to, że 
udział w wyborach zapowiada około 70% wyborców. 
To znacznie więcej niż w 2014 roku - gdy ze swojego 
głosu skorzystało 51% wyborców.  (ngp)

13 marca zmarła wielka aktorka, wielka humanist-
ka, która kochała wszystkie zwierzęta, w tym i ludzi, 
którzy jako jedyni z tego zbiorowiska, nie zawsze jej 
się pozytywnie odwdzięczali. Chodzi mi o zmarłą 
Zofię Czerwińską. 

Urodziła się ona 19 marca 1933 roku w Poznaniu 
w rodzinie państwa Ponimirskich. Jej ojciec był leka-
rzem, jak to się wówczas określało, „doktorem wszech 
nauk medycznych”. Miał doktorat z paru dziedzin. 

Przekleństwo Michała Moszkowicza  
działa. Ja znowu piszę tylko 
nekrologi. I to często ze smutkiem.

Pani Zofia  ukończyła studia  aktorskie w Krakowie 
i od 1957 pracowała w teatrze. Ale już wcześniej wy-
stępowała w filmie. Na początku u Andrzeja Wajdy w 
„Pokoleniu” i w „Popiole i diamencie”. Były to role 
epizodyczne. Dopiero zabłysła w drugim epizodzie 
„Eroici” Andrzeja Munka. Po latach Kazimierz Kutz 
nakręcił ciąg dalszy dziejów Dzidziusia w „Strasznym 
śnie Dzidziusia Górkiewicza”. I tu znowu pani Czer-
wińska odcisnęła pozytywnie swoją obecność. W 
sumie Pani Zofia wystąpiła w 150 filmach (kino-
wych i telewizyjnych), zaznaczyła swoją obecność 
także w popularnych serialach. W sumie w 35-ciu. 
W tym niewątpliwie zapamiętano Ją w obu edycjach 
„Czterdziestolatka” oraz w „Alternatywy 4”. W sumie 
imponujący dorobek. 

W życiu i w pracy w teatrze oraz na planach filmo-
wych nie odstępował Jej wielki przyjaciel, pies Dżek, 
który pozostawiony sam wył tak, że sąsiedzi zgłasza-
li protesty. I Pani Zofia musiała go wszędzie ze sobą 
zabierać. 

Wielka Humanistka i miłośniczka wszelkich istot 
żywych naturalnie zadbała w swoim testamencie o 
swojego przyjaciela, zapisując mu dożywotnią – wca-
le nie małą – rentę, z którą do swojej śmierci będzie 
się dzielił ze swoimi opiekunami.

Miałem zaszczyt poznać Panią Zofię pod koniec lat 
pięćdziesiątych, w czasie, gdy mój ojciec próbował 
zaangażować Ją do teatru w Poznaniu. Do angażu nie 
doszło, ale dawna krakowska znajomość i przyjaźń z 
Panią Zofią dotrwała do śmierci mojego Ojca. I dlate-
go bardzo przeżyłem odejście Pani Zofii.

Była tak dobrą istotą, że nie mam najmniejszej 
wątpliwości, że znajdzie swoje dobre miejsce po tej 
drugiej stronie.

Wielka strata

Ludomir Garczyński-Gąssowski
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Na początku marca wprowadzono na sztokholmskie ekrany zadziwiającą hy-
brydę: ni to dokument ni to hyperrealistyczną animację dla dorosłych. Film, 

powstały w koprodukcji Polski z kilkoma innymi krajami, to EN DAG TILL ATT 
LEVA. 

Ta adaptacja wczesnej książki Ryszarda Kapuścińskiego, dotycząca wydarzeń z 
połowy lat 1970. – podobnie zresztą jak sama książka – nie mogła nie być proko-
munistyczna, akceptująca przewagi MPLA nad UNITA i FNLA. Film idzie wier-
nie za książką, choć podkreśla również, że wojna domowa w Angoli, wybuchła 
po odejściu kolonizatorów – Portugalczyków, była starciem dwóch super potęg 
– USA korzystających z pomocy Unii Płd-Afrykańskiej, której jednostki awanso-
wały od południa oraz ZSRS, werbującego kubańskich najemników dla działań i 
tam i w Etiopii. 

Jakie by nie były osobiste poglądy reportera Kapuścińskiego, nie mógł on do-
nieść do PAP-u czegokolwiek poza normą, a gdyby to zrobił, skreśliłaby mu to 
autocenzura redakcji, już nie mówiąc o osobistych przykrościach. Film jest ana-
chroniczny jeszcze w inny sposób, bo ani słowem nie zatrąca o późniejsze osią-
gnięcia reportera, dzięki którym stał się pisarzem, jak np. Schachinschach i Cesarz. 

Ale poza film i jego ewentualne braki wyszła impreza zorganizowana staraniem 
Instytutu Polskiego z udziałem Andersa still going strong Bodegårda, moderu-
jacej Miki Larsson i jeszcze paru osób. Nawiązująca może bardziej do broszury 
Kapuścińskiego o podróży do Pińska, niż do filmu.

Kapuściński na ekranie

Dom do remontu, co z pamiątkową tablicą?
Co stanie się z tablicą upamiętniającą szwedzko-polską solidarność? W maju 2010 roku Michał Czyż, 

ówczesny ambasador RP w Sztokholmie oraz władze Sztokholmu, a także szwedzka minister ds. eu-
ropejskich Birgitta Ohlsson, odsłonili na fasadzie przeszło stuletniego Hotelu Örnsköld na Nybrogatan 6 w 
Sztzokholmie pamiątkową tablicę z logo Solidarności. Napisano na niej po polsku oraz szwedzku, że jest ona 
“hołdem dla wszystkich Szwedów i Polaków, którzy złączeni duchem Solidarności przyczynili się do zbudowa-
nia wolnej i zjednoczonej Europy”. 

Dzisiaj istnieje obawa, że tablica zostanie usunięta! W październiku 2018 roku Hotel Örnsköld zakończył 
działalność. Nieruchomość przejdzie renowacje i zostanie dostosowana do potrzeb przyszłego biura. CO 
STANIE SIĘ Z TABLICĄ?! Czy nowy właściciel uszanuje tę historyczną – dla nas ważną – pamiątkę?

Ważne jest, aby pomoc jaką Szwedzi udzielili Polakom w latach 80-tych ubiegłego wieku, nie poszła w 
niepamięć. Szwedzkie społeczeństwo organizowało akcje humanitarne do Polski. Ciężarówkami przemycano 
także maszyny drukarskie oraz papier, które służyły polskiemu podziemiu w walce z reżimem komunistycznym. 

W Hotelu Örnsköld w okresie Solidarności mieszkało wielu zapraszanych przez Szwedów działaczy pol-
skiej opozycji. Hotel Örnsköld dał także nazwę wydawanemu w latach 1984-1989 czasopismu, w którym prze-
drukowywano i tłumaczono na szwedzki m.in. teksty Jacka Kuronia, Bogdana Borusewicza, ale też Adama 
Zagajewskiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta.

Andrzej Olkiewicz
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