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Po raz jedenasty, kapituła nagród Polonii Szwedzkiej – POLONIKI 2011, przyznawanych przez Nową Gazetę
Polską, postanowiła uhonorować nimi Polaków mieszkających w Szwecji, których działalność i osiągnięcia
służą budowaniu pozytywnego wizerunku Polonii mieszkającej w Szwecji.
Nagrodę Polaka Roku 2011 postanowiono przyznać Janowi Potrykusowi.

Od dwudziestu pięciu lat jest dobrym duchem i przykładnym druhem Niezależnego Hufca Harcerstwa
Polskiego „LS-Kaszuby” w Sztokholmie. Przez zastępy młodych Polaków w Szwecji traktowany jest
jako przyjaciel, opiekun i starszy brat. Jego zaangażowanie i upór, nie poddawanie się
przeciwnościom, są dobrym przykładem dla wszystkich, którzy chcą aktywnie działać w środowiskach
polonijnych. Nagroda Polaka Roku dla Komendanta Jana Potrykusa, to także nagroda dla całego
środowiska harcerskiego w Szwecji, które zawsze wiernie służyło Polsce i najważniejszym wartościom.
Tegoroczną Nagrodę Artystyczną przyznano publicyście i pisarzowi Andrzejowi
Szmilichowskiemu.

Andrzej Szmilichowski dąży w swojej twórczości do lepszego poznania rzeczywistości – pisał jeden z
krytyków. Żyjemy w czasach naiwnej nad-wiary we wszechwładzę inteligencji – pisał on sam w którejś
z książek. Od wielu lat jest jednym z najbardziej płodnych pisarzy polskich w Szwecji, który
jednocześnie nie kryje swoich ambicji, by dotrzeć ze swoją twórczością do czytelnika w Kraju.
Twórczość Szmilichowskiego to połączenie wytrwałej pracy z ciekawością otaczającego go świata i
silnego poczucia misji, którą ma do spełnienia poprzez literaturę.
W tym roku Kapituła postanowiła przyznać Nagrodę Specjalną dla pisarki Rity Tornborg.

Na trwałe zapisała się w historię literatury szwedzkiej. Jest laureatką najbardziej prestiżowych nagród
literackich. Żyjąc na pograniczu dwóch kultur, stała się ważnym głosem w dyskusji na temat
uniwersalności kultury, ważnym i szanowanym promotorem spraw polskich w Szwecji. Jej łagodność,
olbrzymia tolerancja i szacunek z jakim podchodzi do ludzi, czynią, że Rita Tornborg jest doskonałym
przykładem na budowanie pozytywnego wizerunku Polaków w Szwecji.
Kapituła Nagrody: Tadeusz Nowakowski – redaktor Nowej Gazety Polskiej, redaktor Ludomir GarczyńskiGąssowski – szef Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji, Michał Moszkowicz – pisarz, laureat Nagrody
Artystycznej POLONIKI 2003.
Rozdanie nagród odbędzie się w piątek 29 kwietnia 2011 roku w Sztokholmie.
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