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Jak się jest młodym człowiekiem, to ma się wrażenie, że jest się centrum świata.
Ale to błyskawicznie przechodzi. Człowiek uwalnia się od tej iluzji poznając świat.
Są rzeczy ważniejsze. O widzeniu świata, fotografowaniu i podróżowaniu
rozmawiamy z mieszkającym w Sztokholmie Markiem Zürnem. s.3
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NAGRODY POLONII SZWEDZKIEJ PO RAZ OSIEMNASTY

POLONIKI 2019
Po raz osiemnasty kapituła Nagród Polonii Szwedzkiej,
przyznawanych przez Nową Gazetę Polską, postanowiła
uhonorować POLONIKAMI Polaków mieszkających
w Szwecji:
Nagrodę Polki Roku 2019 postanowiono przyznać mieszkającej
w Lund Victorii Enefors.
Victoria Enefors (ur. w 1982 roku w Warszawie) jest przykładem młodego pokolenia
Polaków, które po przyjeździe do Szwecji w
młodym wieku, nie tylko dobrze odnalazło
się w Szwecji, ale także cały czas odkrywa w
sobie polskość, czyniąc z niej dumną oznakę
własnej tożsamości. Fascynacja Victorii Enefors
postacią Katarzyny Jagiellonki, w którą wcieliła
się (między innymi w obchodzoną w tym roku
450. rocznicę koronacji Jagiellonki w Uppsali),
jest nie tylko jej osobistą pasją życiową, ale
także powołaniem mającym za cel przybliżanie
szwedzko-polskiej historii, zarówno polskim jak
i szwedzkim odbiorcom. O tej bardzo swoistej i
oryginalnej aktywności pisały niemal wszystkie
media w Szwecji, co przyczyniło się zapewne
do uświadomienia Szwedom, że królową
Szwecji była swego czasu Katarzyna Jagiellonka
przybyła z drugiej strony Bałtyku.
Nagrodę Artystyczną przyznano mieszkającemu w Sztokholmie
Zygmuntowi Barczykowi, publicyście, doktorowi ekonomi.
Zygmunt Barczyk (ur. w 1949 roku w
Katowicach) mieszka w Szwecji od 1983 roku.
Człowiek wielu talentów – uznany i ceniony
doktor habilitowany ekonomii (dzisiaj już na
emeryturze), dziennikarz, a także publicysta.
Autor wielu prac naukowych; ma w swojej
karierze pracę w BBC, współpracę z Radiem
Wolna Europa, polską redakcją w Radio
Szwedzkim i wieloma redakcjami prasowymi.
Autor książek “Dojrzewać na polu bawełny” i
“Inna jasność. Opowieści z podróży na najdalszą
Północ”. Tegoroczną Nagrodę Artystyczną po
raz pierwszy przyznajemy za publicystykę (w
tym reportażową), której Zygmunt Barczyk
poświęcił się całkowicie w ostatnim czasie.
Publikowane przez Niego teksty (między innymi w Nowej Gazecie Polskiej) to więcej
niż normalne dziennikarstwo – to reportaż,
który – posługując się określeniem autorytetu
w tej dziedzinie, Mariusza Szczygła – “jest
wersją zdarzeń, która uczestnikom tego
przedsięwzięcia, a więc i bohaterom, i reporterowi, wydaje się niezmyślona”. Teksty Barczyka
to dla Czytelnika barwna, przekonywująca
i intelektualna podróż po Nieznanym.
Nagrodę Specjalną Kapituła postanowiła przyznać mieszkającemu
w Sztokholmie Maciejowi Klichowi.
Maciej Klich (ur. w 1958 roku w Krakowie),
przyjechał do Szwecji w 1984 roku jako były
internowany w czasie Stanu Wojennego. Ma za
sobą bogatą działalność opozycyjną w Polsce,
był jednym z liderów Niezależnego Zrzeszenia
Studentów na Śląsku – o tej działalności i ważnym fragmencie swojego życia napisał książkę
“Niepokorny”, która ukazała się w tym roku
w Instytucie Pamięci Narodowej. W Szwecji
działał nadal – najpierw organizując pomoc dla
prześladowych działaczy Solidarności, później
w strukturach polskiej emigracji w Szwecji.
Był jednym ze współzałożycieli Niezależnego
Hufca Harcerstwa Polskiego “LS-Kaszuby”
w Sztokholmie, harcerstwu pozostał wierny
do dzisiaj angażując się w różny sposób w jego
prace. Znany jest także ze swojego bezinteresownego zaangażowania na rzecz innych
polskich inicjatyw w Szwecji. Jako motywację
naszej nagrody możemy przytoczyć cytat
z Bernarda Shaw: “Pokorni ludzie idą zawsze
z prądem. Niepokorni próbują iść pod prąd.
Cały postęp ludzkości leży dlatego w rękach
niepokornych!”. Maciej Klich znakomicie
ilustruje tę myśl.
Nagrody Polonii Szwedzkiej przyznawane są przez redakcję Nowej Gazety
Polskiej od roku 2001. Honorujemy nimi Polaków mieszkających w Szwecji,
których działalność i osiągnięcia służą budowaniu pozytywnego wizerunku
Polonii w Szwecji.
Uroczystość wręczenia nagród (za rok 2018 i 2019) odbędzie się
w styczniu 2020 roku.
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Przędziem
Wisłę,
przędziem
Wartę
Ocenę mądrości i miejsce
narodu w świecie, budują
jego najsłabsze ogniwa.
Myśl goda uwagi, jednocześnie wnosząca trochę
niepokój i trochę smutku.
W Polsce szeroka akcja policji w kierunku wychowywania kierowców na
prawdziwych gentlemanów. Wchodzą
nowe przepisy ruchu nazywane potocznie „jazdą na suwak”. Patrząc z europejskiej perspektywy oczywista-oczywistość. Pojazdy zmieniające pasmo
ruchu (przykładowo przy zwężeniu z
trzech pasów na dwa) wpuszczają się
w trafik na przemian. Czy potrzebne są
do odrębne przepisy? Otóż są potrzebne. Nowe przepisy są niezbędne, aby w
kraju tak „dzikiego” ruchu kołowego
jak Polska, policja mogła za nieprzestrzeganie ich karać. Rozpacz ogarnia
oglądając dzienniki telewizyjne, gdy
idioci bez mózgów, oszalali mordercy, rozjeżdżają na pasach dla pieszych
matki z wózkami, emerytów, inwalidów, rowerzystów.
Polska policja wprowadza również
nowe przepisy, regulujące czynności przy zatrzymaniach. Kierowca ma
trzymać ręce na kierownicy, nie wolno
mu wysiadać z auta bez polecenia, ma

odpowiadać na pytania. Bardzo dobrze,
ale dlaczego dopiero teraz? Policjanci
w Anglii, Francji, USA, wszędzie, stosują ten reżim od... Od urodzenia!
Kolejny przykład, pozornie dotyczy
również ruchu kołowego. Ukrainiec,
kierowca TIRa pracujący w polskiej
firmie od trzech lat, zachował się przytomnie. Był świadkiem wypadku na
drodze szybkiego ruchu. Zapaliło się
auto osobowe i Ukrainiec wyciągnął z
ognia dwie osoby ratując im życie, za
co PAD uhonorował go przyznaniem
całej rodzinie (żona plus dwoje dzieci)
polskiego obywatelstwa. Bardzo ładnie
panie prezydencie, brawo!
Oglądałem tą uroczystość w telewizji. Pierwsze ujęcie: Bohaterski
Ukrainiec z rodziną stoją w rządku i
śpiewają – Jeszcze Polska nie zginęła!
Pytanie: Jak można dorosłych ludzi innej narodowości niż polska, stawiać w
tak kłopotliwej sytuacji? Kolosalny braku wyczucia. Ujęcie drugie: Reporter
kuca przy przedszkolnym malcu, synku
kierowcy, i pyta go z entuzjazmem w
głosie: Kim jesteś? Dziecko patrzy zdumione, przestraszone i nic nie rozumie.
Pytanie: Czy cokolwiek rozumie dureń
z mikrofonem? Czego chciał od dziecka? Przyszła mu do głowy przepytywanka: Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki
znak twój? Orzeł biały? Zgroza.
Ci ludzie otrzymali, w nagrodę za
odwagę ojca i męża, polskie obywatelstwo. I tyle. Sprawiają wrażenie przyzwoitej rodziny i będą dobrymi obywatelami, zapewne lepszymi od wielu
Polaków-Polaków. Ale to Ukraińcy,
nie są, nie będą, i nie potrzeba, by czuli
się Polakami.
Mieszkam w tym kraju od lat, niebawem minie mi pół wieku. Po 5 latach
otrzymałem obywatelstwo i nikt nie
oczekiwał ode mnie jakichkolwiek patriotycznych deklaracji czy uniesień.
Znam szwedzki hymn bo chciałem
znać, ale do głowy mi nie przychodzi
śpiewanie go. Dlaczego miałbym? Ja
mam swój hymn.
Szukając cody znalazłem cytat z
księdza profesora Tischnera, celnie
punktujący również świat poza wiarą:
Pobożność jest niezwykle ważna, ale
rozumu nie zastąpi.

POLSKIE SKLEPY W SZTOKHOLMIE

Czas na zmiany
Polskie sklepy w Sztokholmie powstają i znikają. Wielu właścicieli sklepów – w rozmowie z naszą redakcją – potwierdza,
że zainteresowanie polskimi produktami jest nadal duże,
ale odczuwają także skutki konkurencji ze strony zwykłych
szwedzkich sklepów sieciowych, które na swoje półki coraz
częściej wprowadzają produkty z Polski.
O likwidacji polskiego sklepu w Sätra poinformowali właściciele Supermarket
Polonia na swojej stronie Facebooka:
Szanowni Klienci, chcielibyśmy Państwa poinformować, że Supermarket Polonia
zostaje zamknięty. Jesteśmy wdzięczni wszystkim , którzy byli z nami przez te wszystkie lata. W czasie tych 10 lat było nam dane spotkać wspaniałych ludzi, którzy stali
się naszymi klientami i przyjaciółmi. Dziękujemy wszystkim naszym klientom, bez
których nasza działalność nie miałaby sensu i którzy zawsze byli dla nas przemili
i wyrozumiali. Dziękujemy naszym Pracownikom, za czas poświęcony dla sklepu i
trud oraz serce, które były wkładane w ich pracę i zawsze z uśmiechem na twarzy.
Życzymy Wam i sobie powodzenia na nowej drodze. Supermarket Polonia.
Również polskie delikatesy na Söder (dzisiaj prowadzone jako Polsko-Fińskie
Delikatesy) szukają nowego właściciela. Informacje o warunkach sprzedaży sklepu
można uzyskać u właścicielki sklepu.
Ale jednocześnie o otwarciu trzeciego sklepu (po Vällingby i Huvudsta) informują właściciele Polmarket. Już 29 listopada otwierają kolejny sklep w Centrum
Hallunda na południu Sztokholmu. Sklep – w nowej formule – połączony będzie z
częścią gastronomiczną.
Według uzyskanych przez nas informacji, inny sklep z polskimi produktami ma
powstać niedługo w Spånga. Ale nie jest to jeszcze pewne.
Przypomnijmy, że parę miesięcy temu powstał kolejny, drugi polski sklep w
Södertälje, ale jednocześnie w ciągu ostatniego czasu zlikwidowane zostały polskie
sklepy w Nynäshamn i Åkersberga. (NGP)

Jestem raczej
obserwatorem
O widzeniu świata, fotografowaniu
i podróżowaniu rozmawiamy z mieszkającym
w Sztokholmie Markiem Zürnem.

NGP: Bo fotograficznym okiem
zajmujesz się obserwacją różnych
aspektów naszej społecznej rzeczywistości. Obserwuję Twój profil na
Facebooku, zamieszczasz tam dużo
własnych zdjęć, często w formie
fotoreportaży. Kim jesteś z zawodu?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.
Teraz emerytem. A kiedyś wykonywałem kilka zawodów. Jedne krócej,
drugie dłużej. Jedne wykonywałem z
przyjemnością, inne z musu. Rozpiętość była duża: od pisania do pracy
fizycznej.
Przyjechałeś do Szwecji w 1985
roku. Jaki był powód?
Bo miałem za słabe osiągnięcia w pracy fizycznej... (śmiech). Po podjęciu
pracy stwierdziłem, że nie umiem tego,
co rzemieślnik powinien potrafić, więc
się poddałem i uznałem, że trzeba szukać jakiegoś innego modelu życia.
I jak ci się powiodło w Szwecji,
w pierwszych latach?
Myślę, że były to lata typowe dla wielu polskich emigrantów tego okresu. A
więc najpierw poszukiwanie pracy. Ale
ja miałem szczęście. Dostałem – dzięki
szczęśliwemu zbiegowi okoliczności
– pracę w jednym z moich zawodów,
więc przez trzy lata robiłem to, co lubiłem, i jako-tako umiałem. Pracowałem
przy montażu i filmowaniu materiałów
dla dziennika telewizyjnego. Niestety,
był to okres totalnej blokady etatów w
Telewizji Szwedzkiej, i po trzech latach zmuszony zostałem do zakończenia tej pracy. Później było kolejne szaleństwo życiowe – do czego zupełnie
się nie nadawałem: przez dziesięć lat
pracowałem i prowadziłem kwiaciarnię. To obrzydziło mi kwiaty do końca
życia. Później znowu uśmiechnęło się
do mnie szczęście, zacząłem pracę w
liceum o profilu massmedia. Dzięki tej
pracy poznałem Szwecję z innej strony, z innego punktu widzenia – młodzieży szwedzkiej. Tam pracowałem
do emerytury, a nawet nieco dłużej.
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Wspominasz o tym typowym losie
emigrantów tamtego okresu. Spytam
cię, jako socjologa: czyli teraz ci
Polacy, którzy emigrują do Szwecji,
mają dużo łatwiej?
Już dawno przestałem być socjologiem. Za daleko odszedłem od takiego
spojrzenia, które upoważniałoby mnie
do publicznego formułowania ogól-

MAREK ZURN: Ponad pół wieku temu zrobiłem to zdjęcie w
Warszawie. Napisałem to zdanie machinalnie, za chwilę jednak
przeczytałem je ze zdumieniem. Jak to jest możliwe, przecież
pół wieku temu to strasznie i niewyobrażalnie dawno, termin
używany przez historyków.. Trudno w to uwierzyć, jeszcze
trudniej polubić.

nych ocen. Zresztą zbyt mało mam
kontaktu z tą nową falą emigracyjną,
by mieć jakieś opinie. Moje obserwacje są raczej z drugiej ręki. Gdy coś
czytam, gdy ktoś coś mi opowiada.
Czy to nie jest jednak tak, że coraz
rzadziej mamy kontakt z żywymi
ludźmi, a coraz częściej znamy się
wirtualnie?
Niestety, tak jest. Dlatego uważam,
że powinniśmy ostrożnie formułować
swoje oceny o innych, by nie generalizować.
Zawsze kojarzę cię z fotografowaniem, stąd moje pytanie – czy byłeś/
jesteś profesjonalnym fotografem?
Moje wyobrażenie było takie, że jesteś takim facetem, co to chodzi stale
z aparatem zawieszonym na szyji...
Ten opis się zgadza. Ale profesjonalnie
z fotografią nie pracowałem.
Skąd to zainteresowanie?
Czym innym było ono, gdy miałem
15-17 lat – wówczas zaczynałem fotografować. Wtedy były to przypadkowe
zdjęcia utrwalające wspólne spotkania,
wyjazdy drużyny harcerskiej. Nie było
to zaplanowane działanie. Później
niewiele się zmieniło. Robiłem zdjęcia
wtedy, kiedy miałem czas, a nie wtedy,
kiedy chciałbym robić zdjęcia. Byłem
raczej obserwatorem i z doskoku
utrwalałem pewne rzeczy, które mnie
interesowały. Większość zdjęć, które
zrobiłem na przykład w latach sześćdziesiątych, nigdy nie zostały wywołane. Teraz dopiero – dzięki mojej żonie
Ewie, która się tym zajęła – mogę
te zdjęcia po raz pierwszy zobaczyć
nie tylko w negatywie. To, co teraz
fotografuję, to jest kontynuacja tego
nurtu zainteresowań światem, głównie
ludźmi. Mam pewną łatwość robienia
zdjęć z bliska przypadkowym ludziom.
To z kolei umiejętność, która wiąże
się z moim zawodem socjologa, gdy
robiłem tysiące wywiadów z ludźmi.
Pewnego rodzaju “bezczelność” w
kontakcie z ludźmi, ale oczywiście do
pewnych granic.
Te zdjęcia z lat sześćdziesiątych, z
Warszawy, które dzisiaj publikujesz
na swoim profilu Facebooka, mają
dzisiaj niezwykłą wartość
historyczną...
Ja też to dopiero teraz odkrywam. Zainteresowałem tymi zdjęciami agencję
fotograficzną Forum, która dostarcza
je do gazet. Zdjęć Warszawy lat sześćdziesiątych nie ma zbyt dużo, poza
pracami znanych wówczas reporterów,
fotografów. Tylko oni robili zdjęcia
bardziej na konkretne zamówienie, a
więc inne, niż ja robiłem wówczas. Ja
chwytałem to, co “wcisnęło się” przed
obiektyw.
Dzisiaj każdy może być takim fotoreporterem mając pod ręką telefon.
W latach 60-tych aparaty fotograficzne nie były czymś powszechnym.
Jak zmieniła się technika pracy
fotografa-amatora?
Nie ma porównania. Ja zaczynałem od
“Druha” z jednym czasem migawki.

Ale... to nie znaczy, że dzisiaj jest
łatwiej robić zdjęcia. Kiedyś zrobienie
zdjęcia wymagało pewnego namysłu
i pomysłu. Rzadko kto miał taką intuicję, by bezrefleksyjnie zrobić zdjęcie
dokładnie w tym momencie, kiedy
trzeba je zrobić, a nie pół sekundy
później lub wcześniej. To była wielka
sztuka – umieć przewidzieć to, co
dzieje się przed aparatem. I potrafić
analizować sekwencje ruchu. Dzisiaj
to można załatwić robiąc bardzo szybką serię zdjęć.

Ale myśmy podróżowali najtaniej jak
można, łącznie ze spaniem na ulicy i
jedzenie było też symboliczne. Więc
każdy “zyskiwał” w takiej podróży
stratę paru kilogramów... Ale przywoziliśmy zdjęcia. Był to dowód na to,
że można coś zobaczyć niewielkim
wysiłkiem finansowym.

To znaczy: kiedyś było ciężej,
czy dzisiaj jest ciężej? Dzisiaj
aparaty fotograficzne wydają się
być bardzo skomplikowane i trudniejsze w obsłudze...
Teraz robi się łatwiej, ale... żeby zrobić
dobre zdjęcie to teraz i kiedyś jest równie ciężko. Patrząc od strony technicznej robi się dzisiaj zdjęcia łatwiej, co
nie oznacza, że zdjęcia są lepsze. Zdjęć
można zrobić nieskończoną ilość, ale
by z tego coś wybrać – by warto było
to za 10-20 lat jeszcze zobaczyć – to z
tym jest równie ciężko jak kiedyś.
Masz duszę reportażysty...
To wiązało się z tym, że lubiłem
podróżować – i dalej lubię. Lubię widzieć nowe rzeczy, lubię być zaskakiwany. Wraz z grupą moich znajomych
stworzyliśmy klub ludzi, którzy sobie
wzajemnie pomagali w wyjazdach zagranicznych. To było w latach 70-tych.
Stworzyliśmy coś, co nazywało się Towarzystwo Eksploracyjne. Jeździliśmy
tam, gdzie normalni ludzie wówczas
nie docierali, nawet im nie przychodziło do głowy, że można próbować
pojechać. Była to Ameryka Południowa, inni wybierali Azję... I jeździło się
za 130 dolarów, które wówczas można
było wywieźć z Polski...

Co najbardziej kręciło cię w takich
wyjazdach? Spotkanie z ludźmi, czy
zobaczyć jakieś miejsce?
Jedno i drugie. Później, jak jeździłem
z kamerą, to takie wyjazdy trzeba było
bardziej zaplanować, bo jechało się, by
dokumentować coś konkretnego.
Mówi się, że ludzie którzy podróżują
i poznają świat, stają się bardziej
tolerancyjni...
Znowu naciągasz mnie na takie socjologiczne rozważania... Absolutnie! Ale
nie tylko podróże. W takim samym
stopniu pomaga czytanie książek,
myślenie, rozmowa z mądrymi ludźmi. To wszystko są czynniki, które
ukierunkowują – na dobre i złe – życie
ludzi. Zresztą... jak się jest młodym
człowiekiem, to ma się wrażenie, że
jest się centrum świata. Ale to błyskawicznie przechodzi. Człowiek uwalnia
się od tej iluzji poznając świat. Są
rzeczy ważniejsze. Zaczyna się wtedy
rozumieć, co jest ważne w życiu. Dla
mnie podróżowanie to była szansa na
zmianę perspektywy w patrzeniu na to,
co dzieje się na świecie. Oczywiście,
podróżowanie należy odróżniać od
innego „podróżowania”. Nie jest bowiem dla mnie poznawaniem świata,
wyjazd do jakiegoś hotelu z basenem –
przepraszam, że taki przykład daję.
Ale z drugiej strony... każdy musi
szukać własnej drogi.
I własnych celów podróży?
Naturalnie. Te podróże nie muszą
oznaczać coś niesłychanie odległego.
Ja, również ze względu na zdrowie,
podróżuję teraz głównie po Skandynawii i po Polsce.

Dzisiaj za te pieniądze daleko się
nie pojedzie...
Wówczas też, uwzględniając różnicę
kursów. To nie była suma wygórowana na trzymiesięczną podróż po Azji.

I jest to równie interesujące?
Oczywiście! Mnie fascynuje teraz Północ, a to co Polacy wiedzą o Północy...

© Marek Zürn

Marek Zürn: Dlaczego chcesz
ze mną rozmawiać?

Raczej... nic nie wiedzą...
Właśnie! Uważam zresztą, że wystarczy pojechać 30 kilometrów od domu i
też coś ciekawego zobaczyć. A jak się
już poznało w promieniu 30 kilometrów, to warto rozszerzyć ten promień
do 100 kilometrów... Polecam!
Rozmawiał: Tadeusz Nowakowski
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Wielkie
Jabłko
ZYGMUNT BARCZYK
Trudne w smakowaniu, obłe, duże,
smakuje różnie, w zależności gdzie się
je napocznie. Skąd ów słynny pseudonim stolicy świata? Określenie „Wielkie Jabłko” (“Big Apple”) oznaczało
kiedyś “coś ważnego, godnego uwagi;
przedmiot pożądania i ambicji”.
Termin “Wielkie Jabłko”, w odniesieniu do Nowego Jorku, spopularyzowali w latach 30-tych muzycy jazzowi.
“Wiele jest jabłek na drzewie sukcesu,
ale jeśli osiągniesz Nowy Jork, oznacza to, że zdobyłeś Wielkie Jabłko”
– brzmiało popularne powiedzenie.
Dziś mogą to powtórzyć mistrzowie
wszystkich rodzajów twórczości.

© Zygmunt Barczyk

W latach 70 tych XX wieku, wielkie czerwone
jabłko z napisem New York City zaczęło pojawiać
się na koszulkach, torbach, kubkach i magnesach. A
i turyści byli zapraszani szczodrze, aby ugryźć jego kawałek (“to take a bite out of the Big Apple”).
Chodziło też o to, by nakryć czapką “pijaru” fatalną
renomę miasta brudu, chaosu i przestępczości. Teraz
jest czyściej, porządniej i bezpieczniej. Dziś Wielkie
Jabłko to miasto globalne, miasto-świat. Światowość
Nowego Jorku wyraża się nie tylko globalnymi wpływami potentatów branży finansowej, ale i składem
mieszkańców. W mieście, w którym mówi się 170
językami, wielu z nich bardziej czuje się w domu tam,
niż w miejscach z których pochodzą. Wiele jest o tym
relacji.
Po czterogodzinnej jeździe wygodnym autobusem z
Waszyngtonu wysiadamy z Elą w sercu Manhattanu,
obok Madison Square Garden i Penn Station. Jest czas
lunchu. Pierwsze wrażenie to nieopisany tłok i harmider. Moc pieszych, nawałnica żółtych taksówek, ale
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i karetek, wozów straży pożarnej, jakby się umówiły
na paradę sił specjalnych. Rzężenie motorów, wycie
syren, sieczka z głośników sklepowych. Osaczeni
jesteśmy kakofonią godną indyjskiego molocha
miejskiego.
Szybko orientujemy się w gęstym lesie wieżowców, ulice konsekwentnie numerowane. Zadzieramy
głowy, wysokości budynków niebotyczne. Za to
niebo ściśle reglamentowane wąskimi prostokątami.
Właśnie zaczęło padać. Zewsząd wynurzają się sprzedawcy parasoli, bezdomni skupiają się na chodnikach
nakrytych rusztowaniami. Bez trudu znajdujemy hotel u zbiegu 37 i 8 ulicy, po kwadransie od wyjścia z
autobusu, spoglądamy już na Manhattan z pokoju na
34 piętrze. Z góry przyjrzeć się można przynajmniej
szpicom rakiet sterczących na korporacyjnym kosmodromie. Wśród nich pobliskie Empire State Building.
Spoglądamy na lśniące stalą i szkłem najnowszej generacji kły globalnej finansjery, przekłuwające ciężkie chmury. Spoglądamy z Elą na słynny krajobraz
sceptycznie. Las, las, las. Kamienny, stalowy, szklany. Z naszego okna widzimy tylko niewielką część z
ponad 5400 postawionych, jak dotąd, wieżowców w
całym Nowym Yorku. Zabudowa ta świetnie ilustruje
paradoks pokazujący, że w miarę postępu w szybkości komunikacji na krótsze i dłuższe odległości, rośnie znaczenie wręcz fizycznie rozumianej bliskości.
Zaświadczają o tym nowe, jeszcze bardziej strzeliste
i jeszcze wyższe drapacze chmur. Potrzeba bliskości
kontaktu uczyniła miasta coraz większymi, nie tylko
w poziomie, ale i w pionie. Sprawność transportu
windami jest równie ważna (i długa), jak poruszanie
się metrem, czy taksówką.
Po wyjściu z hotelu pierwsze kroki kierujemy ku
pobliskiemu Time Square. Idziemy ulica 35-ą, zamiast sklepów ze światowymi markami, sklepy z
belami materiałów, pasmanterią, na wielkich powierzchniach sklepowych, a wszystko to w miejscu,
gdzie każdy centymetr powierzchni należy do najdroższych w świecie. Nieopodal, na 5th Avenue,
butiki światowych marek, obok stragany z ciuchami
z drugiej ręki typu: „Tani Armani”, kioski na kółkach z falafelem i kosher food, stragany z owocami
i ciastkami. Dochodzimy do słynnego placu. Fasady
domów zamienione w wielkie ekrany, z których
skaczą nam do oczu ogromne kolorowe reklamy.
Frenetyczne światła atakują przechodniów całą dobę.
W dzień i w noc elektroniczna pomada. Ten plac to
symbol. Różnorodność maksymą, zmienność zasadą.
Wszystko w ruchu, migotliwe, bez chwili wytchnienia. Kierujemy się ku Central Park, zadzieramy głowy, przed nami umykający ku niebu Steinway Tower,
najchudszy wieżowiec świata (80 pięter, ale tylko 60
apartamentów, 425 metrów w górę, a tylko 18 metrów
szerokości, ceny mieszkań od 16 do 57 milionów dolarów). Łaaaaauuuuu! (i starczy).
Jeśli Nowy Jork jest stolicą świata, to Manhattan
jest jego pępkiem. Pracuje tam 40% wszystkich zatrudnionych w aglomeracji. Oczywiście nie produkuje
się tu od dawna niczego, co miałoby wyraz materialny. Produkty miasta to decyzje finansowe i gospodarcze i to takie, które mogą przesądzić o “być albo nie
być” miejsc od Wielkiego Jabłka znacznie odległych.
Manhattan jednak to nie tylko globalne centrum decyzji. To również centrum sztuki, kultury, krynica potężnej energii twórczej. Co wyróżnia to miejsce pośród
innych, też słynnych? „Energia, sposobności, ekscytacja”, podpowiada Adelaide Polsinelli, szefowa Board
of her Fifth Avenue co-op, a z nią wielu innych, będących beneficjentami życia i pracy na Manhattanie.
Wiemy oczywiście, że to miejsce dla uprzywilejowanych, takim stał się też pobliski Brooklyn. W nieodległym Bronx, czy w Queens, ceny nieruchomości są
średnio siedem razy niższe niż na Manhattanie.
Poruszamy się bez mapy, na Manhattanie nie sposób
się zgubić. Spacerujemy 17 kilometrów jednego dnia,
15 kilometrów drugiego dnia. Pieszo zobaczy się najwięcej. Maszerując wzdłuż Broadway i 5h Avenue,
można przejść cały Manhattan, aczkolwiek i tak się
nie zobaczy tego, co pod skórą miasta. Taki los krótkich wizyt. Mimo to zaglądamy do Chinatown, Little
Italy, na Wall Street, docierając w końcu do Dolnego
Manhattanu i urokliwego Battery Park. Chmary turystów w tasiemcowych kolejkach czekają na stateczek
podpływający w pobliże Bogini Wolności, długie kolejki ustawiają się do fotografii z bykiem o dorodnych
jądrach (Wall Street Bull).
Przechadzamy się wśród strzelistych olbrzymów.
Nie czuję niczego szczególnego. Dlaczego o tym
wspominam? Przypomniałem sobie wynotowane
zdanie Davida Rosenbauma, autora książki „Zapachy
miast”, kiedy otrzymał pytanie “Jakie zapachy są dla
Ciebie najciekawsze?” Jego odpowiedź: Te, które powstały gdzieś w mojej głowie i czuję je nie tylko nosem,
ale i wyobraźnią, albo wręcz wydaje mi się tylko, że je
czuję. Na przykład zapach szyby! Zawsze kiedy jestem
w Nowym Jorku, w finansowej części Manhattanu

wśród biurowców, czuję zapach szyb. (śmiech) To taki
specyficzny aromat, którego nie umiem opisać. Może
trochę metaliczny, może trochę przypominający woń
kurzu albo zapach lizanego zimą sopla lodu.
Trzeba lubieć miasto, żeby chcieć odczuć przyjemny jego zapach. My krążymy zaś bez emocji należnych fenomenowi tego miasta. Najbardziej zależy
nam na “kultowym” Greenwich Village. Krążymy,
rozglądamy się, poruszamy się niespiesznie, by więcej móc dojrzeć. I jak tu nie wierzyć Richardowi
Sennettowi, który w książce “Ciało i kamień” opowiada o wielokulturowym Nowym Jorku, właśnie przez
pryzmat Greenwich Village, “artystowskiej”, ale i
wieloetnicznej dzielnicy, znanej z dokonań twórczych
i całych dekad życia w harmonii. Sennett pisze, że ze
zwykłej obserwacji różnorodności miasta, można wyciągnąć fałszywe wnioski. Konglomerat etniczny jest
de facto układem ściśle oddzielających się od siebie
wspólnot. Na ulicy, ludzie różnego pochodzenia, nie
rozmawiają już ze sobą, co najwyżej na siebie spoglądają, rzadziej zagadują. Rozmawiają tylko ze swoimi.
Włosi, z sąsiadami na piętrze w kamienicy na przeciw, bo to też Włosi, a nie z tymi na parterze, bo to
Latynosi, ci zaś też tylko kontaktują się między sobą,
itd. Dlaczego tak jest? Sennett tłumaczy to tak:
W życiu Greenwich Village różnice współistnieją
z obojętnością. Samo zróżnicowanie nie skłania do
interakcji. Po części dlatego, że w ciągu ubiegłych
dwudziestu lat zabarwiło się okrucieństwem (…).
Washington Square przemienił się w istny supermarket narkotykowy; huśtawki na północnym placu zabaw służą za kramik z heroiną, ławki (…) to targ rozmaitych pigułek, na wszystkich czterech rogach placu
hurtowo sprzedaje się kokainę.
W rankingach najlepszych miejsc do życia w Ameryce, Nowy Jork od dawna nie mieści się w pierwszej
dwudziestce (ostatnio przodowało w nich teksańskie
Austin). A jeśli chodzi o zadowolenie z życia tych,
którzy już tam mieszkają, jest jeszcze gorzej. Zdaniem
magazynu „Slate”, pośród liczących ponad milion
mieszkańców amerykańskich metropolii, Nowy Jork
na ogół plasuje się na szarym końcu.
Obserwatorzy życia w tym mieście lubią zaznaczać, że Nowy Jork to miejska dżungla, która hoduje
neurotyków i malkontentów, niezdolnych do życia
gdzie indziej. Nowy Jork wciąż pozostaje zaś jedynym miejscem, w którym wyobrażają sobie żyć. Oto
głos znajomego, mieszkającego na Manhattanie:
Masz pomysł i chcesz zabłysnąć, jedź do Nowego
Jorku. Tam jest wszystko. Są też wszyscy, którzy chcą
zabłysnąć, liczyć się w wielkim świecie. A mimo to
miasto to może cię przyjąć, jeśli twój pomysł okaże
się dostatecznie interesującym. Chcesz spokojnie żyć,
unikaj Nowego Jorku, ferwor miasta Cię wykończy.
Inny punkt widzenia. Fragment rozmowy z Piotrem
Stasikiem, autorem filmu dokumentalnego “21 X Nowy Jork”:
– W mieście, które nigdy nie zasypia, wszyscy marzą tylko o tym, żeby budzić się przy kimś bliskim?
— Coś w tym jest. Do Nowego Jorku przyjeżdżają
ludzie już samotni i o skomplikowanym charakterze.
Trudno im się dopasować do świata; niełatwo im w
relacjach z drugim człowiekiem. Przyjeżdżają tu nie
tylko artyści, ale wszyscy ci, którzy gdzie indziej źle
się czują. Ktoś kiedyś powiedział, że to ludzie, których nie przyciąga grawitacja – nie pasują do swoich
krajów, rodzin, przyjaciół – i w Nowym Jorku szukają nowego życia. Problem polega na tym, że mit tego
miasta się przejadł. Choć potencjału w ludziach nadal
jest mnóstwo, Nowy Jork stał się nieprawdopodobnie
drogi. Ci, którzy chcą się w nim utrzymać, muszą pracować od rana do nocy, soboty przesypiają; czas dla
przyjaciół mają tylko w niedzielę. A i też nie zawsze.
(…).
Verena Lueken napisała książkę, w której opisała
Nowy Jork jako neurotyczną stolicę świata. Starała się
zgłębić zamiłowanie nowojorczyków do wszystkiego,
co się wiąże z numerami. A także ich ambicję, żeby
ze swojego miasta uczynić zieloną metropolię, z nadziemnymi parkami i strefami wyłączonymi z ruchu
samochodowego. Okazuje się, że neurotyczni mieszkańcy centrum świata, jakim jest Nowy Jork, żyją
przeciętnie dłużej niż mieszkańcy “spokojniejszej“ i
mniej znerwicowanej reszty Ameryki.
No i „bądź tu mądry i pisz wiersze”.
Patrzymy bezchmurną październikową nocą z okna
hotelowego na „neurotyczny kocioł” miasta, chociaż
zasłona ciemności okryła cały ten zgiełk. Za to wierzchołki wieżowców kuszą gustowną iluminacją, czyniąc nocny krajobraz Wielkiego Jabłka romantycznym, wielobarwnym… aż się nie chce wiedzieć, co
tam w dole...
Zygmunt Barczyk

Od prawie dekady Halebop
ma najbardziej zadowolonych
klientów telefonii mobilnej w
Szwecji. Pomiary Svenskt Kvalitetsindex pokazują, że Halebop jest
pierwszy na liście 10 z ostatnich
12 lat, a najnowsze dane wskazują,
że operator ponownie znalazł się na
szczycie listy zaufania klientów
w tym roku. Co posiada Halebop,
a czego brakuje innym operatorom?

W czym tkwi tajemnica
zadowolonych klientów Halebop
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw zrozumieć niektóre parametry, które tworzą “zadowolonego
klienta”. Svenskt Kvalitetsindex opisuje niektóre czynniki sukcesu w komunikacie prasowym.
— Zadowoleni klienci to nie przypadek, mówi Johan Parmler, szef Svenskt
Kvalitetsindex. Jest to wynik systematycznych prac związanych z obsługą
klienta, w których niektórzy dostawcy
wyróżniają się bardziej niż inni.
Ważna jest prostota
Halebop określa się sam jako najatrakcyjniejszy operator komórkowy w
Szwecji. Oprócz zapewnienia prostych
rozwiązań telefonicznych i atrakcyjnych

ofert, operator stara się ułatwić życie
klientom, oferując wsparcie przez 24
godziny na dobę. Prostota jest również
czymś, co Svenskt Kvalitetsindex w
swoim komunikacie prasowym opisuje
jako “ważny”.
— To właśnie przystępność powoduje poprawę zadowolenie klientów w
ostatnich latach – mówi Johan Parmler.
Wszystko powinno działać, a prostota
w połączeniu z faktem, że klienci odnajdują odpowiednie rozwiązanie w dżungli abonamentowej, oznacza, że branża
przeżywa pozytywny okres.
Pozytywne ogólne wrażenia
Oprócz twardych wartości, takich jak
cena i nowa technologia, Halebop chce

zapewnić swoim klientom więcej pozytywnych wrażeń. Spełniają również
obietnicę, że będą atrakcyjni również
poprzez szereg inwestycji w młode kreatywne talenty, w takich dziedzinach
jak sport, muzyka, sztuka i gotowanie.
Bycie klientem w Halebop powinno
być pozytywnym doświadczeniem,
czymś ponad normę. I może właśnie to
doceniają klienci. W komunikacie prasowym Svenskt Kvalitetsindex można
znaleźć informację o tym, jak emocjonalne doświadczenia klienta wpływają
na jego zadowolenie.
— Doświadczenie klienta może być
zarówno racjonalne, jak i emocjonalne. W rzeczywistości dotyczy większości branż, które mierzy Svenskt

Kvalitetsindex, mówi Johan Parmler.
Oczywiste jest, że najmniej zadowolonymi klientami są ci, którzy opisują
swojego operatora neutralnymi słowami, takimi jak „telefon komórkowy”
i „telefonia”, podczas gdy ci, którzy
używają słów bardziej opartych na wartości, są autentycznie zaangażowani i
lojalni.

Dowiedz się więcej o tym,
co robi Halebop, na
halebop.se
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Nigdy nie mów nigdy
James Bond miał rację twierdząc,
że „nigdy nie mów nigdy”. Kiedy
pojawił się anons o rejsie wokół
Europy ze startem w Sztokholmie,
trudno było oprzeć się pokusie.
Mimo, iż ostatni nasz rejs po
Oceanie Indyjskim był
rozczarowaniem i obiecalismy
sobie nie korzystać więcej z usług
tego armatora.

© CC0 Public Domain

Pierwszego dnia, przy zaokrętowaniu, powstało
nieco rozgardiaszu ponieważ brakło nam pewnych papierów i bez nich nie chciano nas wpuścić na pokład.
Na szczęście papiery się odnalazły i po smakowitym
bufetowym lunchu rozgościliśmy się w kabinie.
Kolację podawano w restauracji. Przydzielono
nam sześcioosobowy stolik. Kiedy stało się jasne, że
pochodzimy z Polski, mój sąsiad zdradził, że ma z
Polski romantyczne wspomnienia. Swą żonę poznał
na kongresie esperantystów w Warszawie w Pałacu
Kultury w 1959 roku. Druga para, nie chcąc być gorsza, pochwaliła się, że wkrótce jadą do Warszawy z
wycieczką, której przewodnikiem będzie sam Herman
Lindkvist.
W dniu odjazdu nie zeszliśmy na ląd. Słońce słało
łagodne ciepło późnego lata, skusiły nas pokładowe
baseny i jacuzzi. Następny dzień spędziliśmy na morzu w drodze do Kopenhagi. Ochłodziło się. Na szczęście nasz wycieczkowiec posiadał również zespół basenów pod dachem. Tego dnia Małżonek miał urodziny. Udało mi się wynegocjować butelkę szampana zamiast tortu, którym zazwyczaj częstowano jubilatów.
Pasażerów czekała również szampańska impreza w
postaci powitalnego party w amfiteatrze. Niestety, nie
samym szampanem człowiek żyje. Spokój zakłóciła
nam awaria toalety. Obluzowany przycisk do spłuczki
zawisł na jednej śrubce. Natychmiast zameldowałam
uszkodzenie w recepcji. Pojawił się młody człowiek,
pokiwał głową i obiecał przysłać mechanika. Kiedy
powróciliśmy do kabiny, aby przebrać się do kolacji,
toaleta nadal nie funkcjonowała. Po ponownym telefonie obiecano natychmiastową naprawę. Ale późnym
wieczorem, po kolacji i przedstawieniu, sytuacja była
bez zmian. Zirytowana udałam się do recepcji z reklamacją. Młoda hostessa postanowiła naocznie poddać
spłuczkę inspekcji. Po drodze przyłączył się mechanik i kilka osób z personelu. Wespół w zespół, w parę
minut, naprawiono uszkodzenie. A już myślałam, że
przyjdzie mi, na podobieństwo Grety Thunberg, żeglować po Atlantyku bez toalety.
Kopenhaga powitała nas chłodem, deszczem i wichurą. Aura nie zachęcała do długich spacerów w nieznane w poszukiwniu miejskiego autobusu. Prostszą
alternatywą był płatny (i to słono) autobus podstawiony przez armatora. Na nadbrzeżu kębił się tłum
pasażerów wokół autobusu, który się szybko wypełnił

i odjechał. Dwóch pracowników, niezgodnie z prawdą, informowało, że centrum miasta odległe jest o 40
km, co zajmie autobusowi pół godziny w jedną stronę
i drugie pół z powrotem. Dopiero za godzinę będzie
szansa na transfer. Kiedy gwałtowny podmuch złamał
mi parasolkę, zziębnięci i przemoczeni powróciliśmy
na statek. W recepcji złożyłam reklamację o nieprofesjonalnym transporcie. Wielu zirytowanych pasażerów, którzy tak jak i my zrezygnowali z jazdy do
miasta, zwracało niewykorzystane bilety na autobus.
Kryty basen stał się znowu ratunkiem.
Kiedy zażywaliśmy relaksu po wygrzaniu się w
gorących bąbelkach, przez szklany dach zaczęło prześwitywać słońce. Na Kopenhagę było już za późno.
(...)
Następnego dnia statek dotarł do Holandii. Z portu
w Ijmuiden organizowano wycieczkę do Amsterdamu.
Znając to miasto wybraliśmy się do pobliskiego
Harlem. W autobusie przysiadła się do mnie starsza
pani (młodsza ode mnie!) i zagadnęła bezbłędnym
angielskim, dokąd jadę. Rozpoznała w nas turystów.
Sama wybierała się na lotnisko, ale nie w podróż,
tylko po to aby odczuć specyficzną miedzynarodową
atmosferę. Na inne rozrywki nie było jej stać. Roczną
kartę przejazdową dostaje od starszej siostry. Jedyna
córka zginęła parę lat temu w wypadku samochodowym. Na życie otrzymuje 15 (!) euro tygodniowo. Nie
pytałam, czy to zapomoga socjalna, aby nie ranić jej
dumy. Z goryczą stwierdziła, że Holandia nie dorasta
do dobrej opinii, jaką się cieszy. (...)
Domy mieszkalne w Harlemie mają duże okna i
fasady z wysokogatunkowej, brunatnej cegły. Ciągi
piesze i jezdnie są również wyłożone cegłą lub klinkierem. Tylko jedna przelotowa arteria była wyasfaltowana. Harlem leży nad rzeką Spaarne i tam można
oglądać dekoracyjny, zabytkowy wiatrak. Większość
czasu spędziliśmy w muzeum holenderskiego portrecisty Fransa Halsa. Były tam również obrazy jego
młodszego brata Dirka. Obrazy Fransa przedstawiały
biesiadujących lub obradujących mężczyzn. Miał on
zwyczaj umieszczać między nimi własny autoportret.
Był także wizerunek damy z białą kryzą wokół szyi
malowany przez uczennicę Halsa, Judith Leyster,
który podobno zainspirował mistrza do podobnego
portretu.
Nazajutrz znaleźliśmy się w Anglii. Port w Harwich
jest punktem wyjściowym do Londynu. Znając
Londyn wybraliśmy się do Colchester, najstarszego
miasta w Anglii. Na peronie stacji kolejowej w porcie
konduktorzy sprzedawali bilety z ręcznych terminali,
a sympatyczna hostessa udzielała informacji i dbała
o przyjemny nastrój wśród pasażerów. Spytałam, czy
pociągi jeżdżą punktualnie. „Opóźnienia należą do
rzadkości” – odparła z dumą. W Sztokholmie odwrotnie, punktualne odjazdy są wyjątkiem.
Dworzec w Colchester leżał na uboczu. W drodze
do centrum mijaliśmy sklep z winem. Wybór był nie
mniejszy niż w Systembolaget, a klientów niewielu.
W kilku punktach przy otwartych butelkach zapraszano do samoobsługowej degustacji. Można sobie
wyobrazić, co by się działo w Systemie w podobnej
sytuacji.

NGP 21/2019 (451)

Colchester założyli Rzymianie około 1000 roku.
Posiada ono dobrze zachowane fragmenty rzymskiego muru i imponujący normański zamek z XII wieku.
Tradycyjne piwo wypiliśmy w pubie o nazwie „Three
wise monkeys”.
Następnym portem był francuski Le Havre. Miasto
zostało w czasie wojny zrównane z ziemią. Zaistniała
ogromna potrzeba nowych mieszkań. Wzniesiono rzędy monotonnych budynków z żelbetonu, przypominających powojenną stalinowską zabudowę Warszawy.
Nad miastem góruje wysoka wieża kościelna upamiętniająca ofiary wojny. Kiedy spogąda się do jej
wnętrza przypomina ona gigantyczny kalejdoskop
pełen kolorowych witrażowych światełek. Na głównym placu wynoszą się dwie kredowobiałe budowle,
zwane Vulcano, przypominające stożki wulkanu z
obciętym szczytem, dzieła znanego architekta Oscara
Niemeyera, tego samego, który projektował nowoczesną stolicę Brazylii. W jednym wulkanie znajduje się
teatr, a w drugim biblioteka. Realistycznym akcentem
Vulcano jest ogromna metalowa dłoń, przez którą
sączy się woda. Ponieważ nie było już nic więcej do
zwiedzania, udaliśmy się z organizowaną przez miasto wycieczką do pobliskiej miejscowości Honfleur.
Droga prowadziła przez spektakularny wiszący most.
Mijaliśmy i inną ciekawostkę – metalowe kontenery
ustawione w interesującą bryłę, przerobione na osiedle akademicke. Krótka ściana pełni funkcję okna, a
wnętrze, 30 m kvadratowych, mieści sypialnię, kącik
do pracy, kuchnię i łazienkę. Może to dobry pomysł
na rozwiązanie szwedzkiego, chronicznego braku
akademików?
Honfleur był niegdyś portem, ale tę rolę przejął
obecnie Le Havre. Miejscowość oczarowała nas od
pierwszego wejrzenia. Niewielki akwen pełen jachtów
i żaglówek odcięty pasmen nadbrzeża od zwartej ściany wysokich, starych domów, szerokich na dwa okna.
Każdy inny, ale razem tworzących zachwycającą całość. Przypomina to nieco Ny Havn w Kopenhadze,
ale tam domy są barwniejsze i niższe. Kilka starych
kościółków krytych ciemnym gontem i nieregularna
bryła zameczku piaskowej barwy, dodaje miastu uroku. W restauracjach biesiadują turyści pochłaniając ze
smakiem owoce morza zapijane szampanem i białym
winem. Polecam Honfleur wszystkim podróżnikom
spragnionym miłych wrażeń.
Kiedy statek był na morzu, za dnia bufety zaskakiwały oryginalnością. Raz była to uczta dla mięsożernych: ogromny udziec z amerykańskiego bawoła,
prosiaki pieczone w całości z tradycyjnym jabłkiem w
ryjku, a dla mniej wybrednych udka kurczaków i żeberka. Innym razem przygotowano gigantyczną paellę
ozdobioną tygrysimi krewetkami. Ponieważ krewetki
cieszyły się większą popularnością niż ryż, donoszono
pojemniki pełne tego delikatesu. Gościom nakładano
paellę na żeliwne patelenki. Ile takowych musiało być
w kuchni, jeśli statek brał 3500 pasażerów?
Nawet wieczorami chętnie jadaliśmy w restauracji bufetowej. Miała większy wybór, dużo jarzyn, a
dania można było próbować. W restauracji a’la carte
potrawy o wymyślnych nazwach zaskakiwały często
wyglądem i smakiem, niestety rzadko na korzyść.
Jedliśmy tam głównie ze względów towarzyskich.
Mój sąsiad okazał się znawcą polskiej kultury, był
miłośnikem Józefa Konrada, czytywał Szymborską
i podziwiał filmy Polańskiego. Nawet zawodowo
mieliśmy dużo wspólnego. Jako biolog pracował w
wielu międzynarodowych projektach nad zapewnieniem aglomeracjom czystej wody pitnej. Druga para,
Szwedka i Węgier, rzadko zabierała głos, ale pewnego wieczoru Węgier postanowił zapoznać nas z historią swego życia. Za młodu prano mu mózg w socjalistycznej ojczyźnie, a kiedy rozpoczął pracę, nabawił
się alergii, która przerodziła się w astmę. W Szwecji
długo chorował i cierpiał na samotność. Aby stać się
atrakcyjnym towarzysko, zapisał się na kurs tańca towarzyskiego. Dotychczas umiał tańczyć tylko czardasza. Tam poznał swoją żonę. Potem założył własną
firmę niezdefiniowanej branży i odniósł sukces jako
bussinesman. Obecnie zwolnił tempo pracy i korzysta
z życia. Na tym zakończył opowieść i nie odezwał się
więcej do końca rejsu.
W hiszpańskim porcie Vigo statek dobija niemal
do miasta. Ale Vigo miało niewiele do zaofiarowania.
Brat mój, będąc kiedyś nad Niagarą, przysłał pocztówkę z treścią: „Wodospad jak wodospad”. O Vigo
można powiedzieć: „Miasto jak miasto”. Małżonek
zaproponował wycieczkę pociągiem jadącym przez
Santiago de Compostella aż do La Coruña, ale wysiąść mieliśmy dużo wcześniej w Pontevedra, które
miało być turystycznie bardziej atrakcyjne niż Vigo.
Po mozolnej wędrówce do historycznego centrum
mogliśmy podziwiać potężny klasztor Franciszkanów
i uliczki ze średniowieczną zabudową. Małżonek
zwykł zwiedzać wszystkie napotkane katedry, ale ta
w Pontevedra gdzieś się ukryła i zabrakło czasu i siły
aby ją odszukać.

Teresa Urban

Pożegnanie z Sarą Danius
Już niedługo do Sztokholmu
przybędą tegoroczni laureaci na
rozdanie Nagród Nobla. Ale na
uroczystym przyjęciu zabraknie
Sary Danius, pierwszej kobiety,
stałego sekretarza Akademii
Szwedzkiej. Odeszła właśnie
w dzień ogłoszenia tegorocznej
literackiej nagrody Nobla.
„Opuściła nas wspaniała osoba,
Sara Danius, niebywała osobowość, pełna odwagi i wiedzy.
To wielka strata dla świata
kultury” – pisały szwedzkie
media.
Patrzę na ostatnie zdjęcia Sary Danius na jej koncie
instagramowym. W ciągu ostatniego roku otrzymała
wiele nagród i wyróżnień, którymi niemal została obsypana po odejściu ze Szwedzkiej Akademii. Wśród
wyróżnień, jest między innymi wyróżnienie dla najlepiej ubranej kobiety roku (nazwano ją ikoną stylu).
Zostanie zapamiętana w wyrazistej, różowo pomarańczowej kreacji z przyjęcia noblowskiego w ubiegłym
roku, która zwróciła na siebie uwagę światowych
mediów.
W telewizyjnym talk-show, u znanego dziennikarza
Fredrika Skavlan, opowiadała, jak to po powrocie z
tegoż przyjęcia, już w domu, stwierdziała, że nie potrafi zdjąć wspaniałej kreacji, więc położyła się w niej
spać.... Cóż za wspaniała kobieta! Podziwiana, ale
także – w jakiś sposób – osamotniona w swojej walce
z chorobą. Tak zostanie zapamiętana.
Super intelektualistka, która jako młoda dziewczyna grała w koszykówkę i była kiedyś krupierem. Wszechstronnie uzdolniona, łącznie z talentem
sportowym, została pierwszą kobietą, sekretarzem
Akademii Szwedzkiej. Danius, która wcześniej była osobą prywatną, nagle znalazła się na szpaltach
wszystkich gazet. Jednak ostatnie lata jej życia zostały przyćmione skandalami w Akademii Szwedzkiej,
które miały swoje źródło w ruchu #Metoo.
Danius była profesorem literatury i eseistką, ekspertką od gigantów literaury, takich jak Flaubert,
Proust i Joyce. Pisała artykuły i książki dla wąskiej,
ekskluzywnej rzeszy czytelników. Jako profesor była
ceniona przez kolegów i uwielbiana przez studentów.
Była córką kontrowersyjnej pisarki Anny Walgren,
która (sama zresztą matka aż dziewięciorga dzieci),
napisała w latach siedemdziesiątych książkę-poradnik, jak wychowywać dzieci. Pomimo sławy matki,
Sara była osobą prywatną, niemal nieznaną mediom
aż do roku 2013, kiedy została wybrana na członka
Akademii Szwedzkiej.
Kiedy w ubiegłym roku na placu przed Akademią
Szwedzką na Starym Mieście w Sztokholmie zebrały się tysiące ludzi, by pokazać swoje poparcie
dla Sary Danius po wyrzuceniu jej z Akademii, niemal wszystkie kobiety miały na sobie zawiązywane
przy szyi bluzki, tzw „knytblus”, jakie często nosiła
Danius. W roku 2015 otrzymała nagrodę „Osoby,
która jest przykładem roku” – nadaną jej przez Biuro
Równouprawnienia, oraz prestiżową nagrodę szwedzkiej Kobiety Roku, nadaną przez dziennik Expressen,
którą przyznano jej na parę mięsięcy przed nadaniu jej
funkcji sekretarz Akademii Szwedzkiej.
Gdy w 2017 roku rozwinął się na świecie, w niemal
błyskawicznym tempie, ruch #Metoo, szybko dotarł
także do Szwecji. Najgłośniejszy skandal, ujawniony
przez dziennik Dagens Nyheter, dotyczył znanego w
szwedzkim świecie kultury, Jeana Cloude Arnolda,
który został oskarżony o wiele gwałtów i postawiony
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Hiszpanię zmieniliśmy na Portugalię. Statek stał
w Lizbonie tylko przez pół dnia. Planowana wyprawa pociągiem wzdłuż wybrzeża nie mogła się odbyć.
Lizbonę odwiedzaliśmy już kilkakrotnie, ale najstarsza jej dzielnica, Alfama, ocałała w trzęsieniu ziemi
i opiewana w przewodnikach, była nam nieznana.
Labirynt wąskich uliczek z domami nadszarpniętymi zębem czasu, plątanina przejść i zaułków, różnice poziomów, schody w górę i w dół, nie zdołały nas
oczarować. Grupka turystek pytała przechodniów,
gdzie można zrobić zakupy. Shopping to ulubiona
rozrywka wielu pań. Rozczarowane przekonały się,
że w Alfamie nie ma butików. Odświeżyliśmy jeszcze wspomnienie reprezentacyjnego deptaka Lizbony
i leżącego u jej wylotu łuku tryumfalnego i głównego
placu.
Lizbonę od Barcelony dzielił dzień na morzu.
Zaproszono wszystkich na pożegnalne przyjęcie z
szampanem i – nieznany nam wcześniej u tego armatora – nocny bufet. Ogromne rzeźby z lodu i zabawne zwierzaczki wycięte z owoców i jarzyn przemieszano z popisowymi wypiekami, chlubą kucharzy.
Małżonek odnalazł wśród nich półmiski tygrysich
krewetek i ucztował z apetytem, tak jakby dwie godziny temu nie jadł kolacji z pięciu dań. Zdaniem
Małżonka bufet zaaranżowano, aby skusić Rosjan,
najliczniejszą grupę pasażerów po Włochach, na odbycie kolejnych rejsów. Wśród Rosjan, ku naszemu
zdumieniu, spotkaliśmy relikty wychwalające pod
niebiosa komunistyczny reżim i przeżywające głębokie wzruszenie na widok zabalsamowanego Lenina.
Wizyta w Barcelonie potwierdza me doświadczenie, że powtórna wizyta w ulubionym miejscu jest na
ogół rozczarowaniem. Nowym, sympatycznym przeżyciem była ożywcza kąpiel na plaży w środku miasta. Natomiast bulwar La Rambla zmienił się nie do
poznania. Zamiast kwiatów, ptaków, maszkaronów,
karykaturzystów i żywych złocistych, posrebrzanych
lub białych posągów – same restauracje. Widocznie
lepiej się zarabia na karmieniu hord turystów, zwanych obecnie turystycznymi terrorystami, niż na
kwiatach. Szampaneria też nie ta sama i trudno było
tam trafić. Butelka szampana miała wprawdzie nadal
dość przystępną cenę, ale tę samą, bez względu na to,
czy zamówiło się jednocześnie tapas jako przegryzkę.
Zadowoliliśmy się kieliszkiem Cava i kanapką roqueofrt caliente.
Marsylię zwiedzaliśmy już wcześniej, podczas mistralu. Targane wichrem miasto pozostawiło zwichrowane wspomnienie. Teraz było bezwietrznie, ciepło
i słonecznie. Był plan, aby pojechać do sąsiedniego
miasta, Aix de Provence, które upodobało sobie wielu, również paru naszych, znajomych. Autobusy do
Aix odchodziły co 10 minut, ale odnalezienie terminalu zajęło nam ponad godzinę.
Aix założyli Rzymianie jeszcze przed naszą erą
skuszeni geotermicznymi źródłami. Już na pierwszym
rondzie reprezentacyjnej arterii króluje gigantyczna,
ciepła fontanna. Ale wody było skąpo, może na skutek
suchego lata. Labirynt uliczek i placyków z zadbanymi kamieniczkami, restauracjami, barami i butikami,
świadczy o zamożności miasta i jego mieszkańców i
czaruje dyskretnym urokiem burżuazji, a malowniczy
ryneczek oferuje owoce, jarzyny i kwiaty.
Po powrocie do Marsylii zostało nieco czasu na
wypicie tradycyjnego piwa. Jak zwykle upewniłam
się, że w barze jest toaleta. Była, ale jaka! Prowadziły
do niej spiralne metalowe schody z połamaną poręczą
prowizorycznie zlepioną taśmą. Strop był tak niski,
że Małżonek musiał się schylać, a samo pomieszczenie obskurne i brudne, bez dostępu do umywalki.
Pamiętam, że w Carcassonne stan publicznej toalety
też był godny pożałowania. Widocznie higiena nie
jest we Francji priorytowana. Może dlatego Francja
stała się potentatem jako producent perfum...
Rejs zakończył się w Savonie skąd przewieziono
nas na lotnisko w Nicei. Podsumowując wrażenia
muszę przyznać, że tym razem zaskoczył nas wysoki
standard rejsu: smaczne posiłki, party z szampanem
i ambitniejsze wieczorne rozrywki niż tradycyjne
roznegliżowane panienki fikające nogami do taktu
ogłuszającej muzyki. Dyrekcja przeprosiła nas nawet
za niedogodności z zepsutą toaletą i nieudanym transferem do Kopenhagi przysyłając do kabiny ogromny
talerz z ciastkami.
Więc, podobnie jak James Bond „nigdy nie powiem
nigdy”... i pewnie udam się wkrótce w następny rejs.

został przed sądem i skazany na karę więzienia. Był
on mężem jednej z najbardziej znanych szwedzkich
poetek, Katariny Frostenson, która także była członkinią Akademii.
Skandal, jaki podzielił Akademię Szwedzką w 2017
roku na dwa obozy, wciągnął Sarę Danius w zawziętą
walkę wśród członków Akademii. O skandalach pisała prasa światowa. Amerykański New York Times
pisał wtedy, że w wyniku skandalu, w którym mężczyzna dopuszcza się przestępstw seksualnych, to jednak
kobieta ponosi konsekwencje. I tak rzeczywiście było.
Danius opowiadała później, jak jeden z najbardziej
znanych szwedzkich krytyków literackich, Horacy
Engdahl, najpierw ją wspierał, po czym w trakcie, gdy
kryzys wymknął się spod kontroli, nazwał ją “najgorszą sekretarz w historii”. Bezkompromisowa Danius
musiała opuścić Akademię Szwedzką.
Była osobą pełną odwagi i mądrości. Wzorem dla
nas wszystkich – powiedziała podczas pogrzebu arcybiskup Antje Jackelen. I taka przejdzie do historii.
Ewa Korolczuk

29 LISTOPADA:
Będzie czytanie - Tokarczuk
Towarzystwo Polaków “Ogniwo”
zaprasza na następne spotkanie
klubowe pt. “Będzie czytanie”.
Piątek 29 listopada o godz. 18.30
Danka Jaworska będzie czytała
fragmenty książki “Bieguni”
Olgi Tokarczuk.
Klub T.P. Ogniwo,
Sysslomansgatan 8, T-Fridhemsplan
tel. 08-653 20 52
Zapraszamy
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Dołacz do nas
i popraw sobie humor
Od dziesieciu z dwunastu lat Halebop ma najbardziej
zadowolonych klientów w Szwecji.
Wejdz na Halebop.se i dołacz do grona zadowolonych klientów.
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