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POLONIKI WRĘCZONE
Laureaci Nagród Polonii Szwedzkiej (od lewej): Ewa Nordin, Roman Zasowski, Victoria Enefors, Maxciej Klich, Andrzej B. Lewkowicz. Foto: Krzysztof Marianiuk

Mieć się jak dygnitarz
na tratwie.
Wspomnienie lata
w środku zimy. 2
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Nagrody „Poloniki” są dobitnym dowodem na to, że wśród Polonii Szwedzkiej jest wiele osób, które
– emigrując do Szwecji z różnych powodów – potrafiły nie tylko zachować i pielęgnować polskość,
ale także jednocześnie potrafiły doskonale wrosnąć w społeczeństwo szwedzkie, są też dowodem
jak wiele zdolnych i utalentowanych Polaków jest na emigracji, jak wielu z nich potrafi łączyć
swoje życie zawodowe z działalnością społeczną na rzecz innych. Strona 6

To są złe dni, a idą gorsze. Umysły
ludzi ogarniętych pychą, nienawiścią,
pogardą są nieprzeniknione,
a powszechna agresja to dziś jedyny
i podstawowy język komunikacji. 3

ZYGMUNT BARCZYK
Rozparty na leżaku, z laptopem na
kolanach, płynę tratwą niesioną
leniwym nurtem rzeki. Mam ze sobą
wiktuały, trunki przednie, mam
Dżonnego, który mnie obsługuje i
na wszystko ma uważanie. Słowem,
mam się jak dygnitarz na tratwie.
Chciałem się osobiście przekonać,
jakie to uczucie, o którym jest to
słynne powiedzonko.

Piękne dni zapraszają do kąpieli. Raz po raz ukazują
się nam kolorowe parawany, niemal każda mijana łacha piachu plażą. Spoglądam na dziewczęta swawolące w rzece. Prężą swe gibkie ciała, szczebiocząc przy
tym niemiłosiernie. Po pysznym posiłku z wouka, w
którym Dżonny czyni kulinarne cuda, ze szklaneczką
Glenfiddich, mojego ulubionego single malt, wracam
na internetowe stronice. Oczywiście na leżąco.
Nadal nic od Pani Ani. Za to eksponowany jest jej
mąż Robert. Onet zamieszcza zdjęcie z podpisem:
„Szalone zdjęcie Lewandowskiego. Co za kadr!” Bożyszcze kibiców stoi na głowie. Co za ciacho! I ten
kaloryfer w miejscu na brzuch. Wzrok mój przesuwa
się jednak na inną wiadomość: „Doda usuwa tatuaże
po Radosławie Majdanie”. „Głupota boli” – oświadcza. Nieopodal fotka, na której Majdan obejmuje
wpół Rozenek, ta zaś zalotnie odchyla głowę.
Dżonny ustawia parasol, by chronił mnie przed
rażącym słońcem. Zasypiam. Budzą mnie dopiero

Mieć się jak dygnitarz
na tratwie.
Wspomnienie lata
w środku zimy
Dżonny pichci, zmywa, sprząta, słowem użytecznie
się krząta. Mijane krajobrazy monotonne, i to dobrze.
O taką nudę właśnie chodziło. Dygnitarz ma się rozsmakowywać spokojnie i napawać dostojnie. Laptop
jednakowoż na chodzie. Przeglądam internetowe witryny, natrafiam na smaczki. Witryna Onet.pl donosi:
„Zdenerwowany Harry upomniał Meghan w obecności rodziny. Księżniczka była bliska płaczu”. Roluję
posty witryny, czy aby Radosław Majdan w tym czasie nie narobił czego biednej Małgorzacie Rozenek.
Żadnej wzmianki. Przyciąga uwagę inny donos:
Kinga Rusin pokazała się nago! „Rozebrałam się
w słusznej sprawie” – powiada. Świetny pomysł! Ja
też się rozbiorę do rosołu i poleżę w słusznej sprawie.
Tylko jakiej? Myślę, ale męczę się prędko tym myśleniem. Zajrzę na facebooka, ściągnę coś od Grety
Thunborg.
Zapada zmrok. Przybijamy do niewielkiego podestu. Dżonny stawia przestronny namiot dla mnie, dla
siebie niewielki. Posiłek, popitek, łagodna muzyka
via Spotify i nynu.
Dni mijają beznamiętnie, ja wałkonię się prominentnie. Nie zaprzątać sobie niczym głowy, to jedyny
mój frasunek. Nie zawsze jest to takie proste. Pewnego
ranka, zaraz po otwarciu laptopa, wgryza się do oczu
dramatyczne pytanie: „Jak można być tak idealną?”,
pytają fanki Annę Lewandowską. Wertuję witrynę
Onetu, szukam odpowiedzi, nie znajduję. Dżonny
serwuje kawę w porcelanowej filiżance, bym godnie
zaczął kolejny dzień dygnitarza na tratwie. Znajduję
zdjęcia innych idealnych kobiet. Modelki. Są podpisane, same znane nazwiska: Paskuda, Więdłocha,
Krupa, Wodzionka. Która z nich najpiękniejsza? Pani
Anna wciąż nie odpowiada. Onet też w tej sprawie
milczy.
Dżonny zmywa naczynia, rzeka spokojna, niespodziewamy się zdradzieckich prądów. Na portalu
Gazeta.pl czytam: „Ksiądz z Kartuz otrzymał zarzut
doprowadzenia kobiety do innej czynności seksualnej”. Z pewnym zafrasowaniem pytam Dżonnego, jak
to mogło wyglądać. Dżonny, nie przerywając zmywania, łypie na mój opasły brzuch, kiedy zdejmuję hawajską koszulę i wzorzyste szorty. A rozbieram się w
słusznej sprawie, jak Pani Kinga. Klimat, głupcze! No
tak, tylko kto się o tym dowie. Rozglądam się, ni drona, ni reportera, cała akcja nadaremno. Zrezygnowany
przysypiam. Żeby się zbytnio nie frasować.
Z błogiego śnięcia wyprowadzają mnie zapachy
pichconych przez Dżonnego potraw. Pukam w latptopa i natrafiam na zatrważającą wieść.Gazeta.pl donosi: „Ludziom wyrastają rogi z tyłu głowy za sprawą
uporczywego nachylania się nad ekranem smartfona.
Pojawiają się kostne wyrostki w czaszce, w postaci
swoistego ostrza”. Ja cię przepraszam... Czyli leżenie ma sens, nachylanie zaś, w żadnym wypadku? Nie
mówiąc już o groźnym i zdradliwym w rzeczy samej,
pochylaniu się nad powikłaną materią świata.
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chłodne podmuchy wieczornego wiatru. Schodzę z
leżaka, ale tylko po to, by zalec na wyrku w namiocie
wezyra i posłuchać Melody Gardot na falach Spotify.
Przez kolejne dni pogoda w kratkę. Kiedy burza,
cumujemy tratwę, rzeka wtedy zbyt „prądotwórcza”.
Płyniemy, mijając kolejne łąki, pastwiska, łachy piachu. Krowy się pasą, kaczki dziwaczki dziwaczą,
rowerzyści, jak sama nazwa wskazuje, łowią ryby.
Kontemplacja monotonnych widoków skutkuje ciężką wypitką u brzegu wieczora. Pod rozgwieżdżonym
niebem chaotycznie przeglądam internetowe witryny.
W oczy wpina się wiadomość z platformy Onetu:
„Skiba zaproponował pomnik jabola w Ustrzykach”.
Okazało się jednak, że „obraził uczucia religijne i to
wymaga działania”. Kurczę, to oni tam pomnika JPII
jeszcze nie mają, że taką obrazą na j21 reagują?
Zamykam laptopa, osuszam skwapliwie szklanicę
i poddaję się masażowi duszy, jaki oferuje swym ciepłym głosem niestrudzona Melody Gardot. Wciąż się
mam jak dygnitarz na tratwie.
Ha! Wyszło na moje. I na tej tratwie i w ogóle.
Czytam w Onecie nazajutrz: „Brzuszki nie mają sensu!” A tak, obalane są mity dotyczące ćwiczeń na
płaski brzuch. Z czystym sumieniem leżę sobie, teraz jeszcze bardziej należnie. Dżonny podaje napój z
wkładką, tym razem w celach leczniczych. Natrafiam
na poradę w rubryce Kobieta.Onet.pl: „Seks analny
jest zdrowy, bo może przeciwdziałać wrzodom żołądka i guzom na jelitach”. My Dear, czego ludzie dla
zdrowia nie są w stanie zrobić. Na przykład, czytam
dalej, potrafią odchudzać się na stojąco. Nie będę czytał instrukcji „odchudzającej tabaty”. Sam jej widok
mnie męczy. Leczę się nadal na leżąco.

Gazeta.pl donosi: „Nowa technika w natarciu”. W
czy rzecz? Otóż pewien ksiądz wikary spod Zamościa,
w sandale swoim umieścił szpiegowską kamerkę.
„Nagrywał w ten sposób przebierające się nastolatki
w toaletach i sklepach. Dał się złapać w Chorwacji.”
Nikt mu, do diaska, nie powiedział w porę, że plaż nudystów tam moc? Chyba, że jego gusta specyficzne.
Na Onecie powierza się nam za to Anna Powierza.
„Skromna Czesia z kultowego Klanu opublikowała fotografię prosto z łóżka. Leżała w nim naga i co
więcej, nie sama. Gwiazda Klanu pozowała w objęciach tajemniczego mężczyzny”. Wzdycham znacząco na upadek obyczajów, acz moją uwagę przyciąga
inna wiadomość, choć jest mało erotyczna. Otóż:
„51 letni syberyjski szaman Ałeksander Gabyszow,
od 4 miesięcy pokonuje piechotą trasę z Jakucka do
Moskwy, gdzie planuje dotrzeć w 2021 roku (trasa w
sumie liczy 8000 km), by przegnać z władztwa Putina,
którego uważa za wysłannika mrocznych sił.” Dziwię
się. Dlaczego, po prostu, nie poleci do stolicy, tylko
pozwala mrocznym siłom sprawować rządy w Rosji
jeszcze przez kolejne dwa lata? Żeby choć na rower
zechciał wskoczyć.
Dni mijają, pogoda coraz częściej się kiepści, więcej czasu teraz spędzamy na lądowych intermezzo.
Dignitarskie leniuchowanie zaczyna wychodzić mi
bokiem, a właściwie oboma bokami. Po sutym posiłku w karczmie, przy trzecim piwie – deserze, czytam
na witrynie Wirtualnej Polski, że: „Angelina Jolie
zatrważająco schudła”. Znów? To ile z niej jeszcze
zostało? Jeśli zsumować alarmujące wieści, to nawet
deczko z niej nie zostało. Jest już zatem w stanie nieważkości. Za to Meghan, ach ta Meghan, „zajada depresję poporodową słodkościami i przytyła 16 kg”. No
to jest jednak jakaś równowaga w świecie celebrytów.
Dzień po dniu odpływają, dygnitarzuję jednak
wytrwale. Dżonny na pełnych obrotach, pogoda też,
znaczy słoneczna, upalna. Czytam na Onecie, że Belle
Delphine, słynąca z dziwacznych pomysłów blogerka, postanowiła sprzedawać wodę po swojej kąpieli.
Gwiazda mediów skarży się teraz, że musi kąpać się
zbyt często, bo popyt na butelki, po 30 dolców każda,
przekroczył wszelkie jej oczekiwania. Czujnie strzelam okiem, czy jakich dronów nasłanych przez paparazzi nie ma w pobliżu, a jestem w negliżu. Żałuję
teraz, że nie uruchomiłem na facebooku transmisji z
mojej własnej podróży, co by nie mówić, unikalnej
jednak, skoro w wydaniu dygnitarza na tratwie. Nie
mam się co łudzić jednak, moje kąpiele w rzece nie
zachęciłyby internautów do kupna stosownych butelek. Żebym był jakim skandalistą, bądź chociaż dziecięciem z nieprawego łoża arystokraty, czy celebryty,
byłaby szansa. A tak pstro.
Dobijamy do miasta. Widzę szeroką plażę. Ludzie
kroczą brzegiem rzeki, pary trzymają się za ręce. Onet
podaje (14.07), że związki męsko-damskie rozpadają
się często wskutek wspólnego przebywania na plaży. Po wakacjach partnerzy patrzą na siebie znacznie
bardziej krytycznie. Przykrywam brzuch ręcznikiem,
chociaż ukradkiem wyglądam drona. Niektóre media
wiedzą przecież o mojej wyprawie. Myślę o Nowej
Gazecie Polskiej.
Ostatnie spojrzenie na laptopa. Onet donosi: „Małgorzata Rozenek rozpromieniona, na letnim spacerze
z Majdanem w wakacyjnym raju: „Ma na sobie idealne obuwie do skręcenia kostek i pozbycia się uzębienia”. Na innej fotce Idealna Pani Anna szeroko się
uśmiecha. Wreszcie. I to jest właściwa odpowiedź!
Tratwa przycumowana, Dżonny targa ciężkie torby do auta. Ja w klapkach za nim. Żadnego drona nade mną. Nowa Gazeta Polska mnie olała. Nadciąga
burza.
Zygmunt Barczyk
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Raport
ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Zostaliśmy
wkręceni
Tak, polskie społeczeństwo zostało
– cynicznie i z premedytacją –
wkręcone w polityczny, który staje
się z wolna egzystencjalnym – spór.
Nie wiadomo,, kiedy przestaliśmy ze
sobą rozmawiać.
Już najnormalniejszy pod słońcem odruch, podawanie ręki, stało się podejrzane. Nie podajemy ręki
– nie mówiąc już o rozmowie, tym, którzy mają inny
stosunek do rzeczywistości, inne zapatrywania, inne
polityczne sympatie, niż my.
Zostaliśmy wkręceni w ogromnie niebezpieczny
(dla kraju i nas samych) kołowrót podejrzeń, oskarżeń, zdrad, nieuczciwości, a stało się to niespodzianie
szybko, jak na kraj kultury (wschodnio?) europejskiej.
Codzienne życie Polek i Polaków zostało brutalnie
pokieraszowane maczetą podejrzeń, upokorzeń, brutalnych nacisków i zwyczajnych kłamstw.
To świadczy – aż wstyd powiedzieć – o głupocie,
Szanowni Współobywatele. Tak, tak, o głu-po-cie!
Poddaliśmy się cynicznym manipulacjom i najwyższy
czas zacząć samodzielnie myśleć i pogonić kota tym,
którzy nie potrafią, lub są zbyt leniwi, żeby myśleć.
Stanęliśmy na brzegu (niektórzy twierdzą, że już
przekroczyliśmy) Rubikonu i jeśli nie weźmiemy się
w garść teraz, zostaniemy wkręceni w spiralę, której
odkręcenie wymagać będzie paru pokoleń. Owo wkręcenie dotyczy wszystkiego: postępu, Kościoła, religii,
polityki, sądów, wojska, norm moralnych, służby
zdrowia, służby dyplomatycznej.., you name it. Sztuki
także: to powinno się zobaczyć, finansować, popierać.
A to już nie! Umysły Polaków przestały myśleć i nie
potrafią się z tego chocholego tańca wyzwolić.
W komunie sprawa była jasna: tam wróg, a tu my!
Teraz mamy zwaśnione plemiona, plemione przepełnione pogardą, żeby nie powiedzieć nienawiścią. W
dyskusjach telewizyjnych i innych, na ulicach, totalny
brak chęci porozumienia. Ludzie nie słuchają siebie
nawzajem, głusi i owładnięci prymitywną agresją.
Osoby publiczne z rządowych półek (z najwyższej półki), gorliwi katolicy, cynicznie łżą. Nawet,
gdy przegrywają procesy, nie tylko kłamią nadal, ale
lekceważą wyroki sądowe. Wszystko, aby nie utracić głosu kołtuna noszącego swój rozum w czyjejś
głowie.
To są złe dni, a idą gorsze. Umysły ludzi ogarniętych pychą, nienawiścią, pogardą są nieprzeniknione,
a powszechna agresja to dziś jedyny i podstawowy
język komunikacji.
Obawiajmy się o przyszłości. Przyszłości w ogóle.
Przywódcy świata kradną przyszłość swojemu, ale i
naszemu, wszystkich, potomstwu, stawiając je wobec
katastrofy. Nie chronimy, zaślepieni iluzoryczną władzą, swoich młodych. Jesteśmy jak uczestnicy somnambulicznego poloneza tańczonego o świcie w filmie Andrzeja Wajdy. Tylko, że to się dzieje w realu.

Wspomniany w poprzednim
numerze NGP raport Komisji
Studiów (w sprawie Madagaskaru)
liczył sobie 297 stron plus mapka
i indeks. Wydrukowany był w 1938
roku w nakładzie 2260 ponumerowanych egzemplarzy, z których
egzemplarz nr 1492 trafił do Poselstwa Polskiego w Szwecji. Co może
znaczyć, że ta placówka nie należała
do pierwszych na liście.
Raport zaczyna się od zdjęcia ówczesnego francuskiego Generalnego Gubernatora Madagaskaru
pana Leona Cayla i wstępu w języku francuskim:
COMMISSION D’ETUDES SUR MADAGASCR.
Na następnych stronach ów wstęp jest po polsku.
Możemy się z niego dowiedzieć, że Minister Józef
Beck po uprzednich rozmowach i wskutek propozycji
ministra kolonii Mariusa Moutet zdecydował wysłać
na wyspę Madagaskar specjalną komisję do zbadania
warunków jej przydatności do kolonizacji elementem
ludzkim z Polski. Dalej przewodniczący komisji major Mieczysław Lepecki, podpisany pod raportem,
pisze tak:
W charakterze przewodniczącego tej komisji odbyłem podróż na Madagaskar, trwającą około pięciu miesięcy. (...) Chciałbym nasamprzód zapoznać
w krótkich słowach z pracą samej Komisji Studiów,
która składała się z trzech osób: Leona Altera, dyrektora Żydowskiego Towarzystwa Emigracyjnego
w Warszawie, inżyniera-agronoma Salomona Dyka z
Tel – Alvivu i ze mnie. W wyborze żydowskich członków Komisji kierowały się odpowiednie czynniki ich
fachowością, doświadczeniem w sprawach emigracyjno-osadniczych oraz nieposzlakowaną opinią.
Minister Beck nakreślił wytyczne, które wspólnie
z dyrektorem W.T. Drymmerem i naczelnikiem dr
A. Zarychtą rozpracowaliśmy, ustalając plan prac
Komisji. (...)W pierwszych dniach maja 1937 Komisja
udała się do Paryża. Dnia 4 maja minister kolonii
M. Moutet przyjął na długiej audiencji ambasadora
R.P. Juliusza Łukasiewicza wraz z Komisją Studiów.
Pan minister Moutet zapewnił nas o swoim życzliwym
stosunku do sprawy osadnictwa polskiego w koloniach francuskich, oraz obiecał wydać niezwłocznie
odpowiednie dyrektywy Generalnemu Gubernatorowi
Madagaskaru, aby udzielił nam wszelkiej pomocy i
ułatwień. Nie sposób nie podkreślić w tym miejscu
sympatii i życzliwości, okazywanych przez p. Ministra
Polsce i Jej sprawom.
Aby uspokoić społeczeństwo żydowskie, zaniepokojone wysłaniem Komisji Studiów na Madagaskar,
rząd wydał dnia 21 maja 1937 r. Komunikat, w którym
wyjaśnił, że kwestia ewentualnej emigracji żydowskiej

na Madagaskar wcale nie może wpłynąć ujemnie na
życzliwy stosunek rządu do rozwoju Palestyny, jako
siedziby narodowej żydowskiej. Późniejsze wystąpienie ministra Becka w Genewie potwierdziło to stanowisko w całej rozciągłości.
No i starczy.
Zajmę się teraz dziejami tego egzemplarza nr 1492,
który trafił do Sztokholmu. Trafił tam razem z ogólną
instrukcją ministra Józefa Becka, że placówki polskie
powinny nawiązać kontakt z Gospodarzami w sprawie
ewentualnego poparcia „Projektu Madagaskar”. Czy
odbiorca przesyłki, ówczesny Poseł RP w Szwecji
Gustaw hr. Potworowski, prowadził w tej sprawie
jakieś rozmowy ze Szwedami? Nie wiem. Ale sadzę,
że nie. Nie wspomniał o tym słowa profesor Andrzej
Nils Uggla, który przebadał wnikliwie stosunki i rozmowy pomiędzy Poselstwem Polskim a UD (Utrikes
Departement, odpowiednik polskiego MSZ). Myślę,
że poseł Potworowski w myśl instrukcji spotkał się z
jakimś niższej rangi urzędnikiem UD i dowiedział się,
że Szwecję ten projekt nie interesuje. Co nie znaczy,
że w Szwecji w latach trzydziestych ub. wieku nie było niechęci do Żydów, ale to nie był duży problem
ze względu na ówcześnie niewielki procent Żydów w
Królestwie. I pewnie misja naszego Posła na tym się
skończyła.

Wspomniany egzemplarz został skierowany do
„Biblioteki Polskiego Poselstwa w Stockholmie”, o
czym świadczy pieczątka tej treści na stronie tytułowej egzemplarza. Otrzymał on numer 1106. Po likwidacji agend Poselstwa po 1945 roku, nim przekazano budynek nowym „lubelskim” władzom, książki z
biblioteki poselstwa przekazano bibliotece Polskiego
Komitetu Pomocy. Tam egzemplarz dostał nową pieczątkę i numer 1184.
Gdy w grudniu 1976 Rada Uchodźstwa Polskiego
przejęła bezprawnie bibliotekę polską utworzoną, ze
zbiorów Polskiego Komitetu Pomocy i Związku byłych Więźniów Politycznych, to jakiś barbarzyńca, na
polecenie ówczesnego prezesa RUP, zamalowywał
na książkach pieczątki PKP i PZbWP. Taki los spotkał i raport, o którym piszemy. Całe szczęście, że nie
zamalowano pieczątki Poselstwa. Ówczesne władze
RUP, od czasu do czasu, robiły weryfikację zbiorów
biblioteki i „bezwartościowe” usuwano. Tak ten egzemplarz znalazł się u mnie.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

SAS-em z
Arlandy do
Warszawy
Skandynawskie linie lotnicze SAS wznawiają bezpośrednie loty z Arlandy do Warszawy. Nowe połączenie ruszy już 1 maja. Samolot będzie startował dwa razy dziennie w dni powszednie oraz raz w niedzielę, co
czyni połączenie odpowiednie dla osób latających służbowo. Wiąże się to z coraz większym zainteresowaniem podróżnych i uzupełni połączenia, jakie na tej trasie wykonywał w ostatnim czasie LOT.
Jednocześnie redukcję ilość lotów do Polski z lotniska w Skavsta zapowiedział irlandzki przewoźnik
Ryanair. Ograniczenia spowodowane są problemami z dostawą nowych samolotów Boeingów 737 MAX.
Przed latem 2020 Ryanair miał otrzymać 55 maszyn, jednak do tej pory żadna do niego nie dotarła.
Redukcje połączeń obejmą podwarszawski Modlin, skąd mniej samolotów od lipca poleci na trasach m.in.
do Sztokholmu, Madrytu, Edynburga, Oslo czy Wiednia. (ngp)
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Migawki z Australii

Lecimy ogromnym samolotem z barem na piętrze. Przesuwamy zegarki
do przodu. Pytamy, czy będą podawać
szampana przy przekraczaniu równika.
Mówimy, że to nasz debiut w tej dziedzinie, tzn w przekraczaniu równika,
nie w piciu szampana. Trochę później
pół butelki szampana ląduje na naszym
stoliku. Pytamy po czym poznać, że
przekraczamy równik. Stewardessa
żartuje, że poczujemy wstrząs jak przy
wyboju na szosie. Rano lądujemy w
Melbourne, chłodnym o tej porze roku. Nie mamy zamówionego lokum i
ze specjalnej tablicy z bezpośrednim
telefonem udaje nam się zarezerwować centralnie leżący hotel, spartański,
ale czysty, z funkcjonujacą prywatną
łazienką, ale ogrzewany tylko nocą.
Dresy posłużyły nam tu za piżamy ratując od zamarznięcia podczas porannej
regenerującej drzemki.
Po 2 godzinach snu wyruszamy na
miasto. Niewielkie centrum Melbourne
to konglomerat wiktoriańskiej zabudowy Londynu z wysokościowcami
Nowego Yorku. Miasto zamiera wraz z
zamknięciem sklepów. W napotkanym
biurze podróży rezerwujemy wycieczkę na Phillip Island, na paradę pingwinów i po południu wyruszamy w drogę.
Autokar jedzie krawędzią parku narodowego, będącego rezerwatem koali.
Zanim szofer zdążył zwolnić, dojrzałam jednego miśka na drzewie eukaliptusowym. Następna koalka siedziała
bardzo wysoko, ale trzecia była na wysokości wyciągniętej ręki. Zaklinowana
w klasycznej pozie w rozgałęzieniu
konarów obejmując gałęzie puchatymi
łapkami, spoglądała na nas ospałym
wzrokiem, cudowna ze swoim czarnym noskiem i strzępiastymi uszkami.
Pasażerów ogarnął wtórny infantylizm.
Poważni Japończycy wołali rozpromienieni “hallo, koala”.
Do zatoki morskiej z wielokilometrowym piaszczystym wybrzeżem
dojechaliśmy o zmierzchu. Plaża przechodziła w wydmy porośnięte niską roslinnością, gdzie pingwiny miały swoje
jamki. Betonowy amfiteatr i drewniane pomosty ułatwiały obserwację.
Widowisko rozpoczęło się zgodnie z
zapowiedzią punktualnie o godz. 18:20.
Było zupełnie ciemno. Scenę oświetlało kilka niezbyt mocnych reflektorów,
a sama natura była reżyserem. Na tle
ciemnej tafli wody zajaśniała nagle
grupa białych brzuszków – jedna, druga, trzecia. Pingwinki szły w tyraljerze, powoli, kołyszącym się krokiem.
Potem formowały się w szeregi i mozolnie podążały w stronę wydm. Coraz
to nowe grupy wyłaniały się z morza.
Przypominało to desant na Normandię.
Z pomostów można było przyjrzeć
się im z bliska. Niektóre przystawały
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Był rok 1988. Po doktoracie objęłam kierownicze stanowisko
przy kontroli leków w Państwowym Zrzeszeniu Aptek. Tego
roku kongres Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej,
FIP, miał się odbyć w Sydney. W kongresach zwykły brać
udział osoby piastujące ważne funkcje w FIP. Inni pracownicy mogli ubiegać się o wyjazd jeśli mieli do zaprezentowania
ciekawe wyniki własnych prac badawczych. Tak się złożyło, że
przy współpracy z firmą farmaceutyczną ukończyłam akurat
interesujące badania. Firma, której zależało na prezentacji
wyników sponsorowała podróż. Trasa do Australii prowadząca przez Bangkok i Singapore była jednym z etapów naszej
podróży dookoła świata. W Australii spędziliśmy dwa tygodnie. Towarzyszył mi Małżonek, oczywiście na koszt własny.
Stwierdził, że „ktoś musi nosić walizki”.

by czyścić sobie piórka, inne zaczynały się czubić, niektóre wydawały
dźwięki zbliżone do terkoczącego budzika przerywane śpiewnymi wstawkami. Podobno był to okres godowy.
Spotkanie z pingwinami to jedno z naszych silniejszych przeżyć.
Następny dzień spędziliśmy w Zoo.
Po raz pierwszy widzieliśmy dziobaka
w specjalnym akwarium imitującym
strumień, tudzież wiele typowo australijskich, azjatyckich i południowoamerykańskich zwierzaków o egzotycznych nazwach: lisopodobne coati,
czerwoną pandę, wombaty podobne
do dużych świnek morskich, jeszcze
większe capybara i misiowate malajskie biturongi. No i oczywiście kangury, różnych maści i rozmiarow, pewne
z nich zwane walaby.
Z kangurami zapoznaliśmy się bez
krat i płotów w “buschland”, gdzie turyści i kangury spacerowali wspólnie
po tych samych trawnikach. Jeden z
nich podszedł do mnie i zaczął lizać
mi rękę. Gromadki kangurów kicają w
koło, matki z małymi w torbach. Matki
szczypią trawę, małe robią to samo
wyciągając pyszczki z toreb. Pewien
kangur zaleca się do kangurzycy i poszczekuje do niej zalotnie. Kangurze
dziecko, za duże aby zmieścić się w
torbie, wkłada do niej głowę i ssie mleko. Nagle wszystkie zwierzaki stają
na tylne łapy, nadsłuchują, po czym
szarżują gromadnie przebiegając obok
na jakiś nieuchwytny dla nas sygnał.
W specjalnym żłobku obejrzeliśmy
wylęgarnie osieroconych kangurków.
W inkubatorze na wieszakach wisiały
toby z kosmatego materiału z podłużnym przecięciem. W każdej był kangurek i wychylał na świat co pewien
czas to pyszczek to ucho. Osobny rozdział to koale. Kilka sztuk siedziało na

(1) W Ambasadzie RP
w Sztokholmie
wręczono Nagrody
drzewie wsród eukaliptusowych gałęzi
Polonii Szwedzkiej
umieszczonych w pojemnikach z wodą.
Jedne spały, inne wcinały liście – dwa
ulubione zajęcia koali. Była tam nawet
mamusia z malutkim koalątkiem uczepionym raz jej brzucha, a raz grzbietu.
Pilnujący wartownik pozwolił nam
wejść za ogrodzony teren i obejrzeć je
z bliska, niestety bez dotykania. Koale
to chyba najsympatyczniejsze zwierzaki świata.
Przed nami droga do Canberry.
Dziwne, że nie było bezpośredniego
pociągu do stolicy kraju. Najpierw jedzie się pociągiem, a potem autobusem.
Krajobraz monotonny, głównie pastwiska z masą owiec, które Małżonek
chyba probówał liczyć, bo zasnął przy
oknie. Trochę drzew i krzaczków, tu i
ówdzie bardziej pofalowany krajobraz,
rzeki, jeziorka-wodopoje. Kolej przystaje w miasteczkach wielkości przeciętnej stacji benzynowej, robiących
wrażenie krańca cywilizacji. Widać, że
to młody, pionierski kontynent. A przecież jedziemy wzdłuż trasy prowadzącej pomiedzy trzema głównymi miastami Australii. Jak musi być w centralnej
części tego kraju?
Canberra leży w głębi lądu, w związku z czym temperatura jest niska, jeszcze chłodniej i ostrzej niż w Melbourne.
Zatrzymaliśmy się u znajomych na
przedmieściu miasta (co nie oznacza,
że Canberra ma środmieście). Miasto, a
właściwie założenie urbanistyczne, nie
ma ludzkiej skali, tu i ówdzie nowoczesny budynek wokół sztucznego jeziora, parę małych centrów handlowych
i domki jednorodzinne. Zwiedzamy
miasto, nowy parlament z ciekawym
dachem porośniętym trawą, po którym
schodzi się na poziom ulicy, i monument w stylu socjalizmu realistycznego
poświęcony ofiarom wojny.
Następnego ranka na śniadanie jemy olbrzymie jajka na miękko, śmiejemy się, że to strusie. Są urodziny
Małżonka, celebrujemy je w restauracji
wraz z gospodarzami. Wino do posiłku
kupuje się w specjalnym “Bottle shop”.
Taki tu zwyczaj! Wieczorem zostajemy
odwiezieni na stację autobusową. Przed
odjazdem mili gospodarze częstują nas
kawą z whisky, aby nas wzmocnić
przed podróżą. Machają nam na pożegnanie stojąc pod szyldem “No standing at any time”.
Podczas jazdy do Sydney mijamy
pastwiska, swojskie sosnowo-swierkowe lasy, rozlewiska. Ostatnim
miasteczkiem w drodze do Sydney
jest Parramatta, znana nam z serialu
“Against the Wind”, gdzie dawni więźniowie zesłani z Anglii, po uzyskaniu
wolności, jeździli konno ze swych
chatek na zakupy. Nigdy nie przypuszczałam, że będę kiedykolwiek w
Parramatta.
Hotel zarezerwowany jeszcze w
Szwecji leży na King Cross, w – delikatnie mówiąc – rozrywkowej dzielnicy. Ruch, sklepy i bary otwarte na okrągło. Turyści przyjeżdżają tu specjalnie
z wycieczkami. Kilka hoteli, niektóre
luksusowe, inne chyba wynajmują pokoje na godziny. Masa restauracji, barków na każdą możliwość finansową,
sexkluby, znarkotyzowane panienki ku
swawoli, ofiary dna społecznego śpiące na ulicy. Ale ogólnie atmosfera ciepła i przyjazna. Poza tą ulicą centrum
Sydney z częściowo oświetlonymi biurowymi wieżowcami wymiera nocą.
Teresa Urban
Dokończenie w następnym numerze

Gości powitali charge d’affaires
Iwona Jabłonowska, która powiedziała m.in. że Nagrody „Poloniki”
są dobitnym dowodem na to, że wśród
Polonii Szwedzkiej jest wiele osób,
które - emigrując do Szwecji z różnych
powodów - potrafiły nie tylko zachować
i pielęgnować polskość, ale także jednocześnie potrafiły doskonale wrosnąć
w społeczeństwo szwedzkie, są też dowodem jak wiele zdolnych i utalentowanych Polaków jest na emigracji, jak
wielu z nich potrafi łączyć swoje życie
zawodowe z działalnością społeczną na
rzecz innych oraz szef wydziału konsularnego Maciej Zamościk.
Laureatów
prezentował
redaktor Nowej Gazety Polskiej Tadeusz
Nowakowski.
Motywując nagrodę dla Ewy
Nordin – Polki Roku 2018 – Andrzej
Szmilichowski mówił, jak ważni i
godni szacunku są dla polskiej kultury społecznicy, nie szczędzący swego
prywatnego czasu, wysiłku, wspomagający organizację życia kulturalnego na obczyźnie. W prezentacji
laureata Nagrody Artystycznej za rok
2018, poety Romana Zasowskiego z
Kungsbacka, zwracano uwagę na jego
talent, niezwykłe przyżycie literackie i
estetyczne w kontakcie z jego książkami, a także na jego język, wrażliwość,
postrzeganie świata.
O laureatach Nagród Specjalnych za
rok 2018, Andrzeju B. Lewkowiczu
mówił Ludomir Garczyński Gąssowski
podkreślając
jego
publicystyczną
działalność mającą na celu wyjaśnianie spraw trudnych i kontrowersyjnych (m.in. o problemie żebractwa w
Szwecji), natomiast zmarłą przed uroczystością wręczenia nagród Janinę
Ludawską, znanego teatrologa i wolontariuszkę, wspominał Aleksander
Kwiatkowski.
Przyznając nagrodę dla Victorii
Enefors – Polki Roku 2019 – Kapituła
doceniła nie tylko jej osobistą pasją życiową, ale także swego rodzaju powołanie - mające za cel przybliżanie szwedzko-polskiej historii, zarówno polskim
jak i szwedzkim odbiorcom” – mówił
w prezentacji Tadeusz Nowakowski. Z
kolei Ludomir Garczyński Gąssowski
prezentując Zygmunta Barczyka, laureata Nagrody Artystycznej 2019, mówił, że Kapituła Nagród po raz pierwszy przyznaje nagrodę artystyczną za
publicystykę. “Ale to nie jest zwykła publicystyka - to bogaty, literacki, fascynujący opis otaczającej nas rzeczywistości. arczyk jeździ, dotyka, relacjonuje, odnajduje ślepe zaułki. Recenzenci
jego twórczości zwracają uwagę na język, jakim się posługuje. Bo prawdziwą
ucztą przy lekturze jego książek i esejów jest bowiem język. Nie ucierpiał on
ani trochę z powodu emigracji czy oddalenia, przeciwnie – jest bogaty, pełen
niuansów, metafor i porównań, bardzo
poetycki. (Nagrodę odbierała w imieniu
laureata żona, Elżbieta Ostrowska).
Maciej Klich (laureat Nagrody
Specjalnej 2019) był i jest niespokojnym duchem. Tytuł jego pomnikowego
dzieła „NIEPOKORNY” mówi prawdę.
Owa przypadłość charakteru była najprawdopodobniej głównym atrybutem i
powodem jego konsekwentnej i upartej
- pomimo brutalnych nacisków i parokrotnych prób złamania go - kontestacji systemu komunistycznego – mówił
w prezentacji Andrzej Szmilichowski.
Uroczystość uświetnił występ wokalistki Margarety Jabłońskiej. (ngp)
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Guldbaggegalan 2020
Guldbaggegalan, czyli
Gala Złotego Żuka jest
corocznie najważniejszym wydarzeniem
filmowym filmowym w
Szwecji. Po raz pierwszy
gala zorganizowana została w 1964 roku, kiedy
to przyznano nagrody
filmowe w trzech kategoriach, Ingmar Bergman dostał wtedy nagrodę za reżyserię filmu
„Tystnaden” (Cisza).
Tegoroczna gala odbyła się już po
raz 57, a sama nagroda ma formę statuetki przypominającą żuka, wykonana
jest z emalii pokrytej warstwą miedzi.
Corocznie przyznawana jest też osobna nagroda za najlepszy film dziecięcy
roku, która po szwedzku nosi nazwę
Gullspira.
Od roku 2019 nagrody przydzielane są w 19 kategoriach, łącznie z
Nagrodą Honorową przyznawaną za
całokształt działalności twórczej. W
tym roku nagrodę taką otrzymał Lasse
Åberg, reżyser filmowy, aktor, muzyk, znany między innymi z filmu
„Sällskapsresan”, który należy dzisiaj
już do klasyki szwedzkiej kinematografii komediowej.
Tegoroczna walka o najlepszy film
rozegrała się pomiędzy „And Then
We Danced” – historią gruzińskiego
tancerza, który jest gejem (filmem,
który spotkał się z krytyką w swoim
kraju) oraz filmem „Aniara”, z gatunku

science fiction, opartym na eposie złożonym ze 103 pieśni, napisanym przez
szwedzkiego poetę i pisarza Harry
Martinsona, który był także wcześniej
laureatem literackiej Nagrody Nobla.
Pierwszy z wymienionych filmów został uznany za najlepszy.
Jeżeli miało by się upamiętnić wydarzenia filmowe szwedzkich kin
ubiegłego roku, warto tu z pewnością
nadmienić film dokumentalny poświęcony dwóm czołowym postaciom
rewii, mianowicie „Hasse och Tage”
– taki tytuł nosił film zrobiony w ubiegłym roku przez Henrika von Sydow.
Chodzi tu oczywiście o komików i
gwiazdy szwedzkiej estrady: Hasse
Alfredsson oraz Tage Danielsson. W
jednym z artykułów opublikowanych
na stronie ostrasmaland.nu po premierze filmu we wrześniu 2019 roku napisano: Zadajemy sobie pytanie, dlaczego
humor jest ważny w szwedzkim kinie?
Czy więcej humoru w kinach to przepis
na większy sukces kasowy, czy też rosnącą potrzeba ze strony publiczności
w obecnych czasach? /.../ Kiedyś, za
czasów Hasse i Tage, śmiano się razem
w Szwecji, mamy wrażenie, że obecnie raczej się tylko razem nienawidzimy. Jeżeli zapomnielibyśmy o Hasse i
Tage było by tak, jakbyśmy zapomieli
o czasach, w których żyli i tworzyli - o
Szwecji, która była magicznym światem
bajkowym, gdzie wszystko miało stawać się lepsze.
Użycie humoru do interpretacji sytuacji społeczno-politycznej znane było już za czasów średniowiecza i być
może nie powinniśmy zapominać o
tym, szczególnie w dzisiejszych czasach. Innym rodzajem filmów komediowych w kinie szwedzkim są filmy
zajmujące się tematyką relacji międzyludzkich. Jednym ze znanych nazwisk
jest Peter Magnusson, który zarówno
pisze scenariusze, jest także aktorem
i komikem. Ale jest przede wszystkim twórcą seriali telewizyjnych, z

których ostatni „Sommaren med släkten” cieszy się dużą popularnością,
jak również filmu „Tills Frank skiljer
oss åt”. Magnusson jest także autorem scenariuszy filmowych do filmów
“Sommaren med Göran” (który okazał
się sukcesem kasowym w kinach –
obejrzało go 600.000 widzów), a także
filmu „En gång i Phuket” („Pewnego
razu w Phuket”), który obejrzało ponad
400.000 widzów. Być może publiczność kinowa potrzebuje filmów, które
pokażą rzeczywistość – zarówno społeczno-polityczną, jak i relacje międzyludzkie – z humorem.
Pewien niesmak wywołała podczas
Gali wypowiedź szwedzkiej minister
kultury Anny Lind, która przyznała się
otwarcie, że nie oglądała ani jednego
z nominowanych w tym roku filmów.
To odzwierciedla sytuacją szwedzkiej
kinomatografii: publiczność kin na
szwedzkich filmach zmalała w ubiegłym roku o ponad 13%. Ludzie coraz
częściej oglądają filmy w Netfix, w
związku z czym spada frekwencja na
projekcjach szwedzkich filmów w kinach. Ubolewała nad tym prezenterka
tegorocznej gali, Emma Melin.
Na scenie nie zabrakło też Jana
Göranssona, szefa prasowego szwedzkiego Instytutu Filmowego, który
uświetnił galę swoją obecnością, zarówno na scenie jak i przy praktycznym
witaniu gości. Chyba nikt w Szwecji
nie zna tak wielkiej ilości ludzi ze świata filmu, jak właśnie Jan Göransson.
Dodajmy, że nagrodę za najlepszą
reżyserię otrzymali Pella Kågerman i
Hugo Liljam (za film „Aniara”), za najlepszą aktorkę uznano Emelie Garbers
(„Aniara”), a za najlepszego aktora
Levana Gelbakhiani („And Then We
Danced”). Nagrodę Gullspira otrzymał
Christian Ryltenius, a nagrodę publiczności film „Jag kommer hem igen
till jul” w reżyserii Elli Lemhagen.
Ewa Korolczuk

SPRZEDAM
Słownik polsko-szwedzki
i szwedzko-polski (Jacek Kubitsky)
Cena: 300 SEK
Telefon: 073 98 53 615

SPRZEDAM kolekcjonerowi
polskie i radzieckie odznaczenia
z czasów wojny:
Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk
z legitymacją. Cena: 250 SEK
Medal Zasłużonym na Polu Chwały
1944 Virtuti Militari srebrny 60 mm.
Cena: 250 SEK
Krzyż Walecznych 1945
z legitymacją. Cena: 700 SEK
Krzyż Grunwaldu III klasy 1945
z legitymacją. Cena: 100 SEK
Medal Siły Zbrojne w Służbie
Ojczyzny V och X, 2 sztuki.
Cena: 200 SEK
Różne medale i odzaki 11 sztuk,
lata 1940-1950 talet + 4 legitymacje. Cena: 350 SEK
Radzieckie medale wojenne 6 szt.
z 1945 roku z legitymacjami.
Cena: 700 SEK
Medal Armii Sprzymierzonych.
Cena: 400 SEK
Ewentualnie komplet za 2500 SEK
Telefon: 073 98 53 615
Mail: gazeta.ngp@gmail.com

NGP 3/2020 (456)

NGP 3/2020 (456)

