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Rewolucjonistka...
Feministka...
Po chronologicznym prześledzeniu życia i działalności Kołłontaj, autor w kilku
końcowych rozdziałach poddał
analizie jej tryb życia, stan psychofizyczny (mimo licznych
kłopotów ze zdrowiem dożyła
późnego, jak na owe czasy,
wieku prawie 80 lat), życie
prywatne i erotyczne (podważając zasadność legend o wyrafinowanej rozpuście), wreszcie
dokonując przeglądu opinii
o Kołłontaj na przestrzeni lat
w świecie i w ojczyźnie.
Recenzja A. Kwiatkowskiego

Quo vadis
modersmål?
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Zapiski podróżne
chwilowego
W wielu przypadkach wymóg posiadania legitymacji
malkontenta
Przy wyjeździe na Katowice,
podchodzimy pod kolejne
rozjazdy i ronda. I zaczyna się
zmasowany atak przydrożnych
reklam. Krzykliwych,
brzydkich, natkanych
amatorsko w nadmiarze.
Nacierają bezpardonowo
na siatkówkę oka, wciskają
watę informacyjną w głowę
kołującą po rondzie.
Artykuł Zygmunta Barczyka

zamiast podnieść poziom nauczania, doprowadził
do jego obniżenia. Zresztą nadal w Szwecji
40% nauczycieli szkół gimnazjalnych nie posiada
legitymacji, w szkołach podstawowych ten wskaźnik
jest jeszcze wyższy, a nauczycielom języków
ojczystych stawia się najwyższe wymagania.
ARTYKUŁ ANDRZEJA B. LEWKOWICZA s.6

Z Krakowa do Bielska Białej
Zapiski podróżne chwilowego malkontenta
Busem firmy o bardzo krakowskiej
nazwie ruszam z dworca autobusowego, który zaświadcza o tym,
że tam gdzie wciąż stacjonuje PKS,
mamy okazję poczuć się jak w PRL.
Sam bus to były „lux autokar” do
wojaży dalekich, tyle że kabinę
toalety ma dziś zaspawaną, fotele są
zużyte, dobrze, że i tak się porusza.
Zaraz po wyjeździe z brzucha dworca otacza nas
krakowska nowoczesność. Mijamy kolorowe obiekty nowej generacji, toż to już pełny Zachód. Przy
wyjeździe na Katowice, podchodzimy pod kolejne
rozjazdy i ronda. I zaczyna się zmasowany atak przydrożnych reklam. Krzykliwych, brzydkich, natkanych
amatorsko w nadmiarze. Nacierają bezpardonowo na
siatkówkę oka, wciskają watę informacyjną w głowę
kołującą po rondzie. Przekonałem się już wcześniej,
że w wielu miastach polskich, drogi wyjazdowe i ronda, to wzorcowo zaśmiecone wizualnie środowisko
człowieka. Ni grama profesjonalizmu. Rozumiem taki
galimatias w pierwszym okresie kapitalizmu, napędzanego amatorszczyzną i żądzą szybkiego pieniądza.
Ale dziś?
Po wyjeździe z ronda w kierunku na Bronowice
nie jest lepiej. Ustawione w szyku bojowym bannery
wpijają się w oczy swoim merkantylnym przekazem.
Niektóre z nich jednak zabawne. Przykłady:
POWIĘKSZANIE PIERSI. RECYKLING
STANIKÓW.
Mijamy targowisko, a tam napis: CUDNE BUTIKI.
Na wysokości estakady Łokietka kusi nabywcę
sklep z hasłem: REGAŁY AUTOMATYCZNE.

Czytam
więc jestem
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Książki, książki, książki. Książki
mogą być niebezpieczne. Szczególnie dla tych, co wierzą, że wystarczy
jedna: Biblia, Koran, „Mein Kampf”.
Może nie każdemu, ale niektórym
papieżom i mułłom, Stalinom
i Goebbelsom, wystarczą.
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Zaraz potem wita BANQET CENTER. W jego
bezpośrednim sąsiedztwie reklamują się: KURSY
SPAWALNICTWA. Za chwilę wszystko zmazuje
mi w głowie wielgachną reklamą: SUPER LONG!,
z ofertą długiego chrupania (i nie wchodźmy dalej,
czego i dlaczego).
Na odleglejszych przedmieściach Krakowa, niczym przecinki, pojawiają się napisy: office to let,
tereny do wynajęcia. Napisów przydrożnych nadal
moc, kto może coś tam wciska do oczu przejeżdżającym. Wyłapuję hasło, które, mimo wszystko, zatrzymuje mi się w głowie:
W HURCIE LICZY SIĘ DETAL!
Skłania do filozoficznej zadumy, w której pozostaję aż do ponownego ataku wizualnym zanieczyszczeniem. Staram się zarazem ignorować zanieczyszczenie akustyczne w samym busie. Składa się na nie
warkot wysłużonego motoru, sieczka muzyczna docierająca z FM Radia u kierowcy i głośne rozmowy
pasażerów przez komórkę. Jest coś niebywałego w
tym, jak ludzie starsi, nawykli do trudnych połączeń
w czasach telefonii stacjonarnej, nadal sądzą, że muszą mówić bardzo głośno, by ich przekaz mógł się
przebić do adresata.
Wreszcie autostrada, kakofonia dźwięków słabnie, napisów przydrożnych mniej, mgła nasuwa się
na wstęgę drogi, lasy wokół sprzyjają uspokojeniu
skołatanej głowy. Wyjechaliśmy z Małopolski i nagle
mowa przydrożnych reklam mniej agresywna.
Zjeżdżamy z głównej drogi do Tychów, napisy
przydrożne owszem obecne, ale jakby mniej nachalne. Przystanek. Ludzie wysiadają, najgłośniejsi telefoniści niestety zostają. Wchodzi grupa młodych i
natychmiast przykuwa wzrok do ekranów swoich komórek. Są cisi, słuchawki w uszach.
Mijamy ośrodek kultury kuszący kontrowersyjną dziś nazwą „Tęcza”, a zaraz wjedziemy w ulice
święte. Przekraczamy skrzyżowanie o wielkiej wadze

symbolicznej, bo oto Aleja Stefana Wyszyńskiego
przecina Aleję Jana Pawła II. Zaraz potem ukazuje
się nam duma miasta: Stadion Zimowy. Mój wzrok
przyciąga jednak charakterny napis PIWOMANIA.
No tak, przecież jesteśmy w mieście, gdzie „tyskie
ponad syskie”.
Wyjeżdżamy ponownie na autostradę. Po chwili
wita nas na poboczu drogi, stylizowana na górskie
schronisko „Karczma Tatrzańska”. Co z tego, że gór
nie widać, nazwa karczmy krzepi. Jedziemy przecież
w kierunku gór. To nic, że nie tych, można i tak się
rozmarzyć, że w kierpcach i z ciupagą w ręku (może
być z napisem Sopot, takie też widziałem), do Tatr
rzeczonych się zbliżamy.
Bannery przydrożne rzadsze teraz, mniej krzykliwe, jakby rzeczowo i nienachalnie chciały promować
to, co się przy drodze sprzedaje. I nie chodzi bynajmniej o runo leśne, lecz o wyroby high-tech.
Na wysokości Pszczyny robi się znów gęściej od
reklam, miejscowi potentaci reklamują „Wytwórnię
Grzybów Pieczarek”. Przyciąga oko napis na fasadzie salonu odzieży: DODATKI KRAWIECKIE,
tuż obok oferta: WSZYSTKO DO WĘDZENIA, i
to w salonie handlowym o imponujących rozmiarach.
Dziwię się tylko, że żaden banner przy przelotowej
drodze nie podaje pijarsko-dziarsko, że przejeżdżamy
przez miasto, które ma dorodne żubry na stanie.
Przecinamy rzekę Wisłę, która tu wąskim strumieniem tylko, jeszcze do pokonania mamy dwa centra
handlowe. I oto, po dwugodzinnej podróży, wjeżdżamy na dworzec autobusowy w Bielsku-Białej.
Wysiadam i znów czuję, że wróciłem do PRL-u.
Stragany szmatexu, zużyta poczekalnia, obwarzanki
i zapiekanki… szukam polo-cocty… Nie ma polo-cocty! Dobrze, że są zapiekanki. Zamawiam jedną i
już nie jestem dłużej zapiekły. Smak nostalgii łagodzi
obyczaje.

Nastolatka, później pisarka Jeanette Winterson,
miała pod łóżkiem 77 książek. Kiedy mama zauważyła, że jej łóżko staje się wyższe i wyższe, zajrzała
tam i wszystkie książki wyrzuciła, a Jeanette w ramach protestu uciekła z domu. Ach, te książki! Jedni
uwielbiają błądzić po fabułach, inni odnajdują w nich
bezgraniczną wolność. Eureka! Czytam więc jestem!
Pisarze, nawet ci wielcy, klasycy, bywa że nie
pojmują, co im ofiarował los i nie rozumiejąc przekraczają piękno, szargają je, szamocą i gwałcą poszukając spokoju w psychodelicznych wątkach, nieosiągalnych ideałach, ucieczkach w wypróbowane i
bezpieczne azyle.
U mnie to sól i jod. Pagórki i szeroka niecka przetykana nadmorskimi willami Orłowa. A tam, niedaleko
orłowskiego mola, resztki rybackiej osady. Pamiętam
to miejsce doskonale, to był mój malinowy zakątek.
W latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku była
to jeszcze rybacka osada. Na piasku plaży dwie łodzie, pod klifem kaszubska chałupa, studnia, szopa.
Maleńka osada rybacka, z której wczesnym porankiem dwóch, czasem trzech rybaków wychodziło w
morze na połów.
W moim dzieciństwie i wczesnej dorosłości podróżowało się pociągami z prawdziwą lokomotywą
i tendrem na przodzie, z wstęgą dymu jak welonem
tancerki, z zapachem pary, z tuwimowym nagle buch,
para w ruch. Gdy pociąg mijał Orłowo zsuwałem
okno, a do przedziału wpływał zapach morza i ja,
warszawiak z urodzenia, byłem w domu.
Cudownie jest, pisał portugalski poeta Pessoa, być
tu i nigdzie indziej. Miał zapewne na myśli Ziemię,
ale być może więcej. Może obszary gdzie ziemskość
przechodzi w sen, w zbawienie, błogość, szczęśliwość? Poeci to specyficzny sort i z pewnością nie
drugi. Oni jeśli nawet nie znają, to wiedzą.
Spoglądam wstecz, w poznaczoną omyłkami, wahaniami, zniechęceniami, ale jednak cudowną bo
moją podróż. Czy aby na pewno moją? Mam czasami
wrażenie, jakby kto inny wymyślił moje życie i zaaranżował je w sposób, żeby działo się tak właśnie,
jak się dzieje. Może moje życie jest zamiast innego
życia? Może za chwilę, zaraz, zostanę zastąpiony,

ktoś przejmie moje zmartwienia i radości, moje uczucia, moje obowiązki i zobowiązania, i z większą siłą, większą powagą i rozwagą, poprowadzi je dalej?
Może jestem tylko prologiem do głównego spektaklu,
rozgrzewką do obowiązków i zadań, które nadejdą i
do których powinienem dojść sam, ale nie potrafię?
Może w intensywnym gwarze świata, w miłości i
tworzeniu, porażkach i zapętleniach, zapomniałem
lub pamiętając nie potrafiłem zauważyć, że to jednak
moje zmartwienia, moje zadowolenia, moja i wyłącznie moja odpowiedzialność?

Zygmunt Barczyk

Są doświadczenia tak szerokie, tak panoramiczne i dziwne, że trzeba się poruszać przy nich ostrożnie, niespiesznie, na
obrzeżach, z uczuciem by nie potrącić,
nie rozbić. Są to uczucia. To uczucia rzucają cienie, uczucia budują tory i drogi,
uczucia wskazują i popychają w plecy, by
się wreszcie ruszyć i zdążyć za losem. I
wtedy bardzo, bardzo ważne jest, by zachować zdumienie, zadziwienie i ciągle
młode spojrzenie.

Słońce rozświetla dzień, ale tylko noc potrafi zapalić miliony ostrych, sprawiających ból, ale i przynoszących szczęście, świateł. Noc naznaczona długimi
smugami tysięcy fascynujących fabuł. Czy można
czuć się szczęśliwym i uważać za wybrańca w świecie zagrożonym klimatyczną katastrofą, w ciężkim
brudnym powietrzu, w obliczu zatruwanych mórz, w
świecie w którym na dzieci spadają bomby?
Widzimy i wiemy to wszystko, nie jesteśmy ślepi.
Poruszamy się, widzimy rumowiska i niebezpieczeństwa grożące w każdej chwili ze strony uzurpatorów.
I co? I nic! Nie bądź bierny! – brzmi XI Przykazanie
mądrego człowieka Mariana Turskiego. Niech Cię
obchodzi! – dodam.

Andrzej Szmilichowski

Rewolucjonistka...
Feministka...

Aleksandra Kołłontaj (1872-1952)
– rewolucjonistka (tak najczęściej
określana przez autora omawianej
niżej monografii), feministka avant
la lettre, polityk i dyplomat – do
dziś jest uważana za postać nietuzinkową i kontrowersyjną. Doczekała się ona (choć nie za życia) wielu
biografii i monografii w różnych
krajach i językach.
Książka Jana Ratuszniaka jest pierwszą w Polsce
na ten temat i ambicją autora, który oczywiście zapoznał się z dziełami poprzedników (niekiedy się na nie
powołując lub z nimi polemizując), było m.in. uzupełnienie zauważalnych tam – jego zdaniem – braków.
Nie mówiąc już o twórczym wykorzystaniu dużej
ilości materiałów archiwalnych oraz prac zachowanych w maszynopisie. Aleksandra Domontowicz zawdzięcza swe później używane nazwisko małżeństwu
z Włodzimierzem Kołłontajem (autor nie rozpatruje
ewentualności jego polskiego pochodzenia), z którym
miała syna Michała.
Aleksandra zwróciła na siebie uwagę publicystyką
na temat praw kobiet, interesowała się również położeniem klasy robotniczej. Nieco później, gdy znalazła
się na emigracji po rewolucji w Rosji 1904/05 roku,
włączyła się w ruch socjaldemokratyczny, z początku
wśród mieńszewików (Georgij Plechanow), później z
bolszewikami pod wodzą Lenina, którego ówczesne
pacyfistyczne poglądy podzielała w pełni. Okresami
mieszkała wówczas w Norwegii i Szwecji, co ułatwilo
jej późniejsze pełnienie w tych krajach dyplomatycznych funkcji przedstawiciela ZSRS (w poselstwach,
później ambasadzie).
Po rewolucji lutowej 1917 roku w Rosji wróciła
do kraju, a po bolszewickim przewrocie znalazła sie,
jako pierwsza kobieta, w składzie Rady Komisarzy
Ludowych (odpowiednik rządu), zajmując się sprawami opieki społecznej. Nie trwało to długo, może w
związku z faktem bliskiej, rozciągającej się na życie
prywatne, współpracy z Aleksandrem Szlapnikowem,
organizującym t.zw. Opozycję Robotniczą w ramach
partii komunistycznej. Ale równocześnie poparła Stalina w sporach z innymi przywódcami o spadek po
Leninie (i w walce o władzę) po 1924 roku. Przyszły
dyktator uznał za stosowne wysłanie jej na placówkę

dyplomatyczną (Meksyk, Norwegia, Szwecja), choć
alternatywą mogło być zesłanie na Syberię, jeśli
nie gorzej. Działalność dyplomatyczna trwała aż po
rok 1945, zakończenie II wojny światowej. Wtedy
właśnie historia zanotowała jej dwuznaczny udział
w optymistycznym informowaniu rodziny Raoula
Wallenberga, który jak później stało się jasne, przepadł najpierw bez wieści i aż do śmierci w sowieckich
więzieniach, co przedstawiciele reżimu przyznali o
wiele później, już po rozpadzie ZSRS. Bardziej pozytywną rolę odegrała ambasador Kołłontaj w mediacjach między rządem Finlandii a Sowietami w roku
1944 w sprawie zawieszenia broni i później zawarcia
pokoju.
Była ona również znana z szerokiej działalności publicystycznej i literackiej, a na jej dorobek w tym zakresie Jan Ratuszniak również zwraca baczną uwagę.
Większość jej prac ukazywała się jednak wcześniej za
granicą (m.in.w Polsce); w ZSRS i później w Rosji
dopiero wiele lat po jej śmierci. Autor wielokrotnie
podkreśla wybitne zdolności lingwistyczne Kołłontaj,
doliczając się aż kilkunastu języków obcych, które
znała lepiej czy gorzej. Wśród nich znalazły się też
języki skandynawskie, choć co do fińskiego (jej matka wywodziła się z Finlandii i Aleksandra bywała tam
często w dzieciństwie) zachodzą pewne wątpliwości.
Ale każda praca o Kołłontaj musi mieć konotacje
skandynawskie i ten właśnie aspekt może przyciągnąć
do książki także mieszkających w Szwecji czytelników polskich.
Po chronologicznym prześledzeniu życia i działalności Kołłontaj, autor w kilku końcowych rozdziałach
poddał analizie jej tryb życia, stan psychofizyczny
(mimo licznych kłopotów ze zdrowiem dożyła późnego, jak na owe czasy, wieku prawie 80 lat), życie
prywatne i erotyczne (podważając zasadność legend o
wyrafinowanej rozpuście), wreszcie dokonując przeglądu opinii o Kołłontaj na przestrzeni lat w świecie
i w ojczyźnie.
Aleksander Kwiatkowski
Jan Ratuszniak: Nowa kobieta. Aleksandra Kołłontaj. Warszawa 2019
IW Książka i Prasa s. 344

Sprawa Dreyfusa
Roman Polański nie miał ostatnio szczęścia do
szwedzkich dystrybutorów, niegdyś pokazujących
wszystkie jego filmy. Tego nie dostąpiła ani “Wenus
w futrze” (2013), adaptacja znanej niegdyś powieści
Sacher Masocha), ani “Prawdziwa historia” (2017).
Jego najnowszy film jest o tyle zaskoczeniem, że
przypomina sprawę Dreyfusa, głośną przed 125 laty
i znaną z licznych filmów, poczynając od pseudodokumentalnej krótkometrażówki Georgesa Mélièsa
(1899) poprzez np. “Życie Emila Zoli” (1937), czy
“Oskarżam” (1958). Postacią prowadzącą narrację
jest major, później ppłk. Picquard, w zasadzie antysemita, ale niezłomnie uczciwy i zapamiętały w próbach zrehabilitowania kapitana Alfreda Dreyfusa,
oskarżonego o szpiegowstwo na rzecz Niemiec i
skazanego w połowie lat 1890. na wieloletnią katorgę na Diabelskiej Wyspie u wybrzeży Ameryki
Południowej, uwolnionego w 1899 po drugim procesie, podtrzymującym poprzedni wyrok i wreszcie
zrehabilitowanego.
To dopiero drugi przypadek podjęcia przez Polańskiego bliskiej mu z definicji tematyki żydowskiej
(po “Pianiście” według wspomnień Władysława
Szpilmana, Złota Palma w Cannes). I dokonuje tego
w imponujący sposób, ukazując m.in. wszechogarniający antysemityzm wśród francuskiego korpusu oficerskiego tych lat, wspierany przez koła prawicowe
i uliczny motłoch w scenach jakby żywcem wyjętych
z dokumentacji nocy kryształowej 1938 w hitlerowskich Niemczech, włącznie z paleniem na stosie gazety L’Aurore z apelem Zoli pt. Oskarżam!
Aleksander Kwiatkowski

PRAWO kontra
SPRAWIEDLIWOŚĆ
Złapał Kozak Tatarzyna,
A Tatarzyn za łeb trzyma.
Znany wierszyk z czytanek dziecięcych, dobrze
odźwierciedla obecną sytuację w rozgrywkach wewnątrz pisowskich.
est takie powiedzenie, że jeśli Pan Bóg chce kogoś ukarać,to odbiera mu rozum. I chyba tak się
stało. Czy ktoś o zdrowych zmysłach mógł mianować
na jedno z najwyższych stanowisk w Polsce tak szemraną postać, jaką jest pan Marian Banaś, aktualny
Prezes Naczelnej Izby Kontroli? Gdy TVN w znanym
reportażu przybliżyła postać Banasia to PiS próbował
go odwołać, ale prezesa NIK odwołać nie można. I
słusznie! Bo inaczej Naczelna Izba Kontroli straciłaby swoje znaczenie. Powołana w II RP miała być batem na wszelkich malwersantów. Odtworzenie jej w
III RP miało służyć tym samym celom. Niewątpliwie
Lech Kaczyński był idealnym prezesem tej formacji.
Jego późniejsza kandydatura na prezydenta RP była
poparta właśnie jego chwalebną działalnością w NIK.
PISie miano podobno plan B i plan C odwołania skompromitowanego prezesa NIK, ale
wszystkie te plany nie wypaliły. Obrażony Prezes
przystąpił do kontrataku i zaczął – zgodnie z zadaniami NIK – różne niewygodne dla obecnej władzy kontrole. Między innymi działania prokuratury. Nastąpiła
reakcja. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego rozpoczęli działania operacyjne wobec mającego najwyższy immunitet, prezesowi NIK.
Zrobiono, bezprawnie, rewizje w jego domu, w jego
biurze i w mieszkaniach jego córki i syna. Prezes
Banaś zaprotestował w tej sprawie u Elżbiety Witek
pełniącej funkcję marszałka Sejmu. Pani Marszałek
się nie wypowiedziała...
filmie Juliana Machulskiego „Kilerów
dwóch” jest taka scena, gdy dwa gangi walczą
ze sobą, a szef policji kreowany przez Jerzego Stuhra,
każe policji nie interweniować, tylko poczekać na wynik. I tej mądrej taktyki powinniśmy się trzymać. Gdy
gangi pisowskie walczą ze sobą. (LGG)
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WARSZTATY - FACEBOOKOWE
Dla kogo są te WARSZTATY?
Osób które chcą lepiej zrozumieć FACEBOOKA
Chcą zwiększyć zasięgi swoich działań
Chcą zacząć zarabiać na swojej wiedzy/pasji
Budują swoją markę na Facebooku
Chcą się wyróżnić
Chcą lepiej nawiązywać relacje
Czego nauczysz się na WARSZTATACH?
1. Jak wybrać Twoją grupę odbiorców, aby mówić do
właściwych osób. Oraz zdefiniować ich problemy.
2. Jak unikać 3 głównych błędów popełnianych
przez 90% osób na początku.
3.️ Jak pisać tak, by inni komentowali.
4.️ Jak przygotować wyróżniające się
grafiki i zdjęcia.
5️. Jak nawiązywać relację przez messenger
6️. Jak nagrać pierwsze wideo, live
(technicznie i w praktyce)
7.️ Jakich narzędzi używać, aby ułatwiać sobie pracę.
8.️ Jak świadomie budować swoją markę na FB
9.️ Jak wykorzystać grupy i profil osobisty
do zarabiania.
Oczywiście jeśli będziesz działać :)
Kiedy? 15 marca 2020 - od 15 do 19
Gdzie? Polska Sällskapet Ogniwo Stockholm
Sysslomansgatan 8 T. P. Ogniwo T-Fridhemsplan
Kto prowadzi? Edyta Górniak / Adam Dejko
Ilość miejsc i cena: 19 wolnych z 25 miejsc
Ile to kosztuje: 300 zł / osoba
Jak zapisać się na szkolenie? Wpłacasz kwotę 300 zł
na konto i po przesłaniu potwierdzenia
na priv jesteś zapisany na szkolenie.
Nr konta:PL 79 1050 1953 1000 0090 8073 6490
BIC / SWIFT : INGBPLPW
W tytule : Social Media 15 marca
Imię i Nazwisko
Zapraszamy!

J’ACCUSE/En officer och spion reż. Roman Polański, prem. szwedzka 28.2.2020
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Quo vadis modersmål?
We wrześniu ubiegłego roku
w Sztokholmie nauczyciele języków
ojczystych (modersmål) obchodzili
okrągłą rocznice 50 lat istnienia w
tym mieście, nauczania tego przedmiotu. W Skansenie urządzono
uroczystości z tej okazji. Bawiono się
hucznie, jednak kiedy po skończonej
zabawie opadł kurz, okazało się, że
nie przysłonił on mnóstwa problemów związanych z nauczaniem tego
przedmiotu.
Wszystko było dobrze, ale do czasu.
Weterani w tym zawodzie wspominają, że kiedyś
było inaczej, to znaczy znacznie lepiej. W Szwecji nie
było tylu emigrantów, inny też był do nich stosunek
Szwedów. Szkoły były bardzo zainteresowane i zaangażowane w to, aby stworzyć jak najlepsze warunki
dla nauczania języków ojczystych. W Szwecji nie
chciano nikogo na siłę asymilować, wybrano drogę łagodnej, stopniowej integracji, a przez nauczanie języka ojczystego chciano, by emigranci podtrzymywali
kontakt ze swoją ojczyzną i kulturą. Języka ojczystego nauczano nie tylko w szkołach podstawowych, ale
również w przedszkolach i gimnazjach.
szystko zaczęło zmieniać się po rozszerzeniu
Unii Europejskiej po roku 2004. Wówczas
do Szwecji przybyła duża fala emigrantów z Europy
Centralnej i Wschodniej. Między innymi z Polski.
Gminy, w których osiedliły się wielkie grupy emigrantów, zaczęły odczuwać poważny wzrost wydatków na nauczanie języków ojczystych.
Zaczęto zatem ciąć koszty. W wielu gminach z premedytacją nie szukano nauczycieli, albo robiono to z
opóźnieniem, tak, aby nauczanie tego przedmiotu rozpoczęło się nie w sierpniu, a w lutym lub nawet później. Mimo protestów rodziców zaczęto likwidować
zajęcia w przedszkolach i gimnazjach oraz zmniejszać
wymiar godzin nauczania. To wszystko było możliwe z powodu bardzo nieprecyzyjnych przepisów
dotyczących nauczania języka ojczystego. Mówi się
w nich, że nauczanie ma zorganizować rektor szkoły, ma ono odbywać się raz w tygodniu w wymiarze
jednej lekcji. Jak wiadomo, w Szwecji długość lekcji
nie jest ściśle określona. Z mojej praktyki wynika, że
może trwać ona od 20 do nawet 90 minut. Zaczęto
różnicować czas trwania lekcji w zależności od ilości uczniów i klasy, do której oni uczęszczają. Doszło
do tego, że w skrajnym przypadku taka lekcja może
trwać pół godziny, co urąga wszelkim zasadom efektywnego nauczania.
Wiele gmin zaczęło łączyć zajęcia uczniów z kilku
roczników, co doprowadziło do sytuacji, że w zajęciach uczestniczą jednocześnie uczniowie np. kl. 0 - 3.
Jak prowadzić z nimi zajęcia? Każdej grupie uczniów
trzeba poświęcić osobno czas, co w efekcie pozwala na pracę z jedną grupą przez niecały kwadrans.
Trudno jest powstrzymać się, aby nie użyć dosadnych słów. To nie ma nic wspólnego z nauczaniem,
powiem więcej, to kpina z nauczania.
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ie tylko urzędnicy gmin i rektorzy szkół nie rozumieją czym jest nauczanie języka ojczystego. Wiele problemów leży również po stronie rodziców, którzy zgłaszają swoje dzieci na nauczanie. W
zajęciach powinni brać udział tylko ci uczniowie, którzy w domu posługują się swoim ojczystym językiem.
Jak wiadomo w Szwecji jest bardzo dużo małżeństw
mieszanych, głównie Szwedów z kobietami z innych
krajów. W takich rodzinach mówi się najczęściej po
szwedzku. Dzieci nie znają języka matki lub znają
go bardzo słabo. Matka chce jednak, aby dziecko nauczyło się jej języka, co ma ułatwić dziecku kontakt
z rodziną w kraju matki. Program nauczania języka
ojczystego nie przewiduje takich przypadków, to nie
jest nauczanie od podstaw języka. Mając w grupie
chociażby jednego takiego ucznia, nauczyciel musi
więcej czasu poświęcić jemu, zaniedbując pozostałych, a to i tak nie przynosi efektów. Przy jednej jednostce lekcyjnej w tygodniu jeszcze nikt nikogo nie
nauczył języka. Czasem dochodzi do zupełnie śmiesznych sytuacji, kiedy to dziadkowie próbują zmuszać
swoje dzieci, aby wysłały wnuki na modersmål. A
kiedy one nie chcą tego zrobić, bo nie czują takiej
potrzeby, próbują zapisać je sami, do czego nie mają
oczywiście prawa.
Podręczniki.
Prawdę powiedziawszy nauczyciele nie mają z czego uczyć. Brakuje podręczników. Ktoś mógłby powiedzieć: co za problem? Wystarczy zamówić je np.
z Polski. Niestety, nie jest to takie proste. Jeśli komuś
wydaje się, że podręcznik przygotowany dla ucznia w
Polsce można wykorzystać do nauczania w Szwecji,
to jest w wielkim błędzie. Gdyby tak było, to nie istniałby problem z podręcznikami dla polskich szkół na
Litwie czy Białorusi. Polskie podręczniki nie zawierają chociażby szwedzkich elementów realiopoznawczych, które są bardzo ważne w procesie nauczania.
Nie można również przetłumaczyć na polski litewskich podręczników i stosować ich w polskich szkole
na Litwie. Do nauczania języka polskiego w obcym
kraju, powinny być specjalnie napisane podręczniki,
które byłyby dostosowane do miejscowych realiów.
Wie o tym każdy glottodydaktyk. Oczywiście, jak
zwykle, Polski – jako państwa – nie stać na tom mimo że marnowane są tam miliardy złotych, natomiast
polscy nauczyciele w Szwecji nie mają na to ani środków, ani czasu. Ale to problem nie tylko z podręcznikami dla polskich uczniów, to dotyczy wszystkich
innych języków. Polską i Litwą tutaj posłużyłem się
jedynie jako przykładem.
Bardzo często podręczniki stosowane w Szwecji
zupełnie nie odpowiadają normom nauczania przyjętym w tym kraju. Pewnego razu szwedzki nauczyciel
wchodzi do klasy, gdzie odbywa się lekcja języka
pasztuńskiego, aby przekazać nauczycielowi języka
ojczystego jakąś informację. Zwraca uwagę na otwartą książkę leżącą na biurku. Książka zawiera obrazek
ilustrujący spożywanie posiłku w domu. W pokoju na
dywanie siedzą mężczyźni i tylko oni jedzą, natomiast
w kuchni krzątają się kobiety i usługują mężczyznom.
Szwecja to kraj, który wiele zrobił dla równouprawnienia mężczyzn i kobiet, i człowiek urodzony i wychowany tutaj nie mógł przejść obojętnie wobec tego, co zobaczył na obrazku w pasztuńskiej książce.
Nauczyciela języka pasztuńskiego (język używany
w Afganistanie) wezwał rektor szkoły, aby wyjaśnić sprawę. Na pytanie, dlaczego używa podręcznika, który jest zupełnie nieprzystosowany do zasad
szwedzkiej kultury, odpowiada, że to jedyny podręcznik, jaki cudem udało mu się zdobyć dwadzieścia lat
temu i korzysta z niego do dzisiaj, inaczej nie miałby
żadnego materiału do nauczania, a za pisanie podręcznika od podstaw nikt mu przecież nie zapłaci. I trudno
nie zgodzić się z taką argumentacją.
Z jednej strony wymaga się od nauczycieli stosowania odpowiednich materiałów do nauczania, a z
drugiej strony wiadomo wszystkim, że takich materiałów nie ma i nikt nie kwapi się, aby tę sprawę systemowo rozwiązać, np. we współpracy z państwami,
z których pochodzą uczniowie. To zapewne udałoby
się załatwić w niewielu przypadkach. Bo dla przykładu od lat nie ma rządu w Somalii czy Libii. Zapewne
rząd Konga (Kinshasa) pogrążonego od lat w wojnie
domowej najprawdopodobniej wcale nie odpowiedziałby na propozycję współpracy w tym zakresie.
Przykłady można by mnożyć.
Niektóre gminy zamawiają polskim nauczycielom podręczniki z Polski. Rezerwują w swoich

budżetach na ten cel po ok. 100 koron na ucznia (taka
kwota na ucznia jest przeznaczana w Sztokholmie).
Zamówienia są realizowane za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy, przez co nawet ta skromna
suma nie jest przeznaczana na ucznia. Część tej kwoty to marża firmy. Często w trakcie roku szkolnego
dochodzą nowi uczniowie. Rodzice mają bowiem
prawo zgłosić ucznia w dowolnym terminie. Jednak
wówczas dla nich podręczników nie ma. Nauczyciel
jest zmuszony takim uczniom kserować podręcznik
i ćwiczenia, co – jak wiadomo – jest pogwałceniem
praw autorskich. Są gminy, gdzie tygodniowo robi się
kilka, a nawet kilkanaście tysięcy kopii z książek objętych prawami autorskimi. Jeśli ktoś kiedyś weźmie
się za to, to w Szwecji wybuchnie kolejny poważny
skandal i szwedzkie gminy będą musiały płacić wydawcom zagranicznym ogromne odszkodowania, bo
ten proceder trwa dziesiątkami lat i na ogromną skalę.
Nauczyciele.
Do Szwecji zjechali ludzie z całego świata. Różne
przyczyny leżały u podstaw decyzji o przyjeździe tutaj. Często była to wojna w ich ojczystym kraju. Do
konfliktów dochodzi nierzadko, kiedy w jakimś kraju
zamieszkuje więcej niż jeden naród. I mamy więc tu
Turków i Kurdów, Ukraińców i Rosjan, Syryjczyków
i Arabów, Ormian i Azerów, Albańczyków i Serbów
etc. Nie zawsze oni po przyjeździe tutaj potrafią zostawić za sobą konflikty, jakie wygnały ich ze swego
kraju. Na ogół starają się oni trzymać pewnych zasad
przyzwoitości, ale czasem dochodzi do spięć na podłożu etnicznym.
W windzie jedzie kilka osób, jest jak to zwykle
ścisk. Nauczycielka albańskiego mówi do swojej serbskiej koleżanki, aby odsunęła się od niej, bo śmierdzi
krwią. Turecki nauczyciel, zdaniem jego kurdyjskiego kolegi, zwrócił się do koleżanki z pracy w sposób
zbyt poufały, co spowodowało, że Kurd chwycił go
za ubranie i kilka razy solidnie potrząsnął. Pewnego
dnia nauczycielka syryjskiego nie wytrzymała i za
zwrócenie jej uwagi odpłaciła swojej arabskiej koleżance uderzeniem kubkiem w głowę. Wiem o jednym
przypadku, kiedy to rosyjska nauczycielka podeszła
do swojej polskiej koleżanki i krzyczała na głos, że
Polacy to niewdzięcznicy, bo likwidują pomniki sowieckich żołnierzy. Nauczycielki rosyjskiego zaczęły
zupełnie ignorować swoją koleżankę, która pochodziła z Ukrainy. Tak zaczęło się dziać po zajęciu
Krymu przez Rosję i po wybuchu wojny w Donbasie.
Czasami kością niezgody są różnice w poglądach religijnych, ideologii i polityce. Znam przypadek kiedy
nauczyciel z Chile, dawny komunista, który uciekł
do Szwecji w roku 1973 przed rządami A. Pinocheta,
zamiast przedstawić kolegom przykładową lekcję
swego autorstwa, wygłosił mowę na temat wyższości
komunizmu nad kapitalizmem zakończona okrzykiem
„Socialismo o muerte!”, czym oburzył wielu swoich
kolegów. Mają miejsce czasami różne żenujące sytuacje, na szczęście wszyscy starają się konflikty gasić
w zarodku i nie dochodzi do większych rozruchów.
Jednak grupy nauczycieli języków ojczystych to
jak beczki prochu, które mogą wybuchnąć od małej iskry.
Przepisy dotyczące nauczania języków ojczystych
nie stawiają żadnych minimalnych wymogów dotyczących wykształcenia nauczycieli. Gdyby sformułować warunek posiadania np. studiów wyższych z
filologii, to do wielu języków nie byłoby nauczycieli.
Skąd wziąć wykształconych na poziomie uniwersyteckim nauczycieli do tak egzotycznych języków jak
tigrinia, wolof czy xhosa?
roku 2010 w Szwecji wprowadzono tzw.
lärarlegitimation (legitymację nauczycielską, inaczej uprawnienie do nauczania i oceniania w
szkołach podstawowych i średnich). Niektóre gminy
zaczęły rozciągać wymóg posiadania tych uprawnień
na nauczycieli języków ojczystych. Nikt nie próbuje przeczyć, że im lepiej zawodowo przygotowani
nauczyciele, tym większa gwarancja nauczania na
odpowiednio dobrym poziomie. Szybko gminy te
zderzyły się ze ścianą, bo do wielu języków nie ma
nauczycieli legitymowanych w Szwecji. Poza tym do
nauczania świetnie nadają się np. lingwiści różnych
specjalności, ci jednak legitymacji otrzymać nie mogą, ponieważ nie ma w szkołach szwedzkich przedmiotu, którego oni mogliby nauczać. Więc zatrudnić
zaczęto nauczycieli fizyki, wychowania przedszkolnego, wychowania fizycznego, aby tylko mieli legitymację. Jaki mamy efekt? Uczennica 4 klasy pyta
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Dokończenie w następnym numerze

Migawki z Australii
Oglądamy “Sydney by night”.
Drzewa przybrane światełkami z
okazji jubileuszu 200-lecia, tak jak
w Szwecji na Boże Narodzenie. Im
bliżej morza tym więcej świateł.
Wysokościowce w City tworza
zwartą grupę, na przeciwnym brzegu
drugie centrum, oba połączone
sławnym jednoprzęsłowym, silnie
oświetlonym mostem. Na prawo
biała sylwetka podświetlonej Opery.
Następnym rankiem udajemy się do portu, Darling
Harbour, gdzie mieści się centrum kongresowe, aby
się zarejestrować. Dokupujemy dla Małżonka bilety
na pewne atrakcje, które dla mnie są wliczone w opłatę kongresową. Kosztują fortunę – oby były tego warte. Port łączy z centrum miasta jednotorowa kolejka
ze stacjami w postaci szklanych tub.
Po załatwieniu kongresowych formalności udajemy się stateczkiem na drugą stronę miasta do Taronga
Zoo. Wysiadamy przez pomyłkę za wcześnie i jakiś
nieznajomy mężczyzna, również z branży farmaceutycznej, widząc moją kongresową torebkę proponuje
nam podwiezienie samochodem. Rozmowa toczy się...
o jakości mikrobiologicznej prezerwatyw, od których
ów pan okazuje się być miedzynarodowym ekspertem. No cóż, mam taki paskudny zawód! Zoo pięknie położone na wzgórzu po drugiej stronie Sydney.
Cudowne widoki na miasto. Mocno zalesione brzegi,
zatoczki i nieregularna linia brzegowa przypominają
nieco Sztokholm widziany ze wzgórza Skansenu. Ale
tu woda bardziej błękitna, zieleń bujniejsza, zabudowa bardziej imponujaca. Pogoda wspaniała mimo iż
to tylko przedwiośnie. Zoo ładne, ale duży tłok, bo
niedziela i za bardzo skomercjalizowane.
Uroczyste otwarcie kongresu odbywa się w Operze, spektakularnym budynku o surowym pięknie.
Architektem był Duńczyk, a ceramiczny materiał dachu pochodzi ze szwedzkiego Höganäs. Konstrukcja
przypomina – w zależności od położenia i wyobraźni
– albo gigantyczne muszle, albo żagle na wietrze, czy
nawet szczęki rekina. Wnętrze Opery w czystym stylu
skandynawskim, ale już nadszarpnięte zębem czasu
prosi o renowację. Po południu czekają nowe przeżycia, Australia Spectacular. W porcie, pod dachem,
w ogromnym halu dla pasażerów stworzono Australię
w miniaturze. Wśród snopków siana lokalne atrakcje:
rąbanie drzewa, strzyżenie owiec, zagrody z kangurami, koalami i wombatami. Orkiestra z buszu przygrywa, prządki obracają kołowrotki. A do tego stoły, jedne ze stertami serów i owoców, inne pełne pieczonego
mięsiwa. W barach leje się wino i piwo. Całe wytworne towarzystwo, światowa “elita” naukowa rzuciła
się jak wygłodzona szarańcza na serowe stoły, które
stały na widoku. Olbrzymie bochenki chleba, służące
do dekoracji, rozerwano na kawałki i porzucono, bo
okazały się czerstwe. Resztki z owoców walały się na
obrusach i podłodze. Stanęłam koło góry truskawek i
ją pochłonęłam. Małżonek kursował pomiędzy serami
i barem. Na pieczyste, które stało w głębi sali, zabrakło nam siły. Resztę czasu spedziliśmy na kontemplowaniu koali, które zupełnie nie przejmując się wrzawą, jadły eukaliptusy i od czasu do czasu zapadały w
drzemkę. Można je było z umiarem dotykać. Spełniło
się jedno z moich życiowych marzeń.
astępne przedpołudnie upływa na przejażdżce statkiem po wielkim porcie w Sydney.
Pogoda piękna, widoki cudowne, porośnięte bujną
zielenią zbocza zdobią wspaniałe wille, nowoczesne
i z okresu wiktoriańskiego, zatoki, plaże z bielutkim
piaskiem, nawet dla nudystów. Wjazd do portu z wylotem na Pacyfik strzegą fortyfikacje ukryte w skałach. Popołudnie odsiaduję na kongresie wysłuchując
nowości na temat modulatorów układu immunologicznego. Mała pluszowa koala siedzi ze mną na wykładach. Wieczorem spacerujemy po naszej dzielnicy
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nauczycielkę; dlaczego wyraz “pszczoła” pisze się
wyjątkowo przez “sz”? Po co wprowadzać jakieś wyjątki i utrudniać ludziom życie? Oczywiście nauczycielka, która z wykształcenia jest przedszkolanką,
odpowiedzieć na to pytanie nie potrafiła i nerwowo
zaczęła spoglądać na zegarek modląc się, aby ta lekcja jak najszybciej skończyła się. Z takim zadaniem
bez problemu poradziłby sobie językoznawca, ten
jednak nauczycielem legitymowanym być nie może. Z całym szacunkiem do nauczycieli wychowania
przedszkolnego, oni niewątpliwie są niezastąpieni w
przedszkolach, natomiast nauczanie języka to zupełnie inna bajka, o której oni mogą nie mieć pojęcia. W
wielu przypadkach wymóg posiadania legitymacji
zamiast podnieść poziom nauczania, doprowadził
do jego obniżenia. Zresztą nadal w Szwecji 40%
nauczycieli szkół gimnazjalnych nie posiada legitymacji, w szkołach podstawowych ten wskaźnik jest
jeszcze wyższy, a nauczycielom języków ojczystych
stawia się najwyższe wymagania. Niewątpliwie ma to
na celu wprowadzenie utrudnień w zatrudnieniu nauczycieli modersmål.
Chcesz prowadzić ciekawie i efektywnie zajęcia,
zaopatrz się w pomoce szkolne. Wiedzą o tym nie
tylko nauczyciele, ale nawet uczniowie. Oczywiście
nikogo nie obchodzi, skąd je weźmiesz. Bardziej
uzdolnieni manualnie i artystycznie nauczyciele sami wykonują wiele pomocy. Co mają jednak zrobić
ci mniej utalentowani plastycznie? Ruszają na zakupy
do second hand’ów, na loppisy czy przedświąteczne
kiermasze. Tam wyszukują tanich przedmiotów, które
mogliby wykorzystać na lekcjach. Nikt im za to nie
zwróci pieniędzy. Od nauczycieli wymaga się wielu rzeczy, np. aby wykorzystywali w pracy pomoce
audiowizualne. Niestety, na ten cel również nie ma
funduszy. Jedno co mogą zrobić nauczyciele, to ściągnąć nielegalnie film z YouTube i pokazać uczniom.
Innym wyjściem jest kupić pomoce (np. program
komputerowy) z własnej kieszeni. W większości
szkół są w salach lekcyjnych projektory lub duże monitory do projekcji materiałów multimedialnych. Nie
zawsze jednak jest do nich dostęp. Często nauczyciel,
który opiekuje się klasą po swoich zajęciach, zamyka
w biurku lub szafie pilot do włączania i sterowania
tymi urządzeniami. Mimo, że są one w klasie nie ma
możliwości korzystania z nich.
hcąc być nauczycielem języka ojczystego często trzeba posiadać swój samochód. Szwedzkie
gminy bywają rozległe terytorialnie. Dojazdy do szkół
zabierają sporo czasu, za który również nikt nie płaci.
Zajęcia odbywają się zasadniczo po południu. Jedynie
w przedszkolach czy w ramach studiehandledning
nauczyciel może pracować do południa. Korzystając
z publicznego transportu nauczyciel ma małe szanse,
aby w jednym dniu przeprowadzić kilka lekcji.
Mimo, że praca nauczyciela języka ojczystego jest
znacznie cięższa niż nauczyciela – przedmiotowca
zatrudnionego w jednej szkole – to wynagrodzenie
jest znacznie niższe. Jest to płaca o co najmniej 10%
niższa, a zdarza się, że różnica sięga 20%. Przy tym
wymaga się od nauczycieli modesmål najwyższych z
możliwych kwalifikacji i wieloletniego doświadczenia w zawodzie.
Nauczyciele modersmål są zatrudniani również jako studiehandledare (do nauczania indywidualnego
dla nowoprzybyłych do Szwecji uczniów, który nie
opanowali jeszcze na odpowiednim poziomie języka
szwedzkiego). Nie zawsze w szwedzkich gminach
jest na tyle dużo uczniów, aby nauczyciel języka ojczystego mógł pracować w pełnym wymiarze godzin.
Ta dodatkowa praca pozwala wielu nauczycielom na
dorobienie. Z drugiej strony gminy w ten sposób obniżają koszty, nie zatrudniając nauczycieli SVA (svenska som andra språk – szwedzki jako drugi język).
Jednak, aby nauczanie szwedzkiego było efektywne
dla nowoprzybyłego ucznia, powinno się odbywać w
wymiarze minimum 6 godzin tygodniowo. Natomiast
studiehandledning trwa najczęściej tylko jedną godzinę w tygodniu. Uczniowie ci potrzebują znacznie
więcej czasu na poznanie języka szwedzkiego, często tracą rok, dwa lub więcej lat zanim są w stanie
uczestniczyć w lekcjach razem ze swoimi szwedzkimi
kolegami.
Takie podejście gmin często opóźnia edukację tym
uczniom co odbija się na ich późniejszej karierze życiowej. W kilku gminach w ostatnim czasie zrezygnowano zupełnie z takiej pomocy dla uczniów ze względów finansowych.
Andrzej B. Lewkowicz

grzechu oglądając dziewczynki w bramach ignorując
naganiaczy z klubów nocnej rozpusty.
Kolejny dzień upływa na całodniowej wycieczce w
Błękitne Góry i do rezerwatu zwierząt. Mijamy pastwiska i farmy, poprzez pofalowany krajobraz wjeżdżamy na płaskowzwyż porośniety eukaliptusami.
Drzewa mają osmalone konary na skutek częstych
pożarów. Upalne i suche lata powodują, że eteryczne
olejki eukaliptusów ulegają samozapłonowi. Pewne
rośliny uzależniły się od ognia i potrzebują go, aby
nasiona mogły pęknąć i zakiełkować. Góry tworzą
ogromny kanion, podziwiamy wodospady i formację
skalną “Trzy siostry”. Zjeżdżamy kilkaset metrów w
dół kolejką linową po szynach jadącą niemal pionowo przez rozpadlinę skalną. Stalowa krata na dachu
chroni przed wypadnięciem. Kolejka służyła niegdyś
poszukiwaczom złota do transportu znalezisk. W rezerwacie zwierząt po raz pierwszy widzimy czarnego,
podobnego do psa, diabła tasmańskiego o paskudnej
mordce. U koali kolejka do fotografii. Odstałam ją
trzy razy, aby móc miśka trzymać 3-krotnie na ręku.
areszcie nadszedł dzień prezentacji mojej
wystawy na kongresie. Przez dwie godziny
komentuję wyniki zainteresowanym obserwatorom.
Tematem wystawy jest wpływ selenu na funkcje fagocytarne leukocytów, jako ochrona przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników tlenowych. Potem
zostajemy zaproszeni na lunch do – finansowanego
przez firmę farmaceutyczną – skandynawskiego kącika. Znów orgia potraw: przystawki, dania ciepłe,
sery, torty i owoce. Nie jem ciepłego dania na rzecz
trzech kawałków tortu Pavlowa. Po południu zwiedzamy muzeum australijskie. Żenujaco niewielkie
są zbiory sztuki rdzennych mieszkańców Australii,
Aborygenów. Sprzęty i tkaniny zdobią charakterystyczne wzorki z punktów.
Ostatni dzień, przy nieco zamglonym niebie, spędzamy na pobliskiej plaży Manly. Położona na wąskim
półwyspie ma, na podobieństwo Helu, jedną piaszczystą plażę ze spokojnym morzem od strony zatoki
portowej i drugą od strony wzburzonego Pacyfiku, na
tym odcinku zwanym Morzem Tasmańskim. Po całodziennym plażowaniu, które niestety nie dało żadnego widocznego efektu, przeszliśmy się deptakiem
łączącą obie plaże. Atmosfera jak w kurorcie letniskowym: butiki, restauracje, barki, kawiarnie i pijalnie
świeżych soków. Pozazdrościć mieszkańcom Sydney
takich miejsc wypoczynku, oddalonych o 1/2 godz.
jazdy promem lub kilkanaście minut samochodem.
Pogoda jak na koniec kalendarzowej zimy zupełnie
przyjemna, 20 stopni i na ogół słonecznie.
rzed odjazdem mamy przygodę, która mogłaby
nieprzyjemnie skomplikować dalszą podróż.
Znosimy nasze bagaże na parter i stawiamy w pobliżu hotelowej recepcji. Wokół stoją inne walizki.
Biegniemy po raz drugi na górę, aby donieść resztę i po powrocie widzimy, że nasze torby podróżne
zniknęły wraz z resztą walizek. W recepcji informują
nas, że przed chwilą duża grupa turystów odjechała
autokarem i że nasze bagaże pewnie pojechały z nimi.
Ale, być może, autobus nie zdążył jeszcze odjechać za
daleko. Małżonek blednie i wybiega przed hotel z uniwersalnym, międzynarodowym okrzykiem “Problem,
maestro”. Na szczęście autokar stoi o 100 m dalej
pod innym hotelem. Leszek i kierowca przekopują górę bagażu i odnajdują nasze niebieskie torebki.
Uspokojeni ruszamy na lotnisko w drogę na Fidżi.
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