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Nagrodę Polki Roku 2020 postanowiono
przyznać mieszkającej w Sztokholmie
Maji Brzozowskiej.
Budowanie polskiej wspólnoty poza Polską nie jest zadaniem ani łatwym, ani
tym bardziej wystarczająco docenianym. Zwłaszcza dzisiaj, gdy coraz więcej nas
dzieli, a coraz mniej łączy, a emigracja zmieniła swój charakter. Maja Brzozowska (1947) należy do tych nielicznych już działaczy, którzy nie tylko wytrwali w
swoim zapale pracy dla innych, ale także nie poddali się konformizmowi zmieniających się czasów. Od wielu lat jest przewodniczącą Stowarzyszenia Polek w
Szwecji, organizacji która aktywnie, od blisko 40 lat, służy Polonii szwedzkiej.
W Szwecji mieszka od 1969 roku, pracowała jako nauczycielka. Ale cały swój
wolny czas z wielkim poświęceniem, wyrozumiałością i wytrwałością poświęca
tworzeniu i pielęgnacji polskiego życia społeczno-kulturalnego na emigracji.
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Po raz dziewiętnasty kapituła Nagród Polonii Szwedzkiej,
przyznawanych przez Nową Gazetę Polską, postanowiła
uhonorować POLONIKAMI Polaków mieszkających
w Szwecji:

ŻAROWIECKA
Dorota

Publicystyka Teresy Urban (1943), która często publikowana jest w Nowej Gazecie Polskiej, pozornie dotyczy banalnych historii bądź wydarzeń, które spotkały
autorkę podczas jej licznych podróży po świecie. Ale jest w tej publicystyce
przede wszystkim ciekawość świata i ludzi, opisy są często zabawne, napisane
przystępnym językiem. Urban bawi i zaskakuje, a w opisach codziennych
i zwyczajnych problemów, każdy może znaleźć coś z własnego doświadczenia
i obserwacji. Teresa Urban pochodzi z Warszawy. Z zawodu jest mikrobiologiem.
Zrobiła doktorat na Karolinska Institutet. Opublikowała szereg artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny mikrobiologii, w języku angielskim,
szwedzkim i polskim. Po przejściu na emeryturę zajęła się pisaniem wspomnień,
nowelek i wierszy. W 2010 r. wydała swą pierwszą dwujęzyczną (polsko-szwedzką) książkę w formie elektronicznej: „Dino i inne opowiadania”, w roku 2012
ukazały się jej kolejne książki: “Moja Jurata” będąca hołdem złożonym ukochanej
Juracie w jubileuszowym 80. roku jej istnienia i “Ja i inne małpy”. W 2020 roku
wydała bardzo osobistą, autobiograficzną książkę “W cieniu jabłoni”.
Tegoroczna Kapituła Nagrody:
Tadeusz Nowakowski – redaktor Nowej Gazety Polskiej, redaktor Ludomir
Garczyński-Gąssowski – dziennikarz, b. szef Archiwum Emigracji Polskiej w
Szwecji, laureat Nagrody Specjalnej POLONIKI 2004, Aleksander Kwiatkowski
– krytyk i historyk filmu, laureat Nagrody Specjalnej POLONIKI 2013; Andrzej
Szmilichowski – publicysta, laureat Nagrody Artystycznej POLONIKI 2011.
Termin uroczystości przyznania Nagród uzależniony będzie od sytuacji związanej
z pandemią.

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.
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Pedagog. Urodziła się 14 lutego 1947
Pianistka. Urodziła się 12 lutego 1964
roku w Warszawie. W Szwecji mieszka od 1979 roku. Studia muzyczne
w Göteborgu, dyplom pianistyczny
u prof. Stelli Czajkowskiej; studia w
Conservatoire Internationale de Paris
i Ecole Normale de Paris (Francja).
Występuje z koncertami m.in. we
Francji, Finlandii, Włoszech, USA,
Emiratach Arabskich i w Szwecji
(m.in. w Katrineholm 1999, Italienska Kulturinstitutet 2002, Instytucie Polskim w Sztokholmie 2002),
Nybrokajen 11 (Sztokholm 2010),
Konserthuset (Sztokholm 2011). Brała
udział w wielu festiwalach pianistycznych, nagrania dla Radia i Telewizji
Szwedzkiej, nagranie płytowe Liszt,
Chopin, Merikanto 1999. W swoim
repertuarze ma utwory Albeniza, Bacewicz, Bacha, Beethovena, Chopina,
Debussy, Liszta, Merikanto, Mozarta,
Ravela i Szymanowskiego. Mieszka w
Sztokholmie.

URBAN
Teresa
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Nagrodę Specjalną Kapituła postanowiła
przyznać mieszkającej w Sztokholmie
Teresie Urban.
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Nagrodę Artystyczną przyznano mieszkającej
w Sztokholmie pianistce Dorocie Żarowieckiej
Dorotę Żarowiecką (1964), szwedzką pianistkę o polskich korzeniach, nie tylko
podziwiamy za kunszt artystyczny, ale także za promowanie polskiej muzyki
klasycznej w Szwecji. W stałym repertuarze Żarowieckiej znajdujemy interpretacje Chopina, Moniuszko, Paderewski czy Szymanowskiego. “Znakomita muzyka,
doskonały kunszt artystyczny i techniczny” – takie słowa powtarzają się często w
recenzjach opisujących pianistyczne osiągnięcia tej jednej z najbardziej utalentowanych muzyków polskich mieszkających w Szwecji. Urodzona w Warszawie, od
1981 roku mieszkająca w Szwecji, Dorota Żarowiecka, zachwyca nie tylko swoim
kunsztem wirtuoza, ale także pasją z jaką podchodzi do muzyki.

Pedagog. Urodziła się 14 lutego 1947
roku w Warszawie. 1953-60 nauka
w szkole podstawowej Zgromadzeni
Sióstr Urszulanek w Konstancinie;
1961-65 II Liceum Ogólnokształcące
we Wrocławiu; 1965-69 West London
College, studia anglistyczne z naciskiem na historię literatury angielskiej;
1980-1982 studia w Wyższej Szkole
Nauczycielskiej w Sztokholmie na
wydziale języków ojczystych (język
polski). W Szwecji mieszka od 1969
roku. Pracuje jako nauczycielka
języka polskiego i angielskiego w
szkołach szwedzkich w klasach od
szkoły podstawowej do gimnazjum.
Członkinie Stowarzyszenia Polek w
Szweci, członek zarządu 2000-2002,
przewodnicząca 2002-2008, 2016-.
Członek zarządu Związku Kobiet Partii Narodowo-Chrześcijańskiej (Kds)
2004-08. Mieszka w Sztokholmie.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi
przez Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego (2008).

Z zawodu mikrobiolog, pochodzi z
Warszawy. Urodziła się 6 października 1943 roku. W 1967 r. wyjechała
do Sztok¬holmu. Zajmowała się
diagnostyką bakteriologiczną i pracą
naukową. Po doktoracie pracowała
na kierowniczym stanowisku przy
kontroli leków. Opublikowała szereg
artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny mikrobiologii,
w języku angielskim, szwedzkim i
polskim. Po przejściu na emeryturę
zajęła się pisaniem wspomnień, nowel
i wierszy. W 2010 r. wydała pierwszą
dwujęzyczną (polsko-szwedzką) książkę w formie elektronicznej: „Dino i
inne opowiadania”. Kilka humorystycznych opowiadań oraz wierszy
publikowała na łamach czasopism,
polskich i szwedzkich. Publikuje w
Nowej Gazecie Polskiej. Jest współautorką antologii o Ani z Zielonego
Wzgórza, wydanej przez Uniwersytet
w Uppsali w 2009 r. z okazji konferencji poświęconej L.M. Montgomery. Autorka książek: „Moja Jurata”
(2011), „Ja i inne małpy” (2012) i
autobiograficznej „W cieniu jabłoni”
(2020). Mieszka w Sztokholmie.

Wigilia
i kolędy
w czasach
zarazy
Jak będziemy obchodzić wigilię
w tym roku? Czy spędzimy ją
razem z naszymi najbliższymi?
Czy wszyscy będą mogli przyjść?
Tegoroczna Wigilia będzie na pewno
inna niż w poprzednich latach.
Kolędy i opłatek, to dwie tradycje które są dla nas
niezmiernie ważne. Bez nich trudno wyobrazić sobie
Wigilię Bożego Narodzenia. Dlatego myślę, że poniższy tekst, mimo że ma wiele lat na karku, będzie ciekawy również obecnie. Ciekawy, przede wszystkim
dlatego że Szwed, Bo Löfvendahl, opowiada o polskich kolędach, którymi się zachwyca i których kilka
przetłumaczył. Ciekawy również dlatego, bo opowiada o jego PRL-owskich przeżyciach w przełomowym
dla Polski czasie.
Tekst który załączam poniżej był opublikowany w
numerze gwiazdkowym w 2003 roku w nieistniejącym już czasopiśmie RELACJE.
Boże Narodzenie: stół wigilijny, opłatek, choinka
i kolędy. Żyjąc za granicą tradycje nabierają nagle
większej wagi – nie tylko że chcemy je zachować,
często nawet przesadzamy i robimy więcej niż czynilibyśmy to żyjąc w Kraju. Czasami jednak sprawy się
komplikują: rodziny są mieszane, mamy szwedzkich,
albo innej narodowości przyjaciół. Jak pogodzić różne
tradycje? Oczywiście podzielimy się opłatkiem, jasne
że poczęstujemy barszczem czy pierogami, ale - jak
z naszymi ukochanymi kolędami? Wiemy z własnego doświadczenia, że jedna pieśń w niezrozumiałym
języku bawi, a już kilka nuży i wyobcowuje gościa z
towarzystwa. Czy mamy zrezygnować z kolęd?
Jest wyjście, gdzie „wilk będzie syty i owca cała”.
Mając mieszane towarzystwo śpiewajmy polskie kolędy po szwedzku i … dlaczegóż by nie? – na przemian z kolędami szwedzkimi – i jedni i drudzy będą
czuli się jak w domu! Dla nas melodia z dzieciństwa
choć „obce” słowa a dla szwedzkich gości odwrotnie.
Na dłuższą metę, kto wie, może któraś z kolęd wejdzie do szwedzkiego skarbca „julvisor”.
Wprawdzie wiele polskich kolęd przetłumaczono na język szwedzki, ale istnieją cztery które przypadły mi specjalnie do gustu. Przetłumaczył je Bo
Löfvendahl. Kolędy te są warte rozpowszechnienia.
Są pięknie poetycznie przetłumaczone, teksty wspaniale oddają prostotę, wdzięczność i intymność oryginałów. I nawet, w obcym języku, bierze się je spontanicznie do serca.
Bo Löfvendahl przetłumaczył je w okresie stanu
wojennego. Trzy z tłumaczonych kolęd były śpiewane w 1982 roku na jubileuszowym koncercie Chóru
Akademickiego. Koncert odbył się w Sofiakyrkan i był
poświęcony walczącej Solidarności. Dyrygował Eskil
Hemberg, późniejszy szef Opery Sztokholmskiej.
Aranżacja kolęd na dwa flety i chór mieszany była
też jego dziełem. Aranżacja ta została opublikowana
przez Svenska körförbundet.
W tym czasie Polska i Solidarność były na ustach
wszystkich. Wszystko co mogło przypomnieć społeczności szwedzkiej sprawę Polski warte było wypróbowania. Kolędy były jednym z takich środków.
Bo Löfvendahl tłumaczył też ”Balladę o Janku
Wiśniewskim”, ”Jeszcze Polska nie zginęła”, pieśni
Jacka Kaczmarskiego, oraz inne utwory. Razem z
Ritą Tornborg przetłumaczył ”Boże, coś Polskę”.
Od tamtych czasów minęło 20 lat. Odwiedziłem Bo
Löfvendahla i poprosiłem go, aby mi odpowiedział na
kilka pytań.

Mimo, że znamy się od wielu lat, to właściwie nie
wiem jak powstało twoje zainteresowanie Polską.
Opowiedz proszę!
— To był przypadek! W 1978 roku, miałem wtedy
25 lat, właśnie zacząłem studia doktoranckie na
Instytucie języków nordyckich. Czułem, że chcę coś
zmienić w moim życiu. Zacząłem się więc starać o
pracę lektora za granicą. Żona podsunęła mi myśl:
‘a może Wschodnia Europa?’. ‘Dlaczegóż by nie?’ –
pomyślałem. Nigdy nie byłem za Żelazną Kurtyną!
Szwedzki Instytut zaproponował mi trzy miasta: Leningrad, Bratysławę i Kraków – wybrałem Kraków.
Od pierwszej chwili, gdy tylko stanąłem nogą na krakowskiej ziemi, coś krzyknęło we mnie: Aha, jestem
w domu! Polubiłem Polskę – tam była szczególna
atmosfera. Nie, to nie był egzotyzm – raczej czas
przeszły, czas który już minął, w którym nigdy nie
żyłem, a do którego wróżka pozwoliła mi pojechać.
Konie z wozem na ulicach, sprzedaż kapusty, węgla z
furmanek, targ na Kleparzu …

Bo Löfvendahl. Foto Facebook

Opowiedz mi proszę, jaki jest twój osobisty stosunek do polskich kolęd?
— Och, kolędy mają wielkie znaczenie dla mnie!
Gdy pierwszy raz usłyszałem kolędy, a było to w
Polsce, zachwyciłem się nimi. Porywają do tańca
– zawsze myślę: to mazurek, a to polonez … Na
przykład: ’Bóg się rodzi’ – co za wspaniały polonez!
W młodości tańczyłem w zespole ludowym, może
dlatego tak je lubię. W Szwecji nie ma dokładnego
odpowiednika kolęd, bo albo są to świeckie, skoczne
piosenki typu ‘Nu är det Jul igen’ albo czyste psalmy
‘Var hälsad sköna morgonstund’. Kolędy lądują
gdzieś pośrodku, są bardziej przyziemne, mimo że
zawierają religijny tekst.
Twoje tłumaczenia mają piękny język, są
wierne oryginałom i są bardzo poetyczne.
Skąd ten talent?
— Nigdy nie studiowałem techniki tłumaczenia.
Pracowałem intuitywnie. Zawiłości językowe zawsze
mnie interesowały. Tłumaczenie pieśni pasuje mi – to
jest jak paczka – całość, którą należy jak najdokładniej odtworzyć. Tak na marginesie: to przez dziesięć
lat pisałem ’wiersz dnia’ w Svenska Dagbladet.
Wszystko co tłumaczyłem miało głębsze znaczenie
dla mnie. Kolędy, na przykład, są piękne i wzruszające, są też dla nas zrozumiałe: bożenarodzeniowe
posłanie jest takie same w Szwecji jak i w Polsce – mamy przecież to samo religijno-kulturalne
dziedzictwo. Inne pieśni, które tłumaczyłem – były
to pieśni związane z oporem przeciwko przemocy.
Wydaje mi się, że mieszkając w Polsce – a jak wiesz
pracowałem przez dwa lata jako lektor na Uniwersytecie Jagiellońskim – nauczyłem się rozumieć
Polaków. Dlatego nie bałem się, że coś ominę. W
Polsce nauczyłem się, że w dyktaturze wszystko
można tłumaczyć na opak. Teatry, na przykład, wystawiały sztuki, których treść publiczność tłumaczyła
sobie odwrotnie intencjom cenzury. Dlatego ’Rzeka’,
bardzo trudna pieśń Jacka Kaczmarskiego, była dla
mnie całkiem zrozumiała – tam nie chodziło o rzekę!
W tego rodzaju wierszach ważny jest podtekst, a nie
słowa. Ten sposób myślenia bardzo mi odpowiada.

Polubiłem piękno Krakowa, polski patriotyzm,
dumę narodową, dumę z języka i kultury – wszystko
wywołane walką o narodowe przetrwanie. W czasie
mego pobytu w Polsce nauczyłem się też dużo o
Szwecji. Zrozumiałem, jak wielki wpływ na psychikę
narodu ma ucisk i niewola – myśmy tego nieszczęścia, dzięki Bogu, nigdy nie zaznali.
Zaaklimatyzowałem się szybko. Prędko nauczyłem
się jak komunistyczny system funkcjonuje. Strach
mnie ogarnął, gdy zobaczyłem jak dyktatura, jak
polityczny ucisk próbuje upodlić człowieka. Szybko
nauczyłem się na kim można polegać i na kim nie.
My, cudzoziemscy lektorzy, byliśmy przekonani,
że nasze mieszkania w Aleji Mickiewicza były na
podsłuchu.
Do Polski przyjechałem w niezmiernie ciekawym
okresie. Kardynał Krakowa został wybrany papieżem! W niecały rok po moim przyjeździe, w czerwcu
1979 roku, papież odwiedził Kraków. Atmosfera,
która panowała wtedy w Polsce, wywarła na mnie
ogromne wrażenie. Polska wibrowała! Mogę powiedzieć: ‘Przeżyłem chwile, podczas których Europa
Wschodnia zaczęła się chwiać’. Po dwóch latach
w Krakowie wróciłem do domu. Strajk w Stoczni
Gdańskiej w 1980 roku zastał mnie już w Szwecji.
Moje polskie doświadczenia spowodowały, że całym
sercem stanąłem po stronie polskiej opozycji.
Dziękuję ci Bo i życzę Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia – God Jul!
Andrzej Olkiewicz
www.immigrant.nu
PS. Wiele chórów śpiewało kolędy tłumaczone przez Bo
Löfvendahla. Ja i wielu innych staraliśmy się spopularyzować ”jego” kolędy. Warto wiedzieć że istnieje już
kilka różnych aranżacji tych kolęd. Może czytelnicy NGP
pochwycą pałeczkę i też zaczną rozpowszechniać kolędy
kontaktując swoich polskich i... oczywiście, szczególnie
szwedzkich, śpiewających znajomych.
Bo Löfvendahl przez 35 lat pracował jako dziennikarz
w dziale kultury w Svenska Dagbladet - jednym z dwóch
największych dzienników w Szwecji. Prowadził tam, między innymi, dział muzyczny. Był również odpowiedzialny
za szatę językową gazety. Przez wiele lat był doradcą w
Szwedzkim Instytucie (Svenska institutet) w komisji zajmującej się wykładaniem języka szwedzkiego za granicą.

Firma sprzątająca Essplus
poszukuje pracowników
na cały etat.
T: 073 95 64 844
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Kłącze imbiru
i pokruszony krakers
Lecimy luksusowym jetem: Cessna
Citation Longtitude, prywatnym
samolotem naszej korporacji.
Grecja oglądana z kosmosu, acz
nam dana na zdjęciu wyświetlonym
na wielkim ekranie, przypomina
w części lądowej kłącze imbiru,
zaś archipelagi jawią się niczym
pokruszony krakers. Przez okienka
samolotu oglądamy Grecję z niższej
wysokości, i dobrze, łatwiej
zauważyć interesujące szczegóły.

ZYGMUNT BARCZYK

K
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ierujemy się w stronę archipelagów. Yannis
przejął ponownie niewidzialną pałeczkę prezentera, by zwrócić naszą uwagę na szybko zmieniające się pejzaże. Kołujemy wokół Peloponezu, zbliżamy
się do Eubei. Długie, wielkie wrzeciono wyspy, jakże różnej od pozostałych wysp archipelagu o nazwie
Sporady. Nazywane są też Rajskimi Wyspami. To nagroda za ich malowniczość. A teraz uwaga! Mijamy
wyspę Skiathos, wszyscy wiedzą o co chodzi? Od
czasu, kiedy dostała celebrycką plakietkę, służąc swoimi wdziękami realizatorom filmów „Mamma mia”, o
wiele chętniej jest odwiedzana. Chociaż prawda życia, bo nie prawda ekranu, jest taka, że ów słynny kościółek na maczudze skalnej, który znamy, chociażby
z finałowej sceny ślubu, znajduje się nie na Skiathos,
a na sąsiednim Skopelos.
— Michaleis, proszę, opowiedz o Skopelos. Za
chwilę tam będziemy.
Michaelis, nasz projektowy młody bystrzak, dzierżąc szklankę whisky w ręku, przystąpił do relacji, głośno przy tym grzechocząc kostkami lodu:
— Jestem z Krety, ale wżeniłem się w rodzinę ze
Skopelos. Tam poznałem dwie piękności. Jedna to
moja żona, druga to moje omorfi poli (piękne miasto),
białe Skopelos, hora cudna, jedno z moich ulubionych
miejsc w całej Grecji.
Uwaga! Patrzcie, patrzcie w dół, zaraz się nam
ukaże w zagięciu zatoki, ale i szybko nam zniknie.
Wyobrażacie sobie, że w tej niewielkiej miejscowości
są 132 kościoły?! Oczywiście, większość z nich to kościółki i kapliczki prywatnie budowane przez rodziny.
Rodzina żony też taką wybudowała.
Patrzę w dół, nie przyznaje się, że to też jedno z
moich omorfi poli w Grecji. Białe miasto spływające ze wzgórza do wód zatoki jest niczym amfiteatr,
na który można patrzeć godzinami z przeciwległego
wzgórza. W tym będącym przez 300 lat we władaniu
Wenecji grodzie, fotogeniczności dodają pnące się
po zboczu ulice, będące de facto długimi schodami.
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Muły i ludzie ze swoimi sprawunkami i frasunkami,
mozolnie suną od portu, po nierównych stopniach, do
domostw w górze.
I tyle tego Skopelos. Yannis pokazuje nam na dużym
ekranie mapę, zaznacza nasza drogę na wschód ku archipelagowi Północno-Wschodnich Wysp Egejskich,
rozrzuconych wzdłuż brzegów Turcji. Mamy trochę
czasu do następnych atrakcji, pora zatem na kolejne
przekąski, napitki, pogawędki. Żywo reagujemy na te
ofertę gospodarza. Wyczuwa się przyjemną ekscytację w naszym gronie, bądź co bądź, dziś nasza ostatnia balanga za projektowe pieniądze. Śmiechy coraz
głośniejsze, skupiliśmy się teraz gromadką przy suto
zastawionym stole. Buja nami minimalnie.
Yannis prosi o powrót na nasze miejsca. Zaraz zapowiedziane Lesbos:
— Dziś żyje piętnem wielkich obozowisk dla
uchodźców przybyłych tu w tragicznych okolicznościach. Popatrzcie: to malowniczo położone miasteczko na zboczu, to Molywos.
Klaszczemy w dłonie, już nauczyliśmy się reagować z humorem na określenia typu: „malowniczo
położone”.
— Będąc tam, widzi się dobrze pobliski ląd turecki. Pontony uchodźców nie mają więc dalekiej drogi
z piekła do wymarzonej Unii. Jest się na tyle blisko
Turcji, że włączając komórkę, jako pierwszy wita turecki operator.
Yannis zaprasza maruderów, wciąż przyklejonych
do stołu, by zajęli swoje miejsca:
— Lesbos pod nami! Południowe lasy, ale i liczne
sady, dlatego wyspę tę zwano „Egejskim Ogrodem”.
Już wśród Rzymian popularna była jako letnisko. Źle
pamiętana jest tu okupacja turecka, nie muszę tłumaczyć dlaczego. Okrucieństwo i tyle. I nie będę o tym
mówił więcej. Lesbos, jak wiecie, to też miejsce urodzin Safony, poetki słynącej z miłosnej liryki poświęconej dziewczętom. Dlatego chętnie dziś odwiedzane
jest przez pary lesbijskie.
Chwilę powodził wzrokiem po ekipie i dodał:
— No i widzę, że niektórzy z nas nie gardzą rodzimym ouzo. Nie mogę zatem nie wspomnieć, że wyspa
ta słynie z najlepszego w świecie ouzo, produkowanego w destylarniach Plomari. A gdzie to? A no właśnie
pod nami. Degustujcie dalej ouzo z Plomari, kochani!
Pomachajcie tym w dole…
Szybko uzupełniłem podłużną szklanicę genialnym
produktem z Plomari i jeszcze szybciej ją opróżniłem.
Efthymía Plomári! Nie wiem, czy nadarzy się jeszcze okazja do degustacji ich rarytasu na wysokości
paruset metrów nad fabryką. Chciałem z tej radości
zawołać głośno co miłego, zamiast tego usłyszałem:
– Jak się lepiej przyjrzymy, to zobaczymy może „push
back”! – Tak, to byłem niestety ja, chyba zbytnio podochocony anyżkiem lubym. Zobaczyłem wszystkie
oczy zwrócone w moją stronę. Dodałem, nie mając
wyjścia: – „Grecka i turecka policja na przemian wypychają w morze pontony z uchodźcami”
— Zostawmy to – uciął Yannis, to zbyt poważny
temat by się teraz tym zajmować. Sądzę, że reszta
odetchnęła z ulgą, a ja spolegliwie zamilkłem.

Yannis na krótko tylko przywdział pochmurną minę. Kiedy tylko odwrócił się ode mnie, rozpromieniony ciągnął dalej:
— Wystarczy jeden łyk i już nowa wyspa. Pod
nami Samos, przyłączona do Grecji dopiero w 1912
roku. Opustoszała po upadku cesarstwa bizantyjskiego, pod Turkami ważny punkt handlu, stała się
jedną z bogatszych w całej wyspiarskim świecie
Morza Egejskiego. Na wyspie urodził się Pitagoras,
ale znana jest i z tego, że znajduje się tam genialne
dzieło starożytnej inzynierii: Efpalineo Orygma (tunel
Eupalinosa), czyli akwedukt do transportu źródlanej
wody.
Podszedł do ekranu, wskazał na mapę i rzekł:
— A teraz, tak, tak, macie Państwo rację. Słusznie
się spodziewacie celebryty w świecie archipelagów.
Kierujemy się na południe, jesteśmy już na absolutnie
najdalszych rubieżach Grecji, tuż przy lądzie Turcji. I
oto on: Dodekanez! Dopiero w 1948 przyłączony został do Grecji. Któż nie zna warownego miasta Rodos,
zbudowanego przez Joannitów. Któż nie zna olśniewającego urodą białego miasta Lindos, ze słynnnym
Akropolem. To jedno z moich omorfi poli! Jest też
wyspa Patmos, miejsce pielgrzymek do klasztoru św.
Jana, który przybył na wyspę w 95 roku, zaś klasztor
do dziś imponująco prezentuje się nad białymi zabudowaniami hory zwanej Skala.
A to kolejna wyspa: Symi, słynie z pastelowego
miasta o tej samej nazwie wspinającego sie po zboczu
od portu Gialo, do górnego miasta Chorio, jednego z
najbardziej urodziwych na archipelagach. Także ma-low-ni-cz-o po-ło-żo-nego!
Yannis sprawdza naszą uwagę, nie daliśmy plamy.
Zaklaskaliśmy na znane hasło o „malowniczości”.
Patrzymy na wyspy pod nami, popijamy, podjadamy,
z głośnika sączy się delikatna muzyka wysp w wydaniu Orfeasa Peridisa. Wyczuwam, że Yiannis szykuje się już na następny archipelag. Wymienia jakieś
uwagi z Chrisem i Heleną. Wyglądają przez okienka
jeta, wreszcie Yannis daje im znak. Po chwili słyszymy gromkie:
— A teraz CYKLADY!
To Helena uniosła radośnie ramiona, jakby właśnie
jej drużyna strzeliła gola. Razem z Chrisem stanęli
przed ekranem. 56 wysp, tylko 24 zamieszkałe rozsiane po morzu, poniekąd pośrodku, między kontynentalną Grecją a Turcją. Pozbawione lasów, za to czarujące ma-lowni-czoś-cią bia-łych mia-ste-czek!
Nie czekając na naszą reakcję na „malowniczość”
sama zadęła – yuuuuppiiee! I kontynuowała:
— Weneckie fortyfikacje, bizantyjskie kościółki,
wiatraki na wzgórzach, ciasne uliczki, malownicze
zaułki, (yuuuuuppppiiiee), pełny pakiet urodziwości!
Helena wyraźnie zadowolona była z produkcji
własnego PR-u (chyba mieszała trunki). Namawiała
by uporczywie spoglądać w dół, co też czyniliśmy.
Płynęliśmy w przestworzach nad wyspą Naxos, potem nad nie mniej słynnym Paros, rozrywkowym
Mykonos…
— Jest Santorini! – drużyna Heleny strzeliła właśnie drugą bramkę – Nasze Santorini. Bywamy tu z
Chrisem co roku, na wiosnę i jesienią.
Może i bywają, my zaś wiemy, że oficjalnie żyją w
różnych związkach, od lat natomiast pracują razem w
zespole w Cambridge.
Jest Santorini, wyspa nazwana tak z włoska, w
hołdzie Świętej Irenie. Znając wyspę z licznych filmików i plakatów, omijam ją skutecznie, zakładając,
że to tylko turystyczny obciach, może i niesłusznie.
Odbudowana po trzęsieniu ziemi w 1956 jest dziś kosmopolitycznym magnesem, reprezentującym wdzięk
greckiej idylli.
Helena z Chrisem nie odpuszczają, zachwycają się
głośno swoimi wrażeniami, z estymą wspominając
słynne zachody słońca (fotel na tarasie, campari w ręku, czekanie aż kula słońca zatonie). Utwierdzili mnie
w przekonaniu, żeby tam nie jechać.
Po ich tyradzie zrobił się rwetes na pokładzie.
„Pudrowanie nosa”, czy, jak kto woli, „zmiana butów”, jak to się zwykło nazywać w Szwecji. Toaleta
jednak tylko jednak, choć nasz powietrzny statek luksusowym jest.

Zygmunt Barczyk
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Głośne śmiechy znów zawładnęły kabiną. Widzę,
że Yannisowi coraz trudniej będzie celebrować swoją
prezentację. Podchodzi do następnych gości, wyraźnie chce nam zapaść w pamięć, jako świetny gospodarz imprezy.
No i jest Kreta, z pół milionem stałych mieszkańców, z linią brzegową o ponad 1000 km długości. Z
naszych okienek widać, że ekstremalnie górzysta.
Wyspa na tyle duża, że nie potrzebuje przyporządkowania żadnemu archipelagowi. Geograficznie i
symbolicznie. Do tego, jako jedna z nielicznych, samowystarczalna, dzięki rolnictwu i nawadnianiu pól
specjalną techniką przy użyciu wiatraków. Żyje nimbem wyspy fascynującej, tajemniczej, nieprzystępnej.
I słusznie. Siedlisko kultury minojskiej, temat sam dla
siebie, słynie z malowideł w bizantyjskich kościołach,
a do tego wydała światu Domenikosa Theotokopulosa
(bardziej znanego jako El Greco). Wysokie góry, głębokie wąwozy, ostre zbocza u wybrzeży, pozwalają i
dziś, jeśli trzeba, ukryć skarby przed niepożądanym
okiem.
Kreta ważna jest we wszystkim co lepi tożsamość
Grecji. Formuje dumę całej Grecji, nawet jeśli się
wie, że Kreteńczyk to przed wszystkim Kreteńczyk,
a potem dopiero Grek. Kreteńczycy kojarzeni są ze
skrajnym umiłowaniem wolności i i skłonnością do
indywidualizmu. Znani są ze swojej niezłomności.
Uosabiają cnoty, które wszyscy Grecy chcą uznać za
swoje.
Wenecjanie pozostawili po ponad 400 letnim panowaniu wspaniałe twierdze, zgrabne rezydencje a i
urodziwe porty. Prześladowania przybyłych tam po
nich Turków, wzbudziły silne ruchy niepodległościowe. Ostatnia okupacja to niemiecka, podczas II wojny
światowej. Strój ludowy i muzyka Krety do dzisiaj
faworyzowane są podczas państwowych celebracji.
Grecja przejęła kreteńskie rytuały by uczynić się bardziej grecką. Kreta zaś niczego nie musiała, pozostała
Kretą.
Mijamy wielkie wrzeciono Krety, pod nami lazur
morza. Rozbawione głosy, gromkie śmiechy narastają, kiedy nasz jet wchodzi w długi łagodny wiraż.
Chyba mamy już wszyscy trochę w czubie. Nawet
Yannis zdaje się być bardziej odprężony. Po wyjściu
na prostą, zapowiada z wyraźną radością w głosie:
— I zaraz Wenecja…. tylko że podana po grecku.
Zbliżamy się do Wysp Jońskich, o już widać palczaste
wykusze Peloponezu.
Wyspy Jońskie, najbardziej zielone, zalesione, ale
i porośnięte gajami oliwnymi i cyprysami. Turkom
nie udało się tu podejść ze swoim orężem (nie licząc wyspy Lefkas). Odcisk kulturowy skomplikowany. Kolejno: bizantyjski, wenecki, angielski i
francuski, co sprawiło, że każda z wysp archipelagu
inna. Jest słynna, homerowska Itaka, jest Kefalonia
romantyczna i droga, w sam raz dla współczesnych
pieszczochów losu, jest popularny dla urlopowiczów
Zakynthos. Już zaczynam wyczuwać, jaka szykuje się
nam finałowa destynacja.
Yannis potwierdza moje przypuszczenie. Nadlatuje.
my nad Korfu.
— Oto moje ulubione Korfu. Krótka notka historyczna: rządy Wenecjan 1386-1797. Okupację z ręki Wenecjan wspomina się tu jako okrutną, tak, tak.
Zaważyła też na wyglądzie głównego miasta wyspy:
Kerkira. Korfu to taka europejska broszka, kondensacja wielu wpływów.
Yannis mówi z prelegenckim przejęciem, acz rozbawione towarzystwo nie dotrzymuje mu już kroku.
Nasza uwaga rozpełzła się na wszystkie strony. A
więc tu spędzimy nasz pożegnalny wieczór. Obok
Nafplio, Skopelos, Hydry, miasto Korfu to i moje
omorfi poli.
Nasz jet zaczął wyraźnie zniżać, Yannis jak nakręcony nawijał dalej:
— Patrzcie, parzcie, pod nami stara forteca, przy
takiej fortyfikacji Turcy nie mieli tu wejścia. Jakżem
rad, że znów widzę to miasto. Kochani, zaraz lotnisko.
Lądujemy zapnijcie pasy, zapinajcie, już!
Wylądowaliśmy. Na ekranie ukazuje się zdjęcie naszej gromadki, zmontowane w photoshopie. Jesteśmy
na nim wszyscy odziani po grecku, w himation, materiał układany pomysłowo w fałdy, okrycie znane z
rzeźb antycznych.
Teraz każdy z nas może udawać Greka.

Z okazji świąt dzielę się wigilijnymi wspomnieniami, które stanowią
fragment mojej najnowszej, autobiograficznej ksiażki, „W cieniu jabłoni”.
Może zachęcą do jej przeczytania.

Wigilia w Warszawie
P

o wyjeździe do Szwcji pierwszą wspólną wigilję w Polsce spędziliśmy w roku 1976, po 9-ciu
latach rozłąki. Przyzwyczaiłam się, że w Szwecji
dużą wagę przywiązuje się do wystroju świątecznego stołu. Dominują dwa kolory, głęboka czerwień w
połączeniu z ciemną zielenią. Znając braki w zaopatrzeniu, przywiozłam ze sobą wszystkie świąteczne
atrybuty – doniczkę z gwiazdą betleemską, tradycyjnym kwiatem, który wtedy nie był jeszcze popularny
w Polsce, czerwono-zielony bieżniczek w Mikołaje,
czerwone świece w stosownych lichtarzykach i czerwone papierowe serwetki. Stół prezentował się uroczyście i wytwornie, przynajmniej w moich oczach.
Kolory pięknie kontrastowały z bielą obrusa, a jedynym tradycyjnym polskim elementem był opłatek
spoczywający na wiązce sianka. Pod siankiem umieściłam także czerwoną serwetkę, pasującą do zgiętych
w artystyczny wachlarzyk serwetek w kieliszkach do
wina. Kiedy mama ujrzała udekorowany stół wydała
okrzyk przerażenia i załamała ręce.
– Teresa, jak mogłaś przybrać stół na czerwono?
Przecież to kolor komunistów!
Racja, zupełnie o tym zapomniałam. Czerwone rosyjskie flagi, czerwone krawaty członków partii, Plac
Czerwony, Armia Czerwona i czerwona książeczka Mao, to znienawidzone atrybuty komunizmu. Po
dłuższej chwili, opornie zaakceptowała jednak wystrój, ale w przyszłości stół wigilijny dekorowałam na
zielono.
igilia spędzona w towarzystwie cioci, mojej
chrzestnej matki, była jednym z przyjemniejszych świątecznych spotkań. Syn cioci niedawno się
ożenił i razem z żoną wyjechali na święta za granicę.
Wigilię urządzali zazwyczaj rodzice synowej, ale tym
razem – ku mej wielkiej radości – ciocia postanowiła
spędzić ją z nami. Posiadała ona wspaniały dar tworzenia pogodnej atmosfery. Sam widok eleganckiej
zadbanej i uśmiechniętej cioci sprawiał, że wokół robiło się jaśniej i weselej. Nawet normalnie zatroskana twarz mamy rozjaśniała się ciepłym uśmiechem.
Cieszło mnie również, że nareszcie mam okazję, choć
po części, zrewanżować się za wszystkie piękne prezenty jakimi obdarzała mnie praktycznie od urodzenia. Mięciutki sweterek z angory w dwóch odcieniach
beżu i eleganckie botki z błyszczącej czarnej skóry,
zapakowane w barwny papier, czekały pod choinką.
Właściwy nastrój wigilijny osiąga się łatwiej, gdy
obecne są trzy pokolenia: dziadkowie, rodzice i dzieci. Taką idealną wigilię przeżyliśmy, kiedy braciszek
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się ożenił i dochował dwóch córeczek. Jak to często
bywa w podobnych przypadkach, rodzina spędza
część wieczoru wigilijnego u jednych teściów, a potem jedzie do drugich. Tak robił i mój brat. Teściowie
mieszkali pod Warszawą, czasem przy niesprzyjającej pogodzie tworzyły się na drodze korki. Wieczerzę
wigilijną zwykło rozpoczynać się dopiero o zmroku.
Tak więc nawet przy najlepszych chęciach zdarzało
się, że braciszek wraz z rodziną przyjeżdżał do mamy
spóźniony. Mama zwykla kłaść się wcześnie i kiedy
wszyscy pojawiali się dopiero po godzinie 20 czekając narzekała, że jest zmęczona i śpiąca.
Ale tamta pamiętna wigilia rozpoczęła się punktualnie. Atrakcją wieczoru miał być Małżonek przebrany za Mikołaja. Po wigilijnej kolacji wymknął
się z pokoju, ubrał w odwrócony na futrzaną stronę
korzuszek, czerwoną czapkę z pomponem i maskę
Mikołaja. Kiedy powrócił z workiem na plecach, starsza córeczka przytuliła się do swej mamy, a młodsza,
dwulatka, na wszelki wypadek schroniła się pod stołem i oczyma wielkimi jak spodki przypatrywała się
Mikołajowi, czekając na rozwój wydarzeń. Mikołaj
rozsiadł się na krzesle i wyrecytował ułożony przeze
mnie czterowiersz:
„Przybywam z dalekiej północy,
jechałem pięć dni i pięć nocy.
Renifery ciągnęły mi sanie.
by odwiedzić Małgosię i Anię”
Mimo treningu Małżonek raz po raz zapominał
słów i musiałam mu dyskretnie podpowiadać. Zaczęło
się rozdawanie prezentów. Malutka nie odważyła się
wyjść spod stołu, aby je sama odebrać. Kiedy podniecenie opadło spostrzegłam, że starszą brataniczkę
męczy jakiś problem. W końcu zapytała:
– Ciociu, a co to jest misanie?
Poczym dodała:
– To nie był Mikołaj tylko wujek. Poznałam go po
butach.
Pochwaliłam ją za spostrzegawczość. Małżonek
miał wtedy na sobie mokasyny ozdobione metalową
plakietką z krokodylkiem.
Teresa Urban
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OD SZWEDZKICH WŁADZ

Jeżeli mamy powrócić
do normalności, Ty też musisz
działać odpowiedzialnie.
Tęsknimy za tym, co rok temu było dla nas oczywiste.
Chcemy znowu móc chodzić na koncerty, wydarzenia
sportowe i kolacje. Najbardziej tęsknimy za możliwością
spotykania się, bycia razem i przytulania. Właśnie dlatego
wszyscy musimy teraz wykazać się odpowiedzialnością.
Ty też. To jest warunkiem, żebyśmy mogli wrócić do
normalności i tego wszystkiego, co tak dużo dla nas znaczy.

Nie rozprzestrzeniaj zakażenia.
Czytaj więcej na krisinformation.se lub dzwoń pod 113 13.
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