
 
 

KOMUNIKAT PRASOWY – POLONIKI 2005  - Sztokholm 30 marca 2005 
 
 

Już po raz piąty, kapituła nagród Polonii Szwedzkiej – POLONIKI 2005, przyznawanych przez Nową Gazetę 

Polską, postanowiła uhonorować nimi Polaków mieszkających w Szwecji oraz Szweda, którego działalność w 

szczególny sposób przyczyniła się do współpracy szwedzko-polskiej. 

 

Nagrodę Polaka Roku 2005 postanowiono przyznać Joannie Janasz i Elżbiecie Jakubickiej za wytrwałość w 

promowaniu kultury polskiej w Szwecji.  

 

Działająca w Sztokholmie Agencja PolArt prowadzona przez Joannę Janasz i Elżbietę Jakubicką zdołała w 

ciągu kilku ostatnich lat zorganizować kilkanaście przedstawień teatralnych z udziałem warszawskich teatrów. 

Popularyzacja kultury polskiej w Szwecji wymaga nie tylko wytrwałości ale także dużej inwencji, a tej 

tegorocznym laureatkom nie brakuje. Teatralny repertuar prezentowany przez Agencję PolArt obejmuje przede 

wszystkim przedstawienia komediowe, gdyż jak podkreślają laureatki nagrody ”chcą dać Polonii szwedzkiej 

trochę uśmiechu w codziennej szarzyźnie i kłopotach”.       

  

Nagrodę Artystyczną przyznano Danie Rechowicz za najciekawszy zeszłoroczny debiut poetycki.  

 

Są ludzie, którzy potrafią zarazić innych swoją energią i optymizmem. Należy do nich Dana Rechowicz. Jest 

wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego i niezwykłego wśród Polonii sztokholmskiej. Jej zdolności 

animatorskie, przyjazny stosunek do ludzi, wrażliwość i uśmiech sprzyjają jej przyjaciół. Od wielu lat zajmuje się 

promowaniem polskiej literatury w Szwecji, w latach 80-tych założyła i prowadziła unikalne w warunkach 

emigracyjnych wydawnictwo książek dla dzieci „Bajka”. W ostatnich latach wielokrotnie współorganizowała 

występy kabaretowe, prowadziła wieczory poetyckie, muzyczne i literackie. Dopiero w zeszłym roku 

zadebiutowała jako poetka wydając piękny i poruszający tom wierszy „Moja sukienka”. „To wiersze, które 

docierają do niejednego serca – niby proste a kipią uczuciami” – pisała o tomiku Anna Andersson-Jasiulewicz. 

– „Bez względu na wiek, wiele kobiet będzie mogło odnaleźć się w poezji Dany Rechowicz. To poezja ciepła, 

przeplatana pasją, pozostawiająca czytelnika we wspomnieniach z własnego życia”.   

 

Tegorocznym laureatem Nagrody Przyjaciół został dziennikarz Kjell Albin Abrahamsson.  

 

Polska to kraj pasjonujący, do którego można jechać bez biletu powrotnego – pisze w wydanej w zeszłym roku 

książce Kjell Albin Abrahamsson, korespondent Radia Szwedzkiego w Warszawie. To już kolejna książka tego 

znakomitego dziennikarza o Polsce. Poprzednia książka, “Polen - diamant i aska” spotkała się z niezwykle 

ciepłym przyjęciem zarówno krytyków jak i Polaków mieszkających w Szwecji. Żadna, nawet najlepsza reklama 

Polski, nie przybliży naszego kraju Szwedom, jak świetnie napisana, pełna humoru i ironii książka 

publicystyczna. I właśnie taką książką jest “Enkel biljett till Polen” wydana przez wydawnictwo Fischer. 

Abrahamsson nie pierwszy już raz opowiada o Polsce jako o swojej drugiej ojczyźnie. Ale to nie tylko zapis pełen 

zachwytów i przykładów na to, że Polska może być modelem dla całej Europy. To także obraz krytyczny, ale 

sprawiedliwy.  

Autor ubolewa nad tym, że Szwedzi tak mało wiedzą i tak mało interesują się swoim sąsiadem zza Bałtyku, bo w 

książce nie brakuje “szwedzkiej perspektywy” w spojrzeniu na nową Europę. Szwedzcy krytycy przyjęli książkę 

Abrahamssona bardzo ciepło i podkreślają, że jest ona nie tylko dobrze napisana, ale także przekonują użyte w 

niej argumenty.    

 

Kapituła Nagrody: Tadeusz Nowakowski – redaktor Nowej Gazety Polskiej, Anna Andersson-Jasiulewicz – 

tłumaczka, redaktorka portalu internetowego PoloniaInfo.se; redaktor Ludomir Garczyński-Gąssowski – szef 

Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji i Michał Moszkowicz – pisarz, laureat Nagrody Artystycznej 

POLONIKI 2003.  

 

Rozdanie nagród odbędzie się 29 kwietnia 2005 roku w sali kinowej Instytutu Polskiego w Sztokholmie 

(Villagatan 2) o godzinie 18:00. 
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