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Jesień to dla dzieci chorujących na
astmę trudny okres. Czytaj w weekendowym wydaniu Głosu.

A ja lubię gdzieś WYJECHAĆ
EMIGRACJA Gdy w Polsce wybuchła demokracja, spakowała walizki i wylądowała w Australii. Tak słupszczanka Bogumiła Żongołłowicz zaczęła przygodę z antypodami. Teraz już bardziej czuje się stamtąd niż stąd.
Zbigniew Marecki
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Do kraju kangurów pojechała z córką Anią, która
szybko zaczęła sobie przyswajać nowy język i nową kulturę. Dziś jest kosmopolitką.
Właśnie zaprosiła rodziców
na swój ślub kościelny na Sycylii, z przystojnym Hiszpanem, podobnie jak ona doktorantem uniwersytetu w Genewie.
– Ania prawdopodobnie będzie pisać o Birmie, o której
wcześniej przygotowała magisterium. Nosi ją, podobnie jak
mnie, po świecie. Ja jednak
już za mocno się związałam
z Australią, aby się tak przemieszczać – zdradza pani Bogumiła. – Chociaż oczywiście
od czasu do czasu muszę wyjechać, żeby wrócić. Lubię to.
Wtedy nabieram dystansu
i patrzę na wiele spraw inaczej.
W Australii zakotwiczyła
w Melbourne. Tam wyszła
za mąż za Jerzego Żongołłowicza. Tam też urodziła drugą córkę – Kasię – owoc
na nowo rozkwitłej miłości.
Z jej temperamentem na spokojnie żyjącą panią domu się
nie nadawała, więc dość szybko zainteresowała się życiem
australijskiej Polonii.

To nie była szalona wyprawa w nieznane, ale – też szalona – odpowiedź na zew serca.
– Najpierw była młodzieńcza miłość, potem rozstanie
na kilka lat i nagły powrót
uczuć, gdy znowu się skontaktowaliśmy. Trochę się zastanawiałam, ale serce nie
sługa. Dlatego w 1991 roku
zdecydowałam się na wyjazd
z Polski – mówi pani Bogumiła.

Młoda poetka
i dziennikarka

Bogumiła Żongołłowicz, chociaż swój dom znalazła w Australii, zawsze
podkreśla, że jest polską patriotką. Dlatego na antypodach dokumentuje dla następnych pokoleń losy wielkich Polaków.
Fot. Sławomir Żabicki

Zanim zdecydowała się
na emigrację, w Słupsku była
rozpoznawaną osobą. Wielu
słupszczan i mieszkańców
Pomorza znało ją jako Bogumiłę Stosuj, młodą poetkę
i bardzo aktywną dziennikarkę.
Pracowała w tygodniku
„Konfrontacje”, potem była
kierownikiem słupskiej redakcji „Gońca Pomorskiego”,
współpracowała z Radiem
Koszalin, współtworzyła początki słupskiej telewizji kablowej, gdy na Osiedlu Niepodległości pasjonaci telewizji
stworzyli Studio Eksperymentalne.
Jako poetka debiutowała
w 1983 roku na łamach „Kontur”, literackiego dodatku
„Głosu Pomorza”. Rok później
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pobrzeże” w
Słupsku wydało jej pierwszy
tomik poetycki „Lato w Surrey”.
– Pod względem edytorskim wypadł fatalnie, bo czyjeś niedopatrzenie spowodowało, że ukazał się w innym
formacie niż pierwotnie zakładano. Drukarska gilotyna okaleczyła grafiki Andrzeja Szulca i wyszła książeczka,
którą nie ma się co chwalić,
choć wiele utworów, na szczęście, oparło się czasowi –
wspomina po latach, gdy gości w Słupsku, kilka dni
po udanym spotkaniu z czytelnikami, zorganizowanym
w Miejskiej Bibliotece Publicznej z okazji 25-lecia jej
twórczości.
W debiutanckim tomiku
opowiedziała o uczuciach,
które towarzyszyły jej wielkiej miłości. Tak wielkiej, że
gdy po latach wróciła ze
wzmożoną siłą, nie bacząc
na to, że w Słupsku ma już
poukładaną karierę, Bogumiła pofrunęła na drugą półkulę, aby tam zacząć nowe życie.
– W kraju obudziła się moja ciekawość intelektualna,
ale rozwinęłam się dopiero
w Australii – stwierdza po latach.

Dokumentalistka
– Poznałam kilka osób z
powojennej emigracji, do której zaliczał się także mój teść,
major Janusz Żongołłowicz –
opowiada. – Wprawdzie dość
wcześnie wycofał się z życia
zorganizowanej Polonii, a ja
nie poznałam go osobiście, bo
zmarł przed moim przyjazdem do Australii, ale przez
pewien czas był wiceprezesem Rady Naczelnej Organizacji Polskich w Australii. Jego nazwisko otworzyło mi
wiele drzwi.
W taki sposób dotarła
do Lecha Paszkowskiego, autora monumentalnej pracy
„Polacy w Australii i Oceanii
1790-1940”. Postanowiła kontynuować podjęte przez niego
badania.
Zaczęła od biografii Andrzeja Chciuka, pisarza z antypodów, a później zajęła się
monografią Kabaretu Literacko-Satyrycznego „Wesoła
Kookaburra”, który działał
w Melbourne. Poznała Jerzego Grot-Kwaśniewskiego, redaktora naczelnego „Tygodnika Polskiego” i zaczęła współpracę z polskimi mediami
w Melbourne, Sydney i innych ośrodkach polonijnych
na świecie.
W 2003 roku obroniła doktorat z zakresu slawistyki
na Macquarie University
w Sydney. Teraz pracuje
nad książką o Zbigniewie Jasińskim („Rudym”), poecie
Powstania Warszawskiego,

który zmarł w Bermagui
w 1984 roku. Za kilka lat zamierza również wydać książkę o Polakach w Australii
po 1939 roku.
– To była 60-tysięczna grupa ludzi. Zdecydowałam się
opisać sto najwybitniejszych
osób. Każdej z nich poświęcę
osobny rozdział – zapowiada
Żongołłowicz.
W swoim archiwum zgromadziła także wiele materiałów o polonijnych artystach,
którzy tworzyli lub tworzą
w Australii. To kolejne wyzwanie, które zamierza podjąć w przyszłości, a tymczasem zajmuje się także wydawaniem ciekawych książek,
które napisali inni Polacy
osiadli na kontynencie australijskim.
– Chodzi o tych, którzy nie
mieli szczęścia albo nie byli
w stanie zgromadzić potrzebnych funduszy na wydanie
swoich prac, a ja bardzo chcę,
żeby ich dorobek ujrzał światło dziennie – tłumaczy.

Australijka
Bogumiła Żongołłowicz
przyznaje, że przez pierwsze
lata w Australii bardzo tęskniła za Polską.
– Dla mnie to była duża
zmiana, bo wyjechałam
z kraju, w którym demokracja dopiero się rodziła,
a w sklepach zaledwie przed
kilku miesiącami pojawiło się
to, co na Zachodzie było od
lat. Musiałam także nauczyć
się australijskiej odmiany
angielskiego, lewostronnego
ruchu, nowych zwyczajów –
opowiada.
Teraz już dla niej jest normalne, że jak u nas jest zima,
to w Australii lato. Nawet
do upalnego Bożego Narodzenia się przyzwyczaiła. I gdy
mówi „u nas”, „tutaj”, „w moim domu”, to ma na myśli antypody. Polskę odwiedza
chętnie i – zważywszy na
ogromną odległość – często.
– Choć rodzinna wyprawa
do Europy kosztuje tyle co samochód, to jednak staram się
przyjechać co 3-4 lata. Przywożę tu także moją młodszą
córkę, która w Słupsku ma
koleżankę. Bardzo się cieszyła, że mogła obchodzić swoje
16 urodziny w ogródku działkowym w Słupsku – śmieje
się pani Bogumiła. – Były
kiełbaski i polski chleb. I „Sto
lat” zamiast „Happy Birthday”.
Te rzadkie wizyty w kraju
wyostrzają jej spojrzenie
na Polskę. Zauważa, że młodzi Polacy coraz mniejsze
znaczenie przywiązują do tego, jakim językiem mówią.
Dla niej to ważne, bo sama
mówi piękną, literacką polszczyzną, bez obcego akcentu. Szokują ją także kierow-

KIM JEST
Bogumiła Żongołłowicz
– ur. 9 listopada 1955 r.
w Słupsku. Absolwentka
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, Podyplomowego Studium Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim i Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Edytorstwa
na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracowała w szkolnictwie i mediach pomorskich. Jest autorką kilku
książek i kilkuset artykułów
prasowych, które ukazały
się w dziennikach i czasopismach krajowych i polonijnych, m.in.: w „Kulturze”
(Paryż), „Nowym Dzienniku” (Nowy Jork), „Dzienniku Polskim” i „Dzienniku
Żołnierza” (Londyn), „Polityce” (Warszawa), „Kurierze
Zachodnim” (Perth), „Tygodniku Polskim” (Melbourne), „Wiadomościach
Polskich” (Sydney), „Ekspresie Wieczornym” (Sydney). Współpracuje z redakcją Australian Dictionary of Biography w Canberze i Radiem 3EA-SBS
w Melbourne. Członek
Związku Pisarzy Polskich
na Obczyźnie.
Książki: Lato w Surrey,
Słupsk 1984; Andrzej
Chciuk. Pisarz z antypodów, Kraków 1999; Śmierci
nie moje, Toruń 2002; Kabaret Literacko-Satyryczny
„Wesoła Kookaburra”, Toruń 2004; O pół globu
od domu. Obraz Polonii australijskiej w twórczości Andrzeja Chciuka, Toruń 2007;
Śmierci mi bliskie, Perth
2008.
cy, którzy nagminnie nie
przestrzegają przepisów drogowych, a denerwują tabliczki z nazwiskami patronów
ulic, na których brakuje
imion.
– W Słupsku swoją ulicę
ma Aleksandra Trzeciak,
działaczka oświatowa, której
brat zaznaczył swoją obecność w Australii. Na tabliczce
można przeczytać tylko A.
Trzeciak. Gwarantuję, że nikt
nie wie, że chodzi o kobietę –
komentuje.
Bogumiła Żongołłowicz
stara się utrwalać ważne
chwile i spotkania. Pisze
wiersze, coraz bardziej refleksyjne, jak te z najnowszego zbioru „Śmierci mi bliskie”, drugiej części planowanego tryptyku. I nie ustaje
w swojej pasji dokumentowania dorobku australijskich
Polonusów. Pracy i planów
ma na najbliższe kilkanaście
lat. d

