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Jak to jest z wiernością ptaków? 
Ornitologa Piotra Zaborowskiego 
pyta Magda Omilianowicz: 
Ptaki bywają monogamiczne, więc z tą 
wiernością to kolejny mit. Typy związ-
ków są tu przeróżne. Mamy typowy 
związek – samczyk, samiczka, gniazd-
ko, młode, ale mamy też różne rodzaje 
trójkątów i to nawet trójkątów wieloga-
tunkowych, gdzie na przykład łączą się 
w trójkąt dwa gatunki łabędzi – mamy 
parę łabędzi niemych i łabędzia krzy-
kliwego. Zdarzają się także sytuacje i 
wcale nie są rzadkie, gdzie pojawiają 
się pary homoseksualne. Wśród ptaków 
nie jest to nic nadzwyczajnego.  14

Ludzie są jak 
ptaki, ptaki są 
jak ludzie

Filmy i seriale z Australii to kara za 
polski Marzec 1968 roku. Gdy w czasie 
ówczesnych czystek rozwalono także 
zasłużoną łódzką filmówkę, jej rektor, 
profesor Jerzy Toeplitz, znalazł się w 
1970 w Australii, gdzie bardzo bogata 
jego dawna przyjaciółka, ufundowała 
mu szkołę filmową. Artykuł Ludomi-
ra Garczyńskiego-Gąssowskiego 3

Historia 
telewizji 
i seriali
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Andrzej Szmilichowski

Nawykliśmy, powiem więcej, wrosło 
w skórę mojemu pokoleniu, ale i póź-
niejszym, hasło „Nie ma wolności bez 
Solidarności”. Słowa-klucze: Wałęsa So-
lidarność Wolność, stały się światową wi-
zytówką Polski, sięgającą aż za ocean, do 
senatu Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej Lech Wałęsa występując w 
Stanach Zjednoczonych przed połączony-
mi Izbami (rok 1989) opowiedział dow-
cip, być może nieznany młodszym poko-
leniom Polaków: Gdyby wprowadzić na 
Saharze komunizm, po tygodniu zabrało-
by piasku! I amerykańscy posłowie oraz 
senatorowie, mało z krzeseł nie pospa-
dali ze śmiechu. Niepokojące i wcale nie 
śmieszne skojarzenia się budzą.  

Genialny rosyjski pisarz Fiodor Dosto-
jewski, notabene polakożerca, autor po-
wieści „Bracia Karamazow” umieścił tam 
„Legendę o Wielkim Inkwizytorze”, za-
wierającą znamienną profetię. 

Dostojewski zajmuje się sprawą starą 
jak sam świat, odwiecznym dylematem 
ludzkie natury: dwuwartościowością. 
Człowiek pragnie wolności i dobra, i do 
tego z całych sił dąży. Ale gdy wytęsk-
nioną i wyczekiwaną wolność otrzymu-
je (uzyskuje, wywalcza), szybko ugina 
się pod jej ciężarem i w miejsce dobra 
(ze wstydu, strachu, niewiedzy, braku 
pamięci, z głupoty), zaczyna czynić zło. 
Jest w nas więcej niewolników własne-
go losu, niż kowali własnego losu (słowa 
Dostojewskiego przytoczone z pamięci). 

Wolimy zabawę. Wybieramy zwiewne 
uciechy przed ciężarem pracy i odpowie-
dzialności. Czy w ogóle leży w ludzkiej 
naturze potrzeba niekrępowanej (rajskiej) 
wolności, czy ma życzenie budować swój 
los w walce? Tu zdania są podzielone, 
jedni twierdzą, że oczywiście pragną 
walczyć, inni (zdecydowana większość), 
że jednak dużo bardziej odpowiada im – 
chleba naszego powszedniego racz nam 
dać Panie.

Konsument chleba naszego powsze-
dniego nie marzy o trudach wyboru, nie 
tęskni do przeżywania dramatu, do brze-
mienia wolności, wystarcza mu skromna, 
by nie powiedzieć siermiężna metafizyka 
(klęk, krzyż, pacierz, obietnice), lub po-
słuszeństwo dyktatorowi. Innymi słowy: 
to, co nie wymaga samodzielnego intelek-
tualnego wysiłku i podejmowania decyzji.

Dostojewski w „Legendzie” przesłu-
chuje Jezusa, i zarzuca mu stawianie 
każdego pojedynczego człowieka przed 
problemami, które go przerastają – przed 
koniecznością podejmowania samodziel-
nej decyzji, i ponoszenia tego wysiłku 
konsekwencji. Jezus Dostojewskiego ro-
zumie w końcu swoją pomyłkę, zdaje so-
bie sprawę z popełnionego błędu, i uzna-
jąc konieczność poprawek postanawia 
uwolnić człowieka od przekraczającego 
jego możliwości trudu podejmowania su-
werennych decyzji. 

Jezus poświęca siebie, swoją wolność, 
w końcu życie, aby człowiek po wsze 
czasy nie musiał decydować, jakie war-
tości mają wyznaczać zakres wolności. 
Pozostawia mu tę spuściznę gotową. Że 
pogląd raczej kontrowersyjny, w każdym 
oryginalny i niespotykany? A to proszę do 
Fiodora!

Rzecz i problem, a zarazem dramat dnia 
dzisiejszego polega na tym, że wielu ludzi 
musi sobie odpowiedzieć na następujące 
pytanie: czy Wielki Inkwizytor ma prawo 
decydować, co jest dobrem narodu?

Bracia 
w wierze

POLICJA PROSI O POMOC. 51-letni mężczyzna prze-
padł bez śladu. Takiej treści komunikaty pojawiły się w me-
diach polskich w połowie 2015 roku. Wydział Kryminalny 
Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim za-
mieścił takiej treści apel: Policjanci poszukują 51-letniego 
Jarosława Stanka,  mieszkańca powiatu starogardzkiego. 
Mężczyzna zaginął w połowie sierpnia 2015 roku i do chwili 
obecnej nie skontaktował się z rodziną. 51-letni Jarosław 
Stanek, mieszkaniec gminy Bobowo (powiat starogardzki), 
zaginął 14 sierpnia 2015 roku. Mężczyzna do chwili obecnej 
nie dał żadnego znaku życia i nie nawiązał kontaktu z rodzi-
ną. Poszukują go funkcjonariusze z wydziału kryminalnego 
starogardzkiej komendy. Rysopis poszukiwanego 51-latka: 
wzrost 178 cm, waga 84 kg, sylwetka szczupła; włosy krót-
kie, proste szpakowate; twarz owalna; oczy niebieskie. 

murowany. (Pan Stanek już lata temu był wiernym działa-
czem Prawa i Sprawiedliwości: w 2006 roku kandydował 
na radnego w Starogardzie z listy PiSu). Dla uspokoje-
nia tłuszczy – niepokojącej się o zaginionego mieszkańca 
Starogardu – informujemy, że pan Jarosław ma także profil 
na Facebooku. I na wszelki wypadek, by drugi raz się nie 
zawieruszył, ma wspólny profil z małżonką: Marysia Jarek 
Stanek. 

W „Gazecie Wyborczej” wspomnienie Pawła Smo-
leńskiego o zmarłym niedawno w Sztokholmie Svenie 
Järnie (pisaliśmy o nim w poprzednim numerze NGP). Z 
artykułu „Sven Järn, nasz szwedzki łącznik” dowiadujemy 
się, że „niedawno działacze podziemia wystąpili do IPN z 
prośbą o nadanie Järnowi Krzyża Wolności i Solidarności. 
Dostali odpowiedź odmowną: w teczce Järna jest jego zgo-
da na współpracę”. Pisaliśmy również o tym w NGP – sam 
Sven tłumaczył to wielokrotnie, a nikt z ówczesnych dzia-
łaczy Solidarności nie miał i nie ma wątpliwości w szla-
chetną postawę odważnego Szweda. Bezduszne dokumen-
ty odczytywane bez kontekstu z tamtymi czasami, jeszcze 
długo będą nam zatruwać życie. To pogrobowe zwycięstwo 
komunizmu. 

Ludwik Dorn w rozmowie z Michałem Sutowskim: 
Modelowy Polak, jaki wyłania się z tożsamościowej wizji 
Prawa i Sprawiedliwości, to dygoczący ze strachu, spocony 
osobnik, który wrzucił na grzbiet koszulkę „wyklętych”, za-
szył się w kącie i plując na muzułmankę w hidżabie, myśli, 
że realizuje testament Łupaszki i Ognia. To Polaków po-
mniejsza, to jest pomysł na skarlenie Polski. A jednocześnie 
to może odrodzić – chyba wbrew intencjom obozu władzy 
– ten niegdyś niszowy nurt rusofilstwa. Próba uformowania 
Polaków w kontrze do zachodniej modernizacji, odwołania 
się do ich strachu przed późną nowoczesnością, przyniesie 
taki właśnie efekt. Trzeci „bliźniak” dojrzewał długo, ale 
dzisiaj trudno mu odmówić racji.

Ponure myśli z Facebooka (autor: Ryszard Antoni-
szczak): Niebagatelna część tego dziwnego narodu zna-
rowiła się próbując rzucić z siebie jarzmo jakiejkolwiek 
edukacji i ogłady. Teraz wybrali sobie prezydenta i rząd na 
swoje podobieństwo. Następnym zrywem będzie pochwała 
analfabetyzmu.

Jeszcze jeden znaleziony cytat: Szydercza dosłowność 
tao: po mądrym czarnym, biały idiota.

Godnościowa polityka polska jest równie straszna jak 
i śmieszna. Ostatnio zwolennicy „dobrej zmiany” na wide-
lec wzięli Francuzów, po tym jak prezydent Macron powie-
dział kilka gorzkich słów pod adresem rządu p. Szydło. Co 
gorliwsi zachęcali do bojkotu francuskich wyrobów, co rze-
komo miało zmiękczyć wrogie nastawienie tubylców znad 
Sekwany do Polaków. Na przykład pewna pani posłanka 
zapowiedziała, że nie będzie jadła francuskich serów. Ser 
się uśmiał. Na Internecie pojawiła się inna propozycja boj-
kotu: To wszystko każe nam powiedzieć mocno i stanow-
czo... Miłości francuskiej mówimy nie!!!! Od dziś, Polaku-
patrioto, loda nie będzie. Na złość Francuzom i ku chwale 
ojczyzny!!! 

W letniej Szwecji żenująca afera z polskimi akcenta-
mi. W roli głównej były minister finansów Anders Borg, 
obecnie partner życiowy zdolnej i kreatywnej Dominiki 
Peczyńskiej. Miejsce akcji: willa Tomasa Tjajkowskiego, 
syna znanej i cenionej pianistki Stelli Czajkowskiej. Jeśli 
wierzyć szwedzkim popołudniówkom (które popołudniów-
kami przestały być już lata temu) główny bohater podczas 
przyjęcia, na którym zgromadziło się liczne i znane grono 
ludzi, zachowywał się w sposób niewłaściwy na skutek 
nadmiernego spożycia alkoholu. W stosunku do gości (ko-
biet) używał słów i określeń, które dla polskich polityków 
różnych barw są na porządku dziennym, ale w Szwecji jed-
nak stopień tolerancji jest sporo niższy, więc zachowanie 
Borga spotkało się z krytyką. 

Były minister szybko przeprosił za swoje zachowanie 
tłumacząc się niedyspozycją i stresem. Dominika najpierw 
twierdziła, że nic niewłaściwego nie widziała podczas spo-
tkania, później złożyła deklarację swych uczuć do exmini-
stra. Tjajkowski odmówił komentowania, chociaż wyszło 
to dość asekuracyjnie. Publiczność podzieliła się na dwa 
fronty: jedni chcieli głowy Borga, drudzy stanęli w jego 
obronie, zapewniając, że jest facetem o jasnym umyśle 
i właściwym stosunku do kobiet. Bez względu na to, jak 
było naprawdę (chociaż w każdej plotce jest źdźbło praw-
dy), exminister zachował się po fakcie honorowo. Zrzekł 
się funkcji w zarządach znanych spółek (intratnych – do-
dajmy), co raczej potwierdziło podejrzenia, że spotkanie w 
willi Tjajkowskiego na wyspie w sztokholmskich szerach, 
miało przebieg raczej niemiły. Z biegiem czasu sprawa 
przycichła i wygasła, ale niesmak pozostał.  Zwłaszcza, gdy 
weźmie się pod uwagę, że Borg miał szansę na stanowisko 
szefa Moderatów, po rezygnacji Anny Kinberg Batry.

Ruszyliśmy na poszukiwania, gdyż zdjęcie zaginione-
go z archiwum policyjnego, zamieszczone na portalach 
internetowych, wydawało nam się znajome, nie mówiąc 
już o nazwisku. Poszukiwanego przez policję kryminal-
ną odnaleźliśmy w... Sztokholmie. Pan Stanek wypłynął 
bowiem na powierzchnię całkiem niedawno w OPONie 
(czyli Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych) 
dmuchanej przez Klub Gazety Polskiej w Sztokholmie. 
I nawet niezbyt się ukrywał, gdyż jako aktywista „dobrej 
zmiany” znalazł zajęcie (chwilowe) jako redaktor efemery-
dy, jakim było pisemko „Polskie Słowo” finansowane przez 
Kongres Polaków w Szwecji. Wspominaliśmy jakiś czas te-
mu pana redaktora (nie wiedząc wtedy o jego tajemniczym 
zaginięciu), który na łamach pisemka tak ubolewał nad sta-
nem polskiej emigracji w Szwecji: Wiedzę tę pojął zaled-
wie po paru miesiącach pobytu w Szwecji. Według Stanka 
„istnieje grupa, która pracować tu nie ma zamiaru, a więk-
szość czasu spędza w okolicach Central Station na zbiórce 
surowców wtórnych, konsumpcji płynów sprzedawanych w 
System Bolaget i paleniu papierosów. Ci pracują na niestety 
nagatywny obraz Polaka w Szwecji”. Jak na poszukiwanego 
przez policję kryminalną – niezły tupet. 

Śmieszniej jeszcze będzie jak dodamy, że pana Jarosława 
znajdziemy także na zdjęciach w Ambasadzie RP w 
Sztokholmie – w dzisiejszych czasach to gość tam niemal 
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Z DZIEJÓW FILMU, RADIA I TELEWIZJI (2)

O TELEWIZJI. JAKO TAKIEJ
W 1986 roku obchodzono pięćdziesię-
ciolecie telewizji. Dopuszczono się 
wtedy pewnego fałszerstwa. 
W odróżnieniu od telefonu, radia czy 
telegrafu, za którymi to wynalazkami 
stali konkretni ludzie (Bell, Marconi 
czy Mors), w wypadku telewizji 
konkretnego wynalazcy nie ma. Jest 
to zbiorowy wysiłek konstruktorów, 
przeważnie Niemców.

W roku 1896 roku  student fizyki w Królewcu Paul 
Nipkow przegrał w karty (według innej wersji w kości) 
pieniądze, które przysłali mu rodzice na podróż do domu. 
I biedny Paul spędzał wigilię samotnie na swojej stancji. 
Pomyślał: jakby to było pięknie, gdyby mógł zobaczyć, 
z odległości kilkuset kilometrów, dom rodzinny, jak do 
wieczerzy zasiadają rodzice, dziadkowie i rodzeństwo... 
W tym czasie, już były metody przesyłania telegraficznie, 
zrasterowanych, zdjęć statycznych. Ale... jak to ożywić? 

I wymyślił ruchomy raster tzw. „Tarczę Nipkowa”. 
Na tej zasadzie po 30 latach zaczęły się eksperymenty w 
całym cywilizowanym świecie, a 10 lat później w 1936 
uruchomiono pierwszą stałą telewizję w Berlinie. 

Pomysł Nipkowa, mógł być zrealizowany dopiero po 
tym, jak Hertz wymyślił lampę elektroniczną, a Tesla ją 
ulepszył. 

O polskich, udanych eksperymentach w tej dziedzinie, 
pisałem w poprzednim odcinku.

Telewizja profesjonalna nadała pierwszy program w 
dniu 1 sierpnia 1936 roku. Była to transmisja z otwarcia 
osławionej berlińskiej Olimpiady. I dlatego w 1986 roku 
dopuszczono się wspomnianego na wstępie fałszerstwa. 

Uroczystości 50-sięciolecia, bądź co bądź, tego ważne-
go wydarzenia, przesunięto o ponad miesiąc, na wrzesień 
1986, bowiem we wrześniu 1936 odbyło się połączenie 
telewizyjne między Londynem a Glasgow, przesłane na 
falach radiowych. Pretekstem do nie uznania berlińskiej 
premiery było to, że telewizja w Berlinie była telewizją 
kablową. Berlin opleciono kablem i w ważniejszych in-
stytucjach, gmachach publicznych i hotelach, zainstalo-
wano odbiorniki telewizyjne. 

W roku 1986 telewizja kablowa była codziennością, 
więc zarzut był absurdalny. Prawdziwym powodem, 
dlaczego nie uznano narodzin TV, był aspekt politycz-
ny. Pierwszym obrazkiem, który poszedł w świat, było 
otwarcie olimpiady i przemówienie ówczesnego kancle-
rza Niemiec, który mówił o ideach olimpijskich: pokoju, 
braterstwie i szlachetnej rywalizacji. I gdyby nie nosił on 
nazwiska Hitler, to by do fałszerstwa nie doszło. 

Niemcy szybko przerzucili swoją telewizję na fale ra-
diowe. Ta telewizja – zwana mechaniczną – rozwijała się 
przez 7 lat (do 1943) w Niemczech, a później już tylko po 
drugiej stronie Atlantyku w USA. Klęska stalingradzka 
przerwała działalność telewizji niemieckiej, która w 1943 
obejmowała już całą okupywaną przez Niemców Europę. 
Dostępna jednak była tylko dla Niemców. Odbiorniki 
w większości były instalowane w Soldatenhausach 
(Domach Żołnierza) i sanatoriach Wehrmachtu. W tej 
telewizji występowała często Szwedka Zarah Leander i 
Czeszka Lidia Baarova, a nawet nasz Jan Kiepura (natu-
ralnie przed wojną). 

Amerykanie kradną wszystko. Ludzi i wynalazki. Nam 
ukradli Polę Negri, Szwedom Ingrid Bergman. Francuzi 
do dzisiejszego dnia mają pretensję o kradzież filmu, i to 
podwójną. Amerykanie w pełni wykorzystali wynalazek 
Braci Lumiere, a później ulepszenie ich wynalazku, też 
rodem z Francji, czyli system szerokiego ekranu zwany 
Cinemascop. Czy się to komuś podoba, czy też nie, stolicą 
filmu jest Hollywood. Jest także synonimem dobrej roboty 
fimowej. Więc, jak Amerykanie ukradli Niemcom telewi-
zję, to ją ulepszyli i rozwinęli właśnie na bazie Hollywood.

Stefan Wiechecki (popularny Wiech) określił kiedyś te-
lewizję, jako radio z lufcikiem. I rzeczywiście – w pew-
nym okresie odbiorniki telewizyjne miały wygląd dużych, 
rozbudowanych radioodbiorników, gdzie zamiast „magicz-
nego oka” był niewielki ekranik. To już było w dobie te-
lewizji elektronicznej, gdy „Tarczę Nipkowa” zastąpiono 
lampą elektroniczną, zwaną kineskopem. Przez długie lata 
te kineskopy miały mały ekranik, bo trudności techniczne 
nie pozwalały na budowę dużych kineskopów.

Dopiero Hollywood stworzył telewizję taką, jaką dziś 
mamy. 

Aktorzy „drugiego planu”, którzy dorabiali sobie w ra-
diowych słuchowiskach i serialach, momentalnie zaadopto-
wali się do telewizji. Wspomniana dobra hollywoodzka ro-
bota spowodowała wysoką jakość seriali, które od początku 
zrosły się z telewizją. 

Gdy na dobre ruszyła telewizja satelitarna, to w sztok-
holmskim Klubie Dziennikarza na Vasagatan, jedną ścianę 
zabudowano telewizorami. Postawiono ich tam, jeden na 
drugim, 24 lub 25 – dokładnie nie pamiętam. Telewizory 
te odbierały (na cicho) programy z całego świata. Zdarzało 
się, że równocześnie na dwóch, trzech a nawet czterech 
ekranach różnych telewizji, szedł „Dallas”. Sprowokowało 
to jednego z kolegów do zainscenizowania w telewizji 
szwedzkiej programu satyrycznego o takiej treści: Jacyś 
państwo instalują sobie antenę satelitarną. Później włączają 
odbiornik i zmieniają kanały. Na wszystkich idzie „Dallas” 
w różnych wersjach językowych.

„Dallas” i „Dynastia” – to dwa hollywoodzkie kultowe 
seriale, które stały się wzorem dla różnego typu podróbek. 
Co nie znaczy, że wcześniej w różnych krajach, na różnych 
kontynentach, nie kręcono seriali – nie tylko na własny uży-
tek. Osławione seriale brazylijskie czy meksykańskie wy-
ciskały łzy wrażliwych kobiet na całym świecie. Do tego 
doszły seriale australijskie. 

Filmy i seriale z Australii to kara za polski Marzec 1968 
roku. Gdy w czasie ówczesnych czystek rozwalono tak-
że zasłużoną łódzką filmówkę, jej rektor, profesor Jerzy 
Toeplitz, znalazł się w 1970 w Australii, gdzie bardzo bo-
gata jego dawna przyjaciółka, ufundowała mu szkołę fil-
mową. Tu warto dodać, że profesor Toeplitz spędził przed 
wojną parę lat w Hollywood i był wielkim admiratorem 
filmu amerykańskiego. Co nie trudno wyczytać, z jego wie-
lotomowej „Historii filmu”. W Polsce Ludowej, jako rektor 
państwowej uczelni nie mógł wcielać w życie swoich idei. 
Nie mógł opierać się na osiągnięciach Griffith’a, musiał 
lansować: Eisensteina, Pudowkina, Dowżenkę i Kuleszowa. 

Otóż nie ulega wątpliwości, że awangardowy film ra-
dziecki z lat dwudziestych wniósł wiele do estetyki fil-
mu. Ale twórcą filmu fabularnego, takiego, jaki mamy do 
dzisiaj, był Dawid Griffith, który oparł się na konstrukcji 
dobrych XIX-wiecznych powieściach Karola Dickensa. 
U nas to powieści Prusa i Sienkiewicza. A drukowane w 
odcinkach to pierwowzór seriali. Griffith wydłużył bardzo 
czas filmów z 20 lub 30 minut do 3 godzin w wypadku 
„Narodzin Narodu” i 6 godzin w wypadku „Nietolerancji”. 
To naturalnie było dużo za dużo. Ustalono, że 90 minut to 
tyle, ile widz kinowy wytrzymuje bez wysiłku. W wypadku 
małego trzęsącego się ekraniku telewizyjnego uznano limit 
45 minut. I tyle mają najczęściej filmy telewizyjne i odcinki 
seriali. 

To wszystko są ustalenia amerykańskie. Szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności, Polska przez długie lata była od-
cięta od Zachodu. Przede wszystkim od kultury amerykań-
skiej. Dopuszczano za to „postępowy” film francuski i wło-
ski (neorealizm). To spowodowało dobrą polską drogę. Tak 
w filmie, jak i w telewizji, która na dobre (i złe) zagościła 
w Polsce w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Ale o tym już w następnym odcinku.  

Nie sposób nie zauważyć 
pewnych zdarzeń na Litwie, 
które przeradzają się 
w konflikt z powodu pisowni 
i języka. Tradycja zderzyła 
się z fonetyką i ortografią –
nastąpił etniczno/językowy 
konflikt.

Spór jest równie ostry, jak i szkodliwy. 
Oraz zbyteczny. Czy bowiem nie jest tak, 
że i my „polonizujemy” obce nazwy i na-
zwiska, co często utrudnia identyfikację 
i tożsamość? Dialogu w tej sprawie brak 
– zostały tylko dwa monologi. Kanony pa-
triotyzmu po obu stronach, zapanowały nad 
obiektywizmem.

Jako uczeń podstawówki w okresie mię-
dzywojnia, nie potrafiłem zrozumieć, jak 
Polak mógł pisać „Litwo, ojczyno moja” 
(był to okres, kiedy Rydz Śmigły groził 
Antanasowi Smetonie). Parę lat później da-
ne mi było pojąć, że Litwa była dla Korony 
tym, czym Finlandia dla ówczesnego 
Królestwa Szwecji, i że oba te W.X. uzy-
skały samodzielność dopiero po I wojnie 
światowej.

Dlatego – o ile właściwie rozumiem – 
na przykład słusznie Baranauskas mógł 
być Baranowskim, tak jak Vysniauskiene 
Wiśniewską albo Grzybowska  prezydentem 
Grybauskaitė. Oraz, że starą stolicą Litwy, 
Trakai, były Troki, zaś po niej Kowno – a 
to przecież Kaunas. A i u nas, w Szwecji, 
królowa Krystyna, tuż po wojnie 30-letniej, 
zaprosiła francuskiego filozofa i uczone-
go René Descartes’a (1596-1650), które-
mu jednak (cogito ergo sum) zmarło się w 
Sztokholmie po roku. Który Polak poznał-
by w nim Renata Kartezjusza? (Nota bene, 
Chopin też bywał Szopenem...).

Siedzibą Kataru jest Daleki Wschód, 
stolicą zaś Doha (obecnie bardzo popular-
na). Ale w polskich tekstach istnieją (po 
co?) dziwolągi gramatyczne jak np. „w 
Dausze”. Berlin jest Berlinem, ale czemu 
Rheinland Pfalz – Nadrenią Palatynatem, a 
Regensburg – Ratyzboną? Zaś Transylwania 
– Siedmiogrodem?

Historyczny Grunwald bardzo przypomi-
na etymologię niemiecką, acz po niemiec-
ku nazywa się Tannenberg. Z kolei Litwini 
nazywają go Žalgiris. Śmieszy też fakt, że 
korn/maiz to kukurydza – bo przypomi-
na mi to ciuciubabkę i włoskie cocodrillo. 
Uczymy się dzisiaj, że poczciwy diżej to DJ, 
a pijar to PR. Montesqieu to Monteskiusz, a 
Veit Stoss to Wit Stwosz. Dlaczego jednak 
Wawrzyniec to Lawrence, a Jerzy to Georg? 
Niemcy też działają w tej konwencji: u nich 
Inowrocław to Hohensalza, zaś Zabrze to 
Hindenburg.

W Belgii na przykład jest miejscowość, 
przy której puryści językowi mogą dostać 
czkawki: Waloni zwą go Louvain, Flamadzi 
Leuven, a Niemcy Löwen. Gdyby przyjąć 
taką zasadę, to pewnie po polsku mogliby-
śmy nazwać go ... Lwowem.

Dlaczego poruszam ten temat? Pochodzę 
z Łodzi, lecz w Szwecji mieszkam już od 
ponad 70 lat. Moja Łódź (tylko jedna nie-
polska litera!) to niestare miasto w samym 
środku Polski. Próbowano mu narzucić na-
zwę Litzmannstadt. Wytrzymała ta nazwa 
tylko 5 lat....

dr Roman Freund
Vällingby

Louvain
Leuven
Löwen
Lwów?!
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Co łączy Cię z Naddniestrzem? 
Jestem honorowym członkiem Towarzystwa Pol-
-skiej Kultury „Jasna Góra” w Naddniestrzu. To jest 
dla mnie wielki zaszczyt, bo nasi rodacy tam  miesz-
kający, są w jakimś stopniu izolowani geopolitycznie 
przez Europę. A dzieje się tak dlatego, że Naddnie-
strze jest nieuznawane przez innych i wiąże się z tym 
bardzo wiele problemów i ograniczeń.   

A kiedy i jak zaczęła się dla Ciebie przygoda 
z tamtejszą Polonią?                                                
To było 6 lat temu. Pewnego ranka zbudziłem się, bo 
miałem metafizyczny sen. Śnili mi się Polacy z Nad-
dniestrza. Nie fizycznie, tylko symbolicznie. I kiedy 
się zbudziłem, to cały czas myślałem tylko o nich, 
chociaż nie miałem ku temu żadnych powodów.  
Naddniestrze nie było wówczas jeszcze tak dobrze 
znane. Nie miałem też żadnych związków rodzin-
nych z tamtymi stronami. Pojechałem do mojego 
przyjaciela i zapytałem go, czy wie dokąd teraz 
pojadę. Kiedy mu powiedziałem, że wybieram się do 
Naddniestrza, to był bardzo zdziwiony. Nie dziwiłem 
się mu zbytnio, bo moja decyzja pozbawiona była 
zupełnie podstaw racjonalnych. W owych czasach 
funkcjonowały tam przecież zaostrzone przepisy. 
Obecnie jest już zdecydowanie lepiej. Republika 
Naddniestrzańska otwiera się powoli na Europę. Tam 
dużo, a nawet może wszystko, zależy od polityki z 
Rosją.       
  
Kiedy udało Ci się zmaterializować swój sen? 
To był rok 2010. Wtedy nawiązałem współpracę 
z prezesem Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna 
Góra” w Naddniestrzu, panią Natalią Siniawską-
Krzyżanowską, która jest naszą wspaniałą rodaczką, 
a która urodziła się w sienkiewiczowskim Raszkowie 
w Naddniestrzu, gdzie rozgrywa się akcja z „Pana 
Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza.  
Wśród Polonii naddniestrzańskiej szczególnie 
wyróżnia się zdolna młodzież. Pracuje z nią prezes 
Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” pani 
Natalia Siniawska-Krzyżanowska. Jest także zespół 
“Koraliki” prowadzony także przez panią Natalię, 
która ukończyła w tym roku psychologię i rozpoczęła 
studia orgiastyczne. Brakuje tam tylko nauczyciela 
języka polskiego. Złożyliśmy wprawdzie, w ubie-
głym roku,  projekt, który otrzymał dofinansowanie. 
Na nasz apel nikt jednak z Polski się nie zgłosił na 
rok szkolny 2017/2018.  

Naddniestrze to Europa. Właśnie dlatego powin-
niśmy się nim jeszcze bardziej zainteresować. 
Naddniestrze nie jest nadal uznawane przez żadne 
państwo na świecie. Wyjątek stanowią podobne two-
ry - takie jak: Abchazja i Osetia Południowa. Naszym 
więc obowiązkiem, szczególnie nas Polaków w kraju 
i na świecie, jest zainteresować się naszymi rodakami 
w Naddniestrzu. I pomóc im w powrocie do swych 

polskich korzeni. Oni przecież chcą tam podtrzymy-
wać i podtrzymują kulturę polską. Chcą też nauczyć 
się języka polskiego. Jest to życzenie wszystkich 
tam mieszkających – i starszych i młodych. I coraz 
więcej osób zapisuje się do Towarzystwa Polskiej 
Kultury i odnajduje swoje korzenie. Pamiętam jak 
jeszcze dwa lata temu Towarzystwo liczyło około 
200 osób. Dziś ma ono, razem ze swoimi dziećmi, 
prawie 600 członków oficjalnie zapisanych. 
Natalia Siniawska-Krzyżanowska jest postacią chary-
zmatyczną. I wszystko co tam robi, dla podtrzymy-
wania kultury i tradycji polskiej, jest autentyczne i 
prawdziwe. A to znaczy, że jest ideowe i nie ma w 
tym żadnego interesu. Zostałem zauroczony tą auten-
tycznością, spontanicznością i hierarchią wartości, 
którą coraz rzadziej spotyka się w Europie Zachod-
niej czy w Polsce. Tu bowiem cywilizacja wartości, 
zdaniem jednego ze współczesnych niemieckich 
filozofów, powoli umiera. A te wartości, o których 
rozmawiamy, znajdują się jeszcze na wschodzie 
Europy – paradoksalnie na wschodzie.  
 
Ciekawe jak wyglądało Wasze pierwsze spotkanie 
z Natalią Siniawską-Krzyżanowską?
Było bardzo egzotyczne. Po pierwsze umówiła się ze 
mną na moście na Dniestrze. Myślałem, że tam jest 
tylko jeden most. Jak się później okazało, że jest ich 
kilka. Pojechałem, biorąc namiar z mapy na  most, 
który był najbliżej Raszkowa. Jechałem z projektem, 
z artystami polskimi. To był nasz pierwszy projekt, 
który został pozytywnie zaopiniowany w urzędzie 
marszałkowskim i otrzymał dofinansowanie. To był 
rok 2011. Projekt ten nosił tytuł „Polscy artyści 
Polakom w Naddniestrzu”. Okazało się, że nasz 
most, na którym się umówiliśmy znajduje się 200 
km dalej na południe. Zdecydowaliśmy się jednak 
przekroczyć granicę i nie jechać dalej. I zacząłem 
przekraczać. A tam już na nas czekano, wszyscy byli 
uprzedzeni na granicy o naszym przyjeździe, także 
pogranicznicy. Zjawiła się też osobiście pani prezes 
Natalia Siniawska-Krzyżanowska. Tak wyglądało 
nasze pierwsze spotkanie na ziemi naddniestrzańskiej 
w Raszkowie. Tam pani prezes przedstawiła 
mi swoje marzenie – zbudowanie Domu Polskiego. 
Jej pomysł bardzo mi się spodobał.   

Co było dalej?    
Za pieniądze darczyńców z Polski, postanowiliśmy 
kupić działkę w Raszkowie i powołać do życia 
Dom Polski, w którym polska tradycja i kultura 
będzie miała swoje fundamenty. Kupiliśmy teren o 
powierzchni 16 arów, na której od strony zachodniej 
można było podziwiać piękny, leniwy Dniestr, a od 
strony wschodniej piękny i dostojny kanion raszkow-
ski, do którego prawie sięga nasza działka. Nasza to 

znaczy wszystkich nas Polaków mieszkających w 
Polsce i na całym świecie. Chcę to bardzo stanowczo 
podkreślić, że ten dom jest naprawdę nas wszystkich 
Polaków rozsianych po całym świecie, do którego 
zapraszamy bardzo gorąco! Zbudowany jest w stylu 
mołdawskim, ale i trochę w polskim, bo są tam np. 
zapiecki, takie same jak w czasach Marii Konopnic-
kiej. I te zapiecki wraz z komnatami posiadają dusze. 
I może dlatego warto tam przyjechać i w trochę sobie 
pomieszkać.     
 
A jak duży jest ten dom?    
Dom Polski w Raszkowie składa się z dwóch części. 
Pierwsza to część główna ze wspomnianymi już za-
pieckami i trochę zabytkowa. Druga część to kuchnia 
letnia, do której dobudowaliśmy pokoje noclegowe 
z mediami, tak aby można się było tam umyć i za-
mieszkać wygodnie przez parę dni.  
Pokoi gościnnych mamy trzy w budynku głównym. 
Myślimy teraz o zrobieniu poddasza w nowej części, 
w którym byłyby jeszcze 2 pokoiki. Musimy teraz 
szybko wymienić dach w starym domu oraz podłogi. 
Chcemy go też całościowo wyremontować. Do 
zakończenia tych remontów potrzebujemy jeszcze 40 
tys. zł (ok. 10 tys. Euro). To nie są duże pieniądze, bo 
ten dom po zakończonym remoncie będzie napraw-
dę ładny i funkcjonalny. Uważam, jako współautor 
powstania tego domu razem z panią Natalią Siniaw-
ską-Krzyżanowską, że to będzie perełka Europy 
Wschodniej. 
Przy Domu Polskim tworzymy ogród sztuki, w 
którym odbywać się będą nasze spotkania z kulturą i 
artystami polskimi. W naszym ogrodzie odbył się już 
nawet pierwszy wernisaż „Polacy z Naddniestrza”. 
Zaprezentowaliśmy tam kilka fotografii poświęco-
nych tamtejszej Polonii. Wernisaż zgromadził nawet 
sporą, jak na tamte warunki, grupę naszych roda-
ków.  

Co jeszcze ciekawego zobaczyć można w Raszko-
wie?     
W Raszkowie mamy też polski cmentarz z przeło-
mu XVII i XVIII wieku, na którym pochowani są 
wyłącznie Polacy, nasi rodacy. Mamy tam ponadto 
kościół rzymsko-katolicki będący najstarszą świąty-
nią w całej Mołdawii liczący sobie ponad 400 lat. 
Legenda mówi, że Wołodyjowski – choć jest to 
postać fikcyjna, brał tam ślub z Baśką.   
W Raszkowie są wreszcie ruiny wspaniałej rene-
sansowej synagogi z freskami. Podobną do niej 
zobaczyć można tylko w Jerozolimie. Są to już 
wprawdzie tylko ruiny, ale freski, póki co, jeszcze 
się zachowały. Jest wreszcie prawosławna cerkiew. 
Dawniej były też jeszcze cerkiew ormiańska i greko 
katolicka,  I to wszystko znajduje się w pobliżu 
naszego Domu Polskiego.    

O Polakach w Naddniestrzu
Leszek Wątróbski rozmawia 
z Markiem Pantułą 
z Przemyśla, honorowym 
członkiem Towarzystwa 
Polskiej Kultury „Jasna 
Góra” w Naddniestrzu

Prezes Natalia Siniawska-Krzyżanowska z dziećmi.
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Tekst i zdjęcia:
Leszek Wątróbski

Sting i Gil 
Evans. 
Niezwykły 
duet, 
wyjątkowa 
sesja.

Jest noc, stoję w oknie pokoju na górnym piętrze 
hotelu Katowice, pode mną czarna magma miasta 
z cekinami ulicznych świecidełek. Z przemyślnie 
wmontowanego we framugę lóżka radia dochodzi 
muzyka nadawana przez lokalną stację. Poznaje 
śpiew Stinga, poznaję brzmienie big bandu Gil 
Evansa, niczego jednak nie rozumiem. Genialne 
granie, trzymające w napięciu, że aż tchu brakuje, 
ale jakim cudem oni razem? Słyszę publiczność. 
Występują zatem  na koncercie. Ale jakim?! 

Tej nocy trudno mi było zasnąć. Następnego ranka 
pędzę do empiku, pytam o ów koncert. Młody gen-
tleman ( jak sie okazało, dorabiający na stoisku mu-
zycznym student wydziału jazzu), z tajemniczą acz 
pełną aprobaty miną podaje mi płytę źle oprawioną, 
podobną pirackim wydaniom dostępnym wtedy i w 
legalnych miejscach sprzedaży( połowa lat 90. sic!). 
-To wielki koncert- dodaje  i odchodzi  do kolejnego 
klienta.

Jedyny taki koncert. Zagrany na Perugia Jazz 
Festival 11 lipca 1987, transmitowany na żywo przez 
państwową telewizję RAI Uno. Szczęśliwie uwiecz-
niony na płycie  pod tytułem Last Session ( wydanej 
przez Jazz Door).

Co się właściwie wtedy stało? Muzycy, na co 
dzień pracujący na różnych planetach, spotkali się 
niespodzianie i stworzyli coś, co przejdzie do hi-
storii. Znane songi Stinga w aranżacji Gila Evansa 
zabrzmiały na tyle odmiennie, że mimo oswojenia 
z ich melodiami miało się wrażenie słuchania no-
wej muzyki. To sprawa niezwykłej orkiestracji Gila 
Evansa i śmiałego podejścia do tego projektu ze stro-
ny Stinga, który dostroił się do nowych ramek inną 
niż na swoich autorskich płytach interpretacją. 

Dwóch wielkich artystów, wyjątkowy big band, 
gorąca festiwalowa noc jazzowa.

Sting, gwiazda muzyki pop ale i autor ambitnych 
artystycznych piosenek, twórca nie stroniący od eks-
perymentów i eksploracji muzycznych, nieustannie 
poszukujący nowego wyrazu artystycznego. Gil 
Evans, kanadyjski kompozytor, dyrygent i pianista, 

mistrz jazzowej orkiestracji, lider big bandu, twór-
ca oryginalnego brzmienia. Zadziwił już wcześniej, 
kiedy potrafił przekonać i zainspirować Milesa 
Davisa do wspólnych dzieł: Miles Ahead, Porgy and 
Bess, Scetches of Spain. Był jedynym chyba białym 
człowiekiem którego Miles Davis nie tylko, że tole-
rował ale któremu okazywał swą przyjaźń, może i w 
nieco kłopotliwy sposób, wydzwaniając po nocach, 
by pogadać o nowych pomysłach muzycznych. O 
Gil Evansie, w wywiadzie opublikowanym w Down 
Beat w lutym 1994, Miles mówił : „Był [Evans] czło-
wiekiem o głębokiej wiedzy, podobnie jak Leonard 
Bernstein. I ci klasyczni faceci nie wiedzieli tego, co 
wiedział Gil. Oni nie znali ludzi”. 

Ekstatyczny koncert, obezwładniające brzmienie 
bandu, uwodzący głos śpiewaka. Mistrzostwo inter-
pretacji i aranżacji. W składzie orkiestry sami rasowi 
jazzmani, w tym znane indywidualności: Branford 
Marsalis(ts) John Surman(bs) Lew Soloff(t); z tyłu 
sceny, w chórku wokalnym, Urszula Dudziak. I to 
brzmienie: tuby armatnie, puzony gromkie, waltor-
nie uroczyste. Dęciaki ekspansywne, nadające or-
kiestrze ciepły sound ale i wyraźny charakter. Raz 
natężone, wręcz agresywne, by zadać szyku frazą 
pompatyczną, innym razem liryczne, pastelowe, 
subtelne. Do tego rozcinające powietrze saksofony 
z solówkami wartkimi jak u jaskółek przed burzą, 
syntezatory  z kosmiczną głębią tonu, formatujące 
całość grania. Frenetyczna sekcja napędza całość, 
spokojny lider i dyrygent Gil Evans oszczędnie daw-
kuje akordy na swoim keyboardzie. I wszystko to 
frapująco współbrzmi z otwartym na szerokie śpie-
wanie głosem będącego w świetnej formie Stinga. 
Muzyka pełna wibracji, kolorów i niuansów. W pro-
gramie kompozycje Stinga, Jimmy Hendrixa i Tony 
Williamsa. Trzeba posłuchać, jak drugie życie otrzy-
mują hity: Strange Fruit, Comes a Time, czy słynna 
Roxanne. I chyba najbardziej odjazdowe wykonanie 
w tym dniu: rozkołysane Murder by Numbers. 

To co znane, charakterystyczne i wspaniałe w 
aranżach Gila Evansa znalazło sie i na tym koncer-
cie. Zdumiewająca  zdolność zachowania równowa-
gi między zespołową improwizacją (rzadkie w big-
-bandach) i ścisłą kompozycją. I do tego kunsztow-
ne sola saksofonów i trąbki, których nie przytłacza 
orkiestra tylko “ustraja” wyszukaną aranżacją partii 
zespołowej.

Sting po koncercie powiedział iż to, że było mu da-
ne zagrać w Gilem Evansem, to  jak wygrać Puchar 
Świata. Od 15 roku życia jest wielbicielem jego 
muzyki a wspólny koncert to spełnienie marzenia. 
Również Evans podnosił walory Stinga, zadowolony 
że grało im sie tak, jakby od lat ze sobą pracowali.

Spotkanie ze Stingiem wpisuje się we wcześniej-
sze próby Gila Evansa nasycenia swoich utworów 
pomysłami wykraczającymi poza klasyczny jazz. 
Myślę o jego nagraniach inspirowanych muzyką 
hiszpańską, brazylijską jak i Jimmy Hendrixem.

W pół roku po słynnym koncercie w Perugii Gil 
Evans umiera w wieku 76 lat. Ów historyczny kon-
cert okazał się być w karierze mistrza aranżacji jego 
wybornym grand final, wieńczącym życie i dzieło 
artysty, który zaprowadził  jazz na wyżyny kunsztu.

Daj Boże każdemu muzykowi taką kodę zanim 
uda się na Łąki Niebieskie.

Zygmunt Barczyk

Na terenie pobliskiej Rybnicy mamy drugi kościół 
rzymsko-katolicki. Jest tam również wąwóz Horpy-
ny. W wiosce zaś Słoboda-Raszków nadal mieszka 
niemal w 100% Polaków. Jest to bliźniacza wioska, 
oddalona o 6 kilometrów od Raszkowa. Polacy 
zamieszkali tam po Powstaniu Listopadowym. 
Byli to zesłańcy polityczni – tacy jak Konfederaci 
Barscy oraz osoby, które wyjechały z kraju szukając 
lepszego chleba. Dziś mówiąc o naszych rodakach 
w Naddniestrzu podaje się w przybliżeniu liczbę ok. 
8-10 tys. osób polskiego pochodzenia na blisko 500 
tys. wszystkich tamtejszych mieszkańców.  
 
Jakie projekty udało się Wam już 
zrealizować? 
Projekty, które tam zainicjowaliśmy to ubiegłorocz-
ne (2016) Dni Henryka Sienkiewicza. Zrobiliśmy 
publiczne czytanie Trylogii. Chcemy, aby raz w roku 
odbywał się tam festiwal poświęcony jego pamięci, 
na który do Raszkowa przyjeżdżaliby artyści, ludzie 
kultury, sztuki i nauki. I w nawiązaniu do Sienkiewi-
cza, naszego Noblisty, aby się tam odbywały spotka-
nia, koncerty, wernisaże czy prelekcje. Niech to będą 
też dni filmu i książki polskiej. I aby to wszystko 
odbywało się ponad podziałami, było wielokulturowe 
i cykliczne.      
Prowadzimy tam również akcję medyczną. Polega 
ona na przyjazdach do Naddniestrza polskich lekarzy 
i na profilaktycznych badaniach polskich rodzin, ale 
także i mołdawskich. Robiliśmy już takie badania w 
Słobodzie-Raszków, Raszkowie i Tyraspolu przez 
ostatnie dwa lata. Badanym zakładamy kartoteki, 
wszystko jest robione profesjonalnie. Efektem tych 
akcji medycznych była operacja 3-letniego dziecka 
ze Słobody-Raszków z polskiej rodziny, któremu 
groziło kalectwo fizyczne i psychiczne. To była bar-
dzo specjalistyczna operacja. Podjęła się jej, zupełnie 
bezinteresownie – z dobrej woli, dr Maria Łydka 
z Rzeszowa. Operacja się powiodła i w ten sposób 
uratowaliśmy małego człowieka.   
W tym zaś roku przebywała u nas przez miesiąc w 
Przemyślu pani Halina Krzyżanowska z Raszkowa 
w Naddniestrzu. Miała operowany z sukcesem bark 
przez lekarzy ortopedów: Krzysztofa Popławskiego i 
Piotra Czyżewskiego.    
 
Jesteś rehabilitantem i terapeutą osób 
niewidomych...
...z różnymi schorzeniami chorobowymi. Mam 56 
lat. Interesuję się i żyję filozofią. Od 18 lat zajmuję 
się Polakami mieszkającymi w Europie Wschodniej. 
Jestem twórcą festiwalu transgranicznego osób nie-
pełnosprawnych pod nazwą Bukowińskie Spotkania 
ze Sztuką, gdzie leczymy ich np. muzykoterapią. 
Zabierałem tam ze sobą polskich artystów, którzy 
specjalnie dla nich tam występowali. Wprowadziłem 
tam elementy terapii. Bukowińskie Spotkania ze 
Sztuką odbywa się na Ukrainie i w Rumunii oraz od 
pewnego czasu na Mołdawii. Podobne rzeczy, pod 
różnymi nazwami, organizujemy teraz w Naddnie-
strzu.     
Kocham też góry. Są one, szczególnie dzisiaj, odda-
leniem się od naszej zwariowanej trochę cywilizacji. 
Przebywanie tam nie jest żadnego rodzaju ucieczką 
czy poszukiwaniem spokoju. Jestem osobą, która 
swoją wolność odnaleźć może także w tłumie, w 
którym potrafię się zdystansować i jakby transcen-
dować ten otaczający nas na co dzień tłum ludzi . 
Góry są niejako moją samotnią, obok samotni, którą 
posiadam w sobie.     
 
Życzę powodzenia w budowie dachu Domu 
Polskiego oraz w budzeniu świadomości 
tamtejszej Polonii. Dziękuje też za rozmowę.
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Z pamiętnika 
młodej 
nauczycielki
Na początku lat 80-tych znalazłam się 
w Częstochowie, mieście nieznanym 
mi wcześniej, trochę innym niż miasta 
śląskie, skąd pochodzę. Niska 
zabudowa, klasycystyczne kamienice, 
szerokie Aleje NMP, monumentalna 
Jasna Góra dominująca nad miastem. 
Liczne pielgrzymki maszerujące przez 
Aleje ze śpiewem i transparentami 
nadawały miastu niezwykły urok.

Droga pielgrzymek biegła przez całą długość 
Aleji, od barokowego kościoła św. Zygmunta,  pro-
sto na wzgórze jasnogórskie, mijając w połowie dro-
gi kościół św. Jakuba. Świątynia ta, charakterystycz-
na, w bizantyjskim stylu, właściwie obca architekto-
nicznie w sercu katolickiej Częstochowy, wzbudziła 
moje zainteresowanie. Często, razem z moim syn-
kiem, chodziliśmy tam na spacery. 

Historia tego kościoła sięga XVI wieku, kiedy to 
na tym miejscu znajdował się drewniany kościółek 
oraz przytułek dla chorych pielgrzymów, usytu-
owany przy polnej drodze wiodącej na Jasną Górę. 
W wyniku późniejszych dziejów Polski, rozbio-
rów oraz po klęsce Napoleona, miasto znalazło się 
ostatecznie w rękach carskich, jako część Księstwa 
Warszawskiego, a później Królestwa Kongresowego. 

W latach1860-tych kościół św. Jakuba wyburzo-
no, a po upadku Powstania Styczniowego, niejako 
za karę dla Polaków, na jego miejscu wybudowano 
obecny budynek cerkiewny. Zbudowany na planie 
krzyża greckiego jako cerkiew Cyryla i Metodego. 
Cerkiew tę zbudowano na wzór warszawskiej cer-
kwi Marii Magdaleny, powstałej nieco wcześniej na 
Pradze.  

Kiedy po I-szej wojnie światowej Rosjanie osta-
tecznie opuścili miasto, katoliccy mieszkańcy prze-
jęli światynię, nazywając ją jak kiedyś, kościołem 
św. Jakuba. Dzisiaj ta piękna budowla umieszczona 
naprzeciwko Ratusza jest ozdobą centralnego placu 
Częstochowy – placu Biegańskiego. Pielgrzymi wę-
drując na Jasną Górę mijają tę pamiątkę carskiego 
panowania nad Częstochową, zastanawiając się być 
może nad orientalnym charakterem tej budowli.

Zainteresowanie dziejami kościoła oraz miasta 
było dla mnie pomocą w mojej pracy z młodzieżą. 

Nauczałam wtedy historii pracując w szkole podsta-
wowej w robotniczej dzielnicy. Moja klasa liczyła 
prawie 40 uczniów, prowadziłam ją przez pięć lat do 
zakończenia ósmej  klasy. 

Uczniowie w tamtych latach byli wspaniali: peł-
ni entuzjazmu, zainteresowani historią, wdzięczni. 
Nie przypominam sobie większych problemów. 
Może pracując w szwedzkiej szkole trudno dzi-
siaj w to uwierzyć – ale takie mam wspomnienia. 
Nawiasem mówiąc, jeśli czegoś naprawdę brakuje 
mi w Szwecji, to tamtej pracy.

Robiliśmy wycieczki do kościołów, muzeum, do 
starszej części miasta. Uczniowie przeprowadzali 
wywiady z ludźmi pamiętającymi wojnę, mówili-
śmy na lekcjach o tym „jak to kiedyś było”. W miarę 
pogłębiania się naszej wiedzy, coraz wyraźniej ryso-
wał się obraz miasta, które jeszcze niedawno w dużej 
części zamieszkane było przez społeczność żydow-
ską. Nic w tym dziwnego. Położona w zachodniej 
części Kongresówki, bliskość przemysłowej Łodzi, 
przepływ pielgrzymów, rosnąca liczba zakładów su-
kienniczych – wszystko to zachęcało do osiedlania 
się w mieście. Słabo uprzemysłowione imperium ro-
syjskie było atrakcyjnym rynkiem dla Częstochowy 
czemu sprzyjały niskie, preferencyjne cła na granicy 
z Rosją. Ogromne znaczenie dla miasta miała też 
kolej warszawsko-wiedeńska, budowę której roz-
poczęto w 1845 roku. Wzrost liczby mieszkańców 
miasta, korzystny handel, wzmacniały rolę społecz-
ności żydowskiej oraz było powodem rozwoju kul-
tury Żydów.

Stopniowo odkrywaliśmy pamiątki po tych lu-
dziach: Filharmonia Częstochowska zbudowana w 
miejscu Synagogi zniszczonej przez Niemców, któ-
rej ruiny zostały przekazane miastu po wojnie przez 
Kongregację Wyznania Mojżeszowego. Później szu-
kaliśmy terenów byłego getta, w którym w kwietniu 
1941 żyło około 48 tysięcy ludzi. Losy ludności ży-
dowskiej to najbardziej przerażający rozdział okupa-
cji miasta. Stłoczeni w zamkniętej dzielnicy, w ocze-
kiwaniu na zagładę, która nastąpiła w następnym ro-
ku, jesienią, prawie 40 tysięcy z nich wywieziono do 
obozu koncentracyjnego w Treblince. Ostatecznie 
getto zlikwidowane zostało przed końcem wojny. 

Stopniowo widziałam jak uczniowie wczuwają 
się w koszmar okupacji. Mówiliśmy też o tych nie-
licznych Żydach, którym udało się przetrwać woj-
nę, ukrywanych przez Polaków, często sąsiadów. 
Wiele lat później, całkiem niedawno, wyczytałam o 
jednej z uratowanych – dziewczynce Marion Kozak 
urodzonej w 1934 roku. Marion, ocalona dzięki 

zakonnicom, opuściła Polskę po wojnie, wyjechała 
do Anglii, a później została matką Eda oraz Davida 
Miliband. Obaj synowie byli brytyjskimi politykami 
Partii Pracy, a David był ministrem spraw zagranicz-
nych w rządzie Gordona Browna (2007-2010). Sama 
zaś Marion żyje do dziś. Pracowała między innymi 
w organizacji Greenpeace.

Czytaliśmy w klasie o cmentarzu żydowskim – 
kirkucie. Trudno było nam zlokalizować ten cmen-
tarz. W tamtych czasach nie mówiło się dużo o 
Żydach. Może koszmary wojny były zbyt świeże, a 
klimat polityczny chyba inny niż dziś. Znajomy ro-
botnik Huty Częstochowa opowiadał mi o kirkucie 
położonym na terenie huty. Wiem – dzisiaj jest to 
proste, ale wtedy, żeby się dostać na teren cmenta-
rza, należało wcześniej starać się o zgodę w dyrekcji 
huty. 

O tym jednak nie wiedzieliśmy. Zaczęliśmy się 
przygotowywać, czytać o kulturze Żydów, żadne z 
dzieci nie było tam wcześniej, ja znałam tylko mały 
kirkut na Śląsku.

Ten w Częstochowie, założony na początku XVIII 
wieku jest jednym z największych cmentarzy ży-
dowskich w Polsce na ponad 8 ha powierzchni.

Byłam przekonana, że sobie poradzimy. Okazja 
do wyprawy nadarzyła się koło święta zmarłych w 
1985 roku. Moi uczniowie mieli wtedy po 14 lat, w 
ostatniej klasie podstawówki. Jak co roku, najstarsze 
klasy miały pójść ze zniczami na cmentarz żołnierzy 
radzieckich.

Takie było zarządzenie dyrektora szkoły, a właści-
wie 1-go sekretarza organizacji partytjnej w szkole. 
Jakoś nie przyszło mi do głowy, żeby zwrócić się do 
nich o zgodę – mało tego, nikogo nie poinformowa-
liśmy. Prosiłam dzieci, żeby nie rozgłaszać i nikt w 
szkole nie dowiedział się.

Tego dnia byłam sama z całą klasą. Pojechaliśmy 
tramwajem do końca linii w stronę huty. Ruszyliśmy 
w drogę wiedząc, że brama cmentarna była od tej 
strony. Myśmy jednak szli przez pola nieużytków. 
Cmentarza nie znaleźliśmy. Wróciliśmy się do war-
towni. Zdumieni naszą obecnością strażnicy wska-
zali nam drogą, pytając przy okazji, z której szkoły 
jesteśmy.

Cmentarz zrobił na nas ogromne wrażenie: na-
grobki – macewy, głównie z hebrajskimi napisami, 
pochylone, przewrócone, oplecione bluszczem, buj-
na roślinność i wielka cisza. Wszystko porośniete 
młodym lasem.   

Uczniowie byli skupieni, to co przez wiele tygo-
dni czytaliśmy, o czym prowadziliśmy rozmowy, 
dotyczyło przeszłości. A teraz przyszło nam nagle 
zetknąć się namacalnie z historią. Część macew była 
powojenna, ostatnie groby z lat 70-tych, Żydzi z in-
nych części świata, pochowali swoich zmarłych tu-
taj, na ojcowiźnie. Zapaliliśmy znicze i wróciliśmy 
do miasta. 

Następnego dnia zaczynałam chyba nieco później. 
Oficer SB czekał na mnie w gabinecie dyrektora. 
Byłam zdumiona, nie rozumiejąc o co mu chodzi. 
On zaś podekscytowany, przekonany pewnie że jest 
na tropie żydowskiego spisku. Widziałam stopniowo 
rosnące rozczarowanie na jego twarzy. Młoda na-
uczycielka i nawet nie Żydówka oraz lekcja historii 
na cmentarzu. 

Oczywiście, po tej wyprawie dostałam reprymen-
dę ze strony szefa za brak odpowiedzialności (co 
dzisiaj nawet rozumiem), natomiast moje notowania 
wśród kolegów, nauczycieli wyraźnie się poprawiły. 
Wielu z nich odebrało to jako dowód odwagi z mojej 
strony.

Czytałam niedawno, że parę lat temu huligani 
zniszczyli liczne nagrobki żydowskiego cmentarza, 
a później częstochowscy licealiści podjęli się akcji 
sprzątania i usuwania szkód.

Tak się zastanawiam: może to ich rodzice kiedyś 
razem ze mną szukali tego miejsca? Choć tego moż-
na się tylko domyślać.

Nie byłam już dawno w tamtych stronach. Wiem, 
że cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków 
Częstochowy. W ostatnich latach studenci z Izraela 
pracowali nad identyfikacją nagrobków.

Udało im się zebrać spis liczący ponad 2 tysiące 
nazwisk. Cmentarz jest częściowo zdewastowany, 
zarośnięty, a jednak jest to piękne świadectwo mi-
nionej epoki. Dzisiaj można obejrzeć to miejsce na 
zdjęciach oraz krótkich filmach na YouTube.

30 lat temu potrzebowalismy dużej wyprawy oraz 
przygotowań – i może to utrwaliło ten cmentarz w 
mojej pamięci.

Janina Operchalska
Sztokholm

Częstochowski kirkut. Foto: Wikipedia
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Moje życie z książką (3)

Mogłabym istnieć bez telefonu, 
telewizji i komputera, bo tak 
żyłam w młodości w PRL-u, 
ale nie potrafię sobie 
wyobrazić życia bez książek. 

Teresa Urban
Kiedy odkryłam klasyków francuskich i pisarzy 

amerykańskich odniosłam wrażenie, że jest to rzeka 
a nawet ocean pełen obiecujących przygód. Rzuciłam 
się z niecierpliwością w ich nurt. Viktor Hugo, ge-
niusz romantyzmu, Stendahl, prekursor realizmu i 
Guy de Maupassant, mistrz noweli – to ważni przed-
stawiciele francuskiej klasyki. „Nędznicy”, synteza 
powieści przygodowej, obyczajowej, sensacyjnej i 
umoralniającej, jedna z najwspanialszych książek 
jakie znam, gdzie siła fizyczna idzie w parze ze sła-
bością ducha, nienawiść z wybaczeniem, a dobroć 
nierzadko odpłacana jest złem. Pierwsza, czarno-biała 
ekranizacja powieści z Jeanem Gabinem w roli Jeana 
Valejana dorównała jakością powieści, natomiast na-
stępny film, już w kolorze, z nienaturalnymi, stworzo-
nymi wirtualnie scenami, graniczy z farsą i groteską. 
Barykada Komuny Paryskiej to komputerowy wytwór 
chorej wyobraźni. 

Julian Sorel, bohater „Czerwonego i czarnego” 
Stendahla jest zlepkiem dwóch przymiotów: na-
miętności i wyrachowania. I tu film uzupełnił po-
wieść wspaniałymi rolami nieodżałowanego Gerarda 
Philipe’a jako Juliana i Danielle Darieux, wykorzy-
stanej uczuciowo arystokratki. Nowele Maupassanta 
to wzruszające obrazy z życia różnych sfer, pełne 
ironii, satyry i krytyki społecznej, przedstawiające re-
alistyczny, pełen pesymizmu obraz ówczesnego spo-
łeczeństwa. „Naszyjnik” jest moją ulubioną nowelą, 
w której płytkość i omamienie dobrobytem doprowa-
dziło bohaterkę do ruiny.

Theodore Dreiser, Ernest Hemingway, Irvin Shaw, 
Scott Fitzgerald i John Steinbeck to nie jedyni, ale 
najbardziej przeze mnie cenieni pisarze amerykańscy. 
Urodzeni na przełomie 19-go i 20-go wieku tworzy-
li w pierwszej połowie wieku 20-go. Ich twórczość 
różni się od klasyków francuskich brakiem nieprze-
kraczalnych barier społecznych i podziału na arysto-
krację, burżuazję i mieszczaństwo. W amerykańskiej 
społeczności istnieli bogaci i biedni, a wielu bohate-
rów powieści usiłowało się wzbogacić, często w nie-
uczciwy, wręcz niemoralny sposób. 

Dreisera, najwcześniejszego z wyżej wymienio-
nych pisarzy, można nazwać współczesnym klasy-
kiem. Jego „Tragedię amerykańską” przeczytałam 
jednym tchem, ale z mieszanymi uczuciami. Główna 
postać, Clyde, próbuje wyrwać się z ubóstwa i za 
wszelką cenę szuka szczęścia w  pieniądzu popełnia-
jąc coraz to poważniejsze wykroczenia. A kiedy jego 
kochanka, prosta i ufna dziewczyna, zachodzi w ciążę 
i staje się przeszkodą w dalszym socjalnym i ekono-
micznym awansie, postanawia się jej pozbyć aran-
żując wypadek na jeziorze. Oskarżony o zabójstwo 
zostaje stracony na krześle elektrycznym. Charakter 
Clyde’a budzi odrazę. Podatny na złe wpływy, bez 
kręgosłupa moralnego, bezwzględnie goniący za suk-
cesem ponosi karę ale nie przywróci to życia ofierze. 
Nabrałam niesmaku do imienia Clyde i potwierdziło 
się to w filmie „Bonnie i Clyde”. 

W powieści Fitzgeralda „Wielki Gatsby” wątek 
chęci wzbogacenia się jest podobny, ale motorem jest 
tu miłość. Gatsby kocha bogatą młodą mężatkę i chce 
ją zdobyć dorównując a nawet przewyższając ją bo-
gactwem. I tu opowieść kończy się tragedią. Książka 
doczekała się kilku ekranizacji. Film z Robertem 
Redfordem w roli głównej był udany, ale najnowsza 
ekranizacja z Leonardo di Caprio pełna grotesko-
wych, wirutalnych scen, podobnie jak ostatnia wersja 
„Nędzników” to żałosna karykatura oryginału.

Sens moralny „Siostry Carrie”, następnej pozycji 
Dreisera, jest zbliżony do „Tragedii amerykańskiej”. 
Tytułową bohaterkę ogarnęła, podobnie jak Clydea, 
żądza bogactwa, co sprowadza ją na nieuczciwą drogę 
życia.

Irvin Shaw to współczesny, ale nieżyjący już pi-
sarz, znany przede wszystkim ze swej kultowej 

powieści „Młode lwy”. Jest ona protestem przeciwko 
okrucieństwom wojny, którymi w równej mierze do-
tknięci są żołnierze po obu stronach frontu. „Pogoda 
dla bogaczy” (w oryginale „Rich man, poor man”) 
spopularyzowana przez serial telewizyjny, to dzieje 
rodziny emigrantów i jej wrastanie w amerykańską 
rzeczywistość. Natomiast „Lucy Crown” to obycza-
jowo psychologiczna powieść o rodzinie, gdzie matka 
ma pozamałżeński romans, a świadkiem zdrady jest 
dorastający syn, co w konsekwencji doprowadza do 
rodzinnej tragedii. Czytałam tę książkę jednym tchem 
w przeddzień ważnej klasówki. Nie pamietam dokład-
nie ani fabuły, ani jak mi poszło na sprawdzianie. Ale 
uczucie euforii podczas lektury zapisało się w mej pa-
mięci na całe życie.

Hemingway to chyba najważniejsze nazwisko po-
śród gigantów współczesnej literatury amerykańskiej. 
Pozostawił po sobie wielką spuściznę, powieści, nie-
które oparte na autobiograficznych faktach, nowele i 
wspomnienia. Przeczytałam wszystko co było dostęp-
ne z tekstami publikowanymi po jego samobójczej 
śmierci włącznie. Hemingwayowski styl jest zwarty i 
oszczędny, z krótkimi zdaniami, bez przymiotników i 
zbędnych słów. Może dlatego jego książki są objęto-
ściowo umiarkowane, przynajmniej w porównaniu z 
wielotomowymi dziełami innych autorów. 

W literaturze zadziwia różnorodność stylów pisar-
skich, potrafią być tak odmienne, a każdy doskonały 
w swoim rodzaju. Stylistycznym przeciwieństwem 
Hemingwaya może być Proust, którego meandry 
zdań wiją się przez pół stronicy. Powieść „Komu bije 
dzwon”, obok opowiadania „Stary człowiek i morze”, 
jest uważana za najważniejsze dzieło autora. Jej boha-
ter, Robert Jordan, to członek oddziału partyzanckie-
go walczącego podczas hiszpańskiej wojny domowej 
po stronie Republikanów. Nocna rozmowa Roberta 
z Marią, młodą dziewczyną, którą kocha, to jedna z 
piękniejszych scen miłosnych. Robert uprzedza Marię 
o niebezpiecznej misji jakiej się podjął,  przygotowuje 
do myśli, że może jej nie przeżyć i stara się przekonać 
dziewczynę, że ma iść dalej, bo on pozostanie z nią 
we wspólnych wspomnienich. Ekranizacja powieści, 
dzięki rewelacyjnej grze Gary Coopera i Ingrid Berg-
man, zyskała sobie wielu entuzjastów. 

Odwaga to przewijający się motyw u Hemingwaya, 
tak jakby autor cierpiał na kompleks jej braku, odwa-
ga żołnierza w boju, tropiciela dzikich zwierząt czy 
torreadora na arenie. Pisarza fascynuje corrida, a po-
smaku tej fascynacji doznaliśmy sami, kiedy podczas 
pierwszej wycieczki do Hiszpanii wybraliśmy się na 
corridę. Od najmłodszych lat byłam uwrażliwiona na 
znęcanie się nad zwierzętami i nie powtórzyłabym  
doświadczenia. Patrzyłam jednak jak w hipnozie na 
torreadora, który po ryzykownym tańcu z muletą, 
ocierając się o rogi byka,  niecelnie wbił mu szpadę 
w kark, odmówił pomocy, poczym pochylając się po-
przez rogi ostrożnie, niemal z czułością, wyciągnął ją 
i ponowił cios. Tym razem byk natychmiast zwalił się 
z nóg, a publiczność szalała. Opisy Hemingwaya spra-
wiają wrażenie, że morderca nie jest wrogiem ofiary, 
że ich relacja jest niemal przyjacielska, a dotyczy to 
nie tylko corridy, ale i polowania czy połowu ryb, tak 

jak to autor przedstawił w opowiadaniu „Stary czło-
wiek i morze”. Doceniając kunszt pisarski tych dwóch 
najbardzej cenionych dzieł trudno mi jednak utożsa-
mić się z ich bohaterami. „Pożegnanie z bronią” jest 
mi bliższe. Losy pary zakochanych, amerykańskiego 
ochotnika i angielskiej sanitariuszki oczekującej ich 
dziecka, to wzruszająca opowieść o ucieczce od okru-
cieństw wojny, tęsknocie za pokojem, normalnością 
i rodziną. Niedługo dane im było cieszyć się szczę-
ściem. Dziecko rodzi się martwe, a matka umiera. 
Podobno historia ta oparta jest na autobiograficznych 
przeżyciach autora. 

Robiąc ten rozrachunek czytelniczki, zdałam sobie 
sprawę, jak słabo znam literaturę włoską. Poza wspo-
mnianymi wcześniej książkami dla dzieci przychodzą 
mi na myśl tylko trzy nazwiska. „Kłamstwo i czary” 
Elsy Morante to fascynująca opowieść o wielopoko-
leniowej mieszczańskiej rodzinie, której więzi uczu-
ciowe zostają zniszczone przez kłamstwa, zachłan-
ność i fanatyzm religijny. Alberto Moravia (ożenio-
ny z Morante), prekursor egzystencjalistów, opisuje 
alienacje, apatię i rozpacz współczesnego człowieka. 
Tytuły jego wnikliwych ale pesymistycznych opowie-
ści „Obojętni”, „Pogarda” czy „Nuda” mówią same 
za siebie. Giuseppe di Lampedusa w „Lamparcie” 
przedstawił losy wymierającej sycylijskiej arystokra-
cji w obliczu sił demokracji i rewolucji. Ale żaden z 
bohaterów tych powieści nie towarzyszył mi przez 
całe życie. 

Z moją znajomością literatury greckiej jest jeszcze 
gorzej. Poza starożytną twórczością, którą znam wy-
rywkowo, czytałam zaledwie jedną współczesną po-
wieść „Greka Zorbę” Mikisa Kazantzakisa. Przyznam 
jednak, że film, jako wyjątek od reguły, przewyższył 
powieść a przyczynił się do tego legendarny odtwórca 
tytułowej roli, Anthony Quinn.

Spośród anglosaskiej literatury specjalne miejsce 
w mym sercu zajmuje John Galsworthy. Jego „Saga 
rodu Forsyte’ów” i jej dalsze części „Nowoczesna 
komedia” oraz „Koniec rozdziału”, to powieść rze-
ka, przedstawiająca losy bogatej burżuazji od epoki 
wiktoriańskiej do okresu miedzywojennego, kiedy 
tradycyjne wartości przestają już być szanowane. 
Autor jest przedstawicielem realizmu krytycznego i 
humanitarnym moralistą. Opisuje najrozmaitsze typy 
ludzkie, zarówno dobre jak i złe. Potrafi wzbudzić u 
czytelnika litość dla ludzkich słabości. Nie sposób w 
kilku zdaniach oddać fabuły powieści, więc wspomnę 
tylko Soamesa, zamożnego członka socjety, oschłego, 
przesadnie liczącego się z pieniędzmi i niezbyt lubia-
nego. Żona, urodziwa Irena, znudzona małżeństwem, 
nawiązuje romans z młodym architektem i opuszcza 
męża. Soames żeni się powtórnie i z tego związku 
rodzi się córka, Fleur, która wyrasta na uroczą, ale 
lekkomyślą i samolubną kobietę. Oziębły skądinąd 
Soames bezgranicznie ją kocha i na każdym kroku 
okazuje tę miłość. Cieszyłam się, że w końcu stał 
się bardzej uczuciowy, ale przykro mi było, że córka 
wykorzystuje uczucia ojca dla własnych celów. Inny 
fragment, który utkwił mi w pamięci to „Babie la-
to”, o ostatnich dniach życia seniora klanu Forsytów. 
Spędza je w ogrodzie, w łagodnym jesiennym cieple, 
zauroczony odwiedzającą go piękną Ireną. (cdn)

Kurs języka szwedzkiego
dla początkujących

 
rozpoczęcie nowego kursu

w środę  20 września  o godzinie 18.00
w klubie T.P. „Ogniwo”

Sysslomansg. 8, T-Fridhemsplan, tel. 
08-653 20 52

Zajęcia odbywają się w środy w godz. 
18.00 do 20.00 

lub czwartki w godz. 19.00 do 21.00

Teresa Urban
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LUDZIE SĄ 
JAK PTAKI, 
PTAKI SĄ 
JAK LUDZIE
Rozmowa z Piotrem Zaborowskim, 
ornitologiem, miłośnikiem przyrody

Piotr, kiedy i jak zaczęła się Twoja 
miłość do przyrody, a szczególnie do 
ptaków? 
Myślę, że odziedziczyłem ją po ojcu, 
który żył blisko natury, więc i mnie 
przyroda fascynowała od dziecka. 
Podobało mi się jeżdżenie w teren, 
do lasu, nad jeziora. Do dzisiaj lubię 
wszystko co fruwa, rośnie i biega na 
czterech łapach, mam dwa psy i trzy 
koty. Ale najbardziej od lat interesują 
mnie ptaki. Miałem szczęście wycho-
wywać się z kumplem, Arturem Homa-
nem, któremu też miłość do przyrody 
pozostała do dzisiaj. On kręci prze-
piękne, nagradzane filmy przyrodnicze 
m.in. o bocianach czy Dolinie Baryczy. 
To z nim, jako dziecko, chodziłem po 
łąkach, lasach, czyli widocznie zostaje 
to w człowieku na całe życie. 

Będąc nastolatkiem uratowałeś dwa 
łabędzie. 
Tak, to były wczesne lata 80., czas kie-
dy zimy jeszcze były mroźne, ze śnie-
giem, a ulice w Koszalinie wąziutkie 
i słabo odśnieżone. Wracałam wieczo-
rem do domu, był ostry mróz i nagle 
zobaczyłem dwa dorosłe łabędzie lecą-
ce nisko nad ziemią. Ptaki lecąc, często 
kierują się nad szosy, bo mylą je z cie-
kami wodnymi, z rzekami. Kiedy ptaki 
zniżyły lot zorientowały się zapewne, 
że lecą nad drogą, ale zahaczyły o li-
nię telefoniczną i wylądowały na ulicy. 
A łabędzie mają duży problem, żeby 
wystartować z ziemi, jest im znacznie 
łatwiej zerwać się do lotu z wody. Zła-
pałem je więc za szyje – bo tak trans-

portuje się łabędzie dla swojego i ich 
bezpieczeństwa – i wędrowałam z nimi 
ulicą. Na szczęście ulitował się jakiś 
taksówkarz. Zatrzymał się i zawiózł 
mnie z nimi aż nad Dzierżęcinkę, gdzie 
zostały zwodowane. 

To była nastoletnia, spontaniczna 
akcja, teraz uczestniczysz w poważ-
niejszych przedsięwzięciach. 
Od 55 lat na polskim wybrzeżu jest pro-
wadzona jedna z najstarszych na świe-
cie akcji obrączkowania ptaków i regu-
larnego, rok po roku, badania ptasich 
wędrówek. Głównie ptaków małych, 
wróblowatych, choć przy okazji inne, 
większe gatunki też zahaczają się w 
nasze siatki. To wydarzenie nazywa się 
Akcja Bałtycka i było zapoczątkowane 
przez profesora Władysława Bussę. Za-
wsze odbywa się wiosną i jesienią. Ja 
uczestniczę w akcji niedaleko Kosza-
lina, nad morzem, w okolicy Darłowa 
lub Dąbek. A inne akcje są na Helu i 
Mierzei Wiślanej. Polegają na łapaniu 
ptaków w sieci i obrączkowaniu przez 
ludzi, którzy mają do tego uprawnienia. 
W 2014 roku, jesienią, zdarzyła nam się 
nie lada gratka, bo w nasze sieci zawitał 
trznadel złotobrewy. 

To jakiś rzadki, wyjątkowy gatunek? 
Trznadel złotobrewy to ptaszek, który 
przyleciał do nas ze środkowej Azji, 
nieprzecięty rarytas. To było pierwsze 
stwierdzenie obecności tego ptaszka 
w Polsce. Jest niewielki, mniej więcej 
wielkości wróbla, trochę inaczej ubar-
wiony. Ciężko byłoby go wypatrzeć 

idąc do lasu. Widywano ten gatunek w 
Danii. Kiedy wpisze się jego nazwę na 
You Tube można obejrzeć filmik z Da-
nii, gdzie tłumy ludzi stoją przy jednym 
krzaczku. W Polsce widownia była 
mniejsza, bo było nas tylko sześcioro, 
w tym dwóch Hiszpanów. 

Co się dzieje, kiedy taki rarytas się 
zdarzy? Cały świat ornitologiczny 
o tym mówi? 
Tak, bo to jest wielkie przeżycie i 
ogromna rzadkość. Można go dotknąć, 
wziąć do ręki. We wszystkich waż-
niejszych mediach europejskich, w 
informacjach pojawiła się wiadomość, 
że trznadel złotobrewy pojawił się w 
Polsce.

Kogo jest więcej: ornitologów czy 
ornitolożek? Czy płeć nie ma tu żad-
nego znaczenia? Trzeba mieć jakieś 
specjalne predyspozycje żeby wziąć 
udział w Akcji Bałtyckiej? 
Są i mężczyźni i kobiety. Dziewczy-
ny w terenie świetnie sobie radzą, bez 
ludzi, daleko od świata. Śnieg pada, 
deszcz leje, namiot przecieka, ale nikt 
nie marudzi. Nie ma żadnych specjal-
nych barier. Oczywiście, osoba biorąca 
udział w akcji musi być pełnoletnia, ale 
przyjeżdżają przeróżni ludzi, młodzi, 
starsi, różnych zawodów. Także i tacy, 
którzy nigdy nie mieli do czynienia z 
ptakami. Dodam jednak, że to nie jest 
obóz wypoczynkowy, tam się ciężko 
pracuje, ale dołączyć może każdy. 

Powiedz czego my, ludzie robić nie 
powinniśmy, żeby ptakom nie szko-
dzić, a robimy? Jakie błędy popeł-
niamy, często nieświadomie, 
w dobrej wierze? 
Teraz, czyli latem w żadnym wypadku 
nie należy zabierać pisklaka, który cho-
dzi po ziemi i wygląda na opuszczo-
nego. Dorosły ptak na pewno siedzi w 
pobliżu, schowany i z reguły, po jakimś 
czasie pomoże maluchowi do gniaz-
da wrócić. A kiedy człowiek zabierze 
pisklaka do domu, to po pierwsze ma 
małe szanse, żeby go wykarmić, a na-
wet jeżeli się to uda, to oswojony w 
warunkach domowych ptak nie wróci 
już do natury.

Na moim osiedlu mieszka kobieta 
wybierająca ze śmietnika stary 
chleb, którym potem karmi ptaki. 
To duży błąd, prawda? 
Trzeba to powiedzieć jasno i dosadnie. 
Dawanie chleba, nawet świeżego, nie 
wspominając o chlebie spleśniałym, to 
sposób na mordowanie ptaków! W ten 
sposób nie pomagamy, ale zabijamy. 
Chleb ma w sobie sól, konserwanty, 
polepszacze i dla ptaków to jest zabój-
cze. Nie należy też karmić ptaków w 
parkach, bo często łabędzie są już tak 
otyłe, że ledwo mogą chodzić, nie są 
w stanie polecieć. Ptaki trzeba karmić 
ziarnem, ale też z umiarem. Tak na-
prawdę, ptaki potrzebują dokarmiania 
kiedy jest bardzo źle, czyli jest wysoki 
śnieg. Chcąc pomagać warto pamiętać, 
że ptaki potrzebują wody. Przy wyso-
kich temperaturach na każdej dział-
ce, balkonie powinna stać miseczka z 
wodą. To jest bardzo poprawne, pro-
ekologiczne zachowanie, bo z tej wody 
skorzystają też ssaki i owady.
 
Często nad ranem budzą mnie 
krzyczące za oknem mewy. Skąd 
się wzięły i dlaczego jest ich 
aż tyle w mieście? 
Mewa srebrzysta żyła na wybrzeżach 
Francji, Wielkiej Brytanii od lat, w 
miastach portowych. U nas ten gatunek 
pojawił się kilkadziesiąt lat temu. Po-
czątkowo były to rzadkie, pojedyncze 
ptaki żyjące w stanie dzikim na jezio-
rach i wyspach, aż tu nagle pojawiły 
się gniazda w Ustce. To było pierwsze 
miasto w Polsce, które sobie wybrały. 
Nie wiadomo dlaczego. A po zaanek-
towaniu Ustki pojawiły się i w innych 
miastach nadmorskich. Dlaczego? Bo 

im tu dobrze. Zero drapieżników – są 
przecież największe. Żerowiska? Każ-
dy śmietnik i psie kupy to ich ulubio-
ne jedzenie. Gdybyśmy więc zamknęli 
śmietniki i sprzątali psie kupy to mewy 
nie byłyby już takie chętne do mieszka-
nia w tym środowisku. To my je do tego 
zachęcamy, ale pozytywem jest, że one 
sprzątają nam miasto. 

Pogadajmy o mitach. Czy ptaki 
są mądre czy nie bardzo? Taka 
„głupia gęś” na przykład?
Głupia gęś to mit, bo gęsi są inteligent-
nymi ptakami. Łabędzie, kaczki też są 
błyskotliwe i oczywiście papugi, nasze 
krukowate: kruk, gawron, wrona, kaw-
ka. To widać, bo świetnie radzą sobie 
z przystosowaniem do nowych warun-
ków. Szybko „załapują”, żyjąc przy 
nas, a niektóre umieją używać prostych 
narzędzi. 
 
A kura? Chyba nie należy 
do bystrzaków?
Z kurą nie bardzo wiadomo, bo trudno 
mówić o ptaku hodowlanym, którego 
my ludzie hodując ogłupiliśmy. Inteli-
gencję ptaków widać po tym, jak radzą 
sobie w życiu. Kura z hodowli nie ma 
szans, żeby sobie poradzić, ale gdyby 
przyjrzeć się „dzikim” kurom we wsi, 
to one już sobie radzą całkiem nieźle.

Ile lat żyją ptaki? Jest jakaś 
średnia wieku? 
Bardzo różnie. Większość żyje kilka 
lat, ale niektóre gatunki drapieżne, kru-
kowate czy mewy mogą  żyć nawet 20, 
30. Najdłużej żyją te największe, naj-
częściej dalekomorskie ptaki. Znany 
jest przypadek albatrosa, który przeżył 
ponad 60 lat. Wiemy o tym, bo był za-
obrączkowany w gnieździe i dożył tak 
sędziwego wieku. To najstarszy znany 
ptak na wolności. Miałem taki przy-
padek mewy żółtonogiej. To gatunek, 
który przylatuje do nas jesienią i leci 
dalej na południe. Taka zaobrączko-
wana w Finlandii mewa złapała się do 
naszej siatki w Darłowie, oczytałem jej 
obrączkę i dostałem informację, że ptak 
ma 26 lat.

A jak jest u ptaków z wiernością, 
ze stałością. Łabędzie są 
monogamiczne? 
Ptaki bywają monogamiczne, więc z tą 
wiernością to kolejny mit. Najłatwiej 
jest to zaobserwować u dużych gatun-
ków – łabędzi, gęsi. Typy związków są 
tu przeróżne. Mamy typowy związek – 
samczyk, samiczka, gniazdko, młode, 
ale mamy też różne rodzaje trójkątów i 
to nawet trójkątów wielogatunkowych, 
gdzie na przykład łączą się w trójkąt 
dwa gatunki łabędzi – mamy parę ła-
będzi niemych i łabędzia krzykliwego. 
Zdarzają się także sytuacje i wcale nie 
są rzadkie, gdzie pojawiają się pary ho-
moseksualne. Były o tym prace nauko-
we. Wśród ptaków nie jest to nic nad-
zwyczajnego. Tak po prostu jest. 
U ptaków jest duża różnorodność 
płciowa. Najczęściej mamy kolorowe-
go samczyka no i szarą samiczkę – u 
wróblowatych, u kaczek. To jest naj-
częstsze, ale jest druga sytuacja – oba 
ubarwione są tak samo, szarawo. Co 
charakterystyczne, jeżeli samiczka jest 
szara, a samiec kolorowy, częściej mło-
dymi i gniazdem zajmuje się samiczka. 
Jeżeli oba ptaki są ubarwione podobnie, 
to najczęściej oba zajmują się  młody-
mi, ale zdarza się, rzadko bo rzadko, 
sytuacja odwrotna. U płetwonogów, 
niedużych siewek, sytuacja kompletnie 
odwrócona. To samiczka jest pięknie 
ubarwiona, a samczyk nieco gorzej. Sa-
miczka składa jajka po czym zostawia 
samca na jajkach z gniazdem czyli z ca-
łym domem na głowie. To wszystko da 
się porównać do sytuacji z życia ludzi, 
a w przyrodzie pewne strategie istnieją 
od zawsze.
 
A jak jest z kukułką? Podrzuca 
jajka do innych gniazd czy to 
kolejny mit?
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To akurat prawda. Kukułki przylatują 
do nas dość późną wiosną i składają 
jajka do gniazd różnych ptaków. Naj-
częściej konkretna kukułka składa jaj-
ka do konkretnych gatunków, żeby jej 
jajko było podobne, żeby nie zostało od 
razu odrzucone i po podrzuceniu zaraz 
odlatuje, pod koniec lipca, na początku 
sierpnia. Te kukułki, które widzimy we 
wrześniu to są młode, które się wyklu-
ły. I co ważne, słysząc kukanie, warto 
wiedzieć, że kuka samiec, bo samiczka 
ma dość obrzydliwy głos. 

Sroka kradnie błyskotki?
Kradnie, nie tylko sroka, kradną ptaki 
krukowate i nie tylko, zdarza się to też 
u drapieżnych na przykład u kani ru-
dej, że budując gniazdo ustraja je. Jest 
to forma dekoracji, zdobienia, takimi 
elementami, które są kontrastowe. Jeśli 
gniazdo będzie bure, to według sroki 
złote i świecące będzie na nim fajnie 
wyglądało. Niektóre gatunki lubią kon-
trast, przede wszystkim, żeby zachęcić 
samiczkę.
 
Czyli „podryw na chatę”. Na co 
jeszcze podrywają?
Na gniazdo, na piórka i na głos oczy-
wiście. Głos ma ogromne znaczenie 
i może być powodem wielu zdrad, bo 
samiczka może skorzystać z kilku za-
proszeń i bywa, że samiec musi potem 
wychowywać nie swoje potomstwo.

A nasz polski symbol – bocian, 
wierny całe życie? 
Kolejny mit. Fakt, że ptaki wracają 
do tego samego gniazda, ale pary nie 
kojarzą się na całe życie. Pierwszy 
wraca do gniazda najczęściej samiec 
i zaprasza do niego pierwszą samicę, 
która pojawi się w pobliżu. Bociany 
są świetny rodzicami, ale zdarza im się 
eutanazja. Jeżeli mają czwórę młodych 
i uznają, że jest kiepski rok, to młode 
są wyrzucają z gniazda. Postanawiają 
wychować tylko dwa, a jak jest jeszcze 
gorzej, to z gniazda wylatuje kolejny 
młody bociek. Być może z bólem, ale 
ptaki podejmują takie decyzję na grani-
cy eutanazji.
 
Agresja? 
Zdarza się, głównie u gatunków teryto-
rialnych, które ustalają sobie pewne te-
rytorium lęgowe – gniazdo i przestrzeń 
wokół niego – i nie dopuszczają tam 
innych gatunków. Bardzo aspołeczna 
jest nasza największa sowa – puchacz, 
która nie lubi mieć żadnych sąsiadów 
w okolicy i potrafi zabijać ptaki w po-
bliżu, ale to jest cena przetrwania nie-
zwykle rzadkiego gatunku. On musi 
walczyć o swoje.
 
Miłość, zdrady, agresja, trójkąty 
– rzeczywiście jesteśmy do siebie 
podobni. 
Wszystko o czym my ludzie dyskutuje-
my, prowadzimy debaty, w przyrodzie 
już było i wciąż jest. Więc jeżeli ktoś 
chciałby przyjrzeć się temu bliżej, spoj-
rzeć w oczy sowie, wypuścić z dłoni 
mysikrólika, poznać ciekawych ludzi i 
spędzić czas nad morzem pod namio-
tem, zapraszam na Akcję Bałtycką. 
Kontakt do nas znajdziecie w Interne-
cie. 

Dziękuję za rozmowę:
MAGDA OMILIANOWICZ 
Fot: prywatne archiwum 
Piotra Zaborowskiego 

Biznesmen w Smålandii nie toleruje 
handlu narkotykami i unika kontaktów 
z duńskimi gangsterami, ale pewnie 
ma różne ciemne interesy, bo nie mo-
że niczego zgłosić władzom ani policji 
(jakby nie istniejącej) i w końcu zmu-
szony jest załatwić wszystko na własną 
rękę. Macki przestępczości sięgają z 
Danii i Malmö coraz dalej na północ, 
ale czy to poprawność polityczna każe 
wskazywać (Bogu ducha winnych?) 
Duńczyków miast wielu innych? Jest tu 
też drugoplanowy wątek polski, gdzie 
znów zalega się z wypłatami i w koń-
cu nie wiadomo, czy strajkujący polscy 
gästarbetarzy wrócą do pracy, czy też 
(gdy możliwość taka się pojawia) take 
the money and run? Amatorzy w epizo-
dach mówią po polsku i angielsku.  

Poprawność 
polityczna i 
poprawność 
adaptacji

Długoletnia już tradycja i praktyka 
adaptacji Szekspira (a także Dumasa 
ojca) mówi, że teraz można już ada-
ptować wszystko i niemal jak się wam 
podoba. A ten film może się zwać Lady 
M, jak w Szwecji, mógłby też Lady L 
(rodzina zwie się Lester, ale był już 
film pod tym tytułem z Sophią Loren, 
nie mający z Szekspirem nic wspól-
nego), albo Lady C jak w „Kochanku 
Lady Chatterley”, bo o erotyczne wąt-
ki zatrąca się tu często, a końcowa in-
formacja o źródle Michaiła Leskowa 
(Powiatowa Lady Macbeth / Ledi Mak-
bet mcenskogo ujezda) jest zaskakują-
ca i nieco myląca. Bowiem film zgoła 
nie przypomina ani tamtej scenerii 
(przeniesionej z Rosji z powrotem do 
Anglii, choć nie do szekspirowskiego 
oryginału, to jest do Szkocji), ani kolej-
nych powikłań i zawirowań akcji, ani 
wreszcie rozwiązania w nurtach rze-
ki, jak w jugosłowiańskiej ekranizacji 
Andrzeja Wajdy. 

Choć kobieca namiętna pasja – wio-
dąca do zbrodni – jest ta sama.

Aleksander Kwiatkowski

BECKER - KUNGEN AV TINGSRYD reż. 
Martin Larsson, dystr. Scanbox.

LADY MACBETH reż. William Oldroyd, dystr. 
NonStop Entertainment, 
premiera: 8 września 2017
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