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Sztokholmskie spotkania
z Jerzym Dudą-Graczem
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Dobre
seriale ze
złych lat
Serial „Wojna domowa”
nawiązywał w konwencji
do przedwojennych
polskich pseudo-hollywoodzkich filmów. Życie
codzienne zwykłych ludzi
i – od czasu do czasu –
wstawki muzyczne.
Obsada była wyborowa.
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Być optymistą
to wielka sztuka
Z perspektywy 80 lat: o emigracji, Polsce,
spotkaniach z ciekawymi i nieciekawymi
ludźmi, o twórczości.

NGP rozmawia
z Andrzejem Szmilichowskim

ROMUALD RUSINEK 1931-2017

Dobry duch
biblioteki w
Sztokholmie
Na emigracji, w Szwecji, pojawił się
dość późno. Ale miał wszystkie te najlepsze cechy, jakimi charakteryzowała
się „stara emigracja”. Swoją „misję” do
spełnienia znalazł w bibliotece polskiej
w Sztokholmie.
Romuald Rusinek urodził się w 1931
roku w Tarnogórze, woj. lubelskie. Po
ukończeniu liceum pedagogicznego
w Bartoszycach zaczął pracować jako wychowawca w domu dziecka w
Konstacinie, a następnie w Warszawie
studiując jednocześnie pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim.
Jako wychowawca, a później dyrektor
Domu Dziecka na Nowym Mieście w
Warszawie, bardzo angażował się w
sprawę poprawy jakości życia osieroconych wychowaków, pochodzących
z rodzin rozbitych lub niewydolnych
społecznie. Pracował zawsze z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem
podchodząc do swoich wychowanków w indywidualny sposób, starając
się pomóc im w wytyczaniu celów

życiowych i metodach, które mogą
pomóc im te cele osiągnąć. Wielu z
jego podopiecznych dzięki niemu „wyszło na prostą drogę” i wielu z nich
było z nim w bliskim kontakcie, także w dorosłym, samodzielnym życiu.
Od roku 1970 pracował jako dyrektor
Pogotowia Wychowawczego, a później w Kuratorium Oświaty zajmując
się nadzorem nad placówkami wychowawczymi. W tym czasie był bardzo
zaangażowany w tworzenie rodzinnych
domów dziecka, które, jego zdaniem,
stwarzały lepszą atmosferę i warunki
dorastania dzieciom mającym za sobą
trudne doświadczenia. W 1993 roku
przyjechał na stałe do Szwecji i niemal
od samego poczatku poświęcił się pracy społecznej w Bibliotece Polskiej w
OPONie.
Przez wiele lat sprawował w Towarzystwie Przyjaciół Biblioteki Polskiej
w Sztokholmie rolę skarbnika i członka zarządu. Był człowiekiem skromnym, niekonfliktowym, życzliwym,
pogodnym, chociaż często zdrowie
odmawiało mu posłuszeństwa. O panu
Romualdzie Rusinku niemal wszyscy
mówili: „ten miły, bardzo grzeczny,
starszy pan z biblioteki”.
Swoją funkcję sprawował sumiennie,
z pełnym poświęceniem angażował się
w pracę dla biblioteki, często ponad
siły, gdy trzeba było przenosić ciężkie
kartony z książkami na kolejne kiermasze. W ciągu ostatnich 10-15 latach,
takich społeczników z krwi i kości było
na emigracji coraz mniej. Ale w panu
Romualdzie nie było nic staroświeckiego – wręcz przeciwnie. Praca w bibliotece dawała mu satysfakcję i był wśród
książek, które lubił.
Będąc przez wiele lat prezesem Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki miałem przyjemność pracować z nim w
zarządzie, zawsze znajdując pomoc i
wsparcie. A biblioteka i sztokholmska
Polonia miały w nim „dobrego ducha”.
Choroba – kilka lat temu – nie pozwoliła mu na kontynuowanie działalności społecznej. Wycofał się dopiero
wtedy, gdy wiedział, że może przekazać swoje obowiązki następcom.
Pan Romuald Rusinek zmarł 27
września 2017 roku w Sztokholmie w
wieku 86 lat. (tn)

ARTUR KALTBAUM (1921-2017)
Jeden z moich polskich przyjaciół
ocenił kiedyś Artura (po pierwszym z
nim spotkaniu) trafnym określeniem:
jowialny sybaryta.
Znałem Artura od dawna, jeszcze
w Polsce gdzieś od końca lat 1950.
Był wówczas redaktorem w Filmowej
Agencji Wydawniczej (później: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe),
której biura mieściły się wówczas na
Nowym Świecie. Być może wtedy
jeszcze nie wiedziałem, że jego wcześniejsza kariera zawodowa związana
była z Ludowym Wojskiem Polskim,
w którym, może nie od Lenino do
Berlina, ale dosłużył się stopnia podpułkownika, w związku z czym nalegał
żartobliwie (już w Szwecji, gdzie jakiś
czas byłem jego szefem w Szwedzkim
Instytucie Filmowym), abym go tytułował pułkownikiem. Przejście do cywila spowodowała jedna z wczesnych
czystek etnicznych w armii, bodaj we
wczesnych latach 1950. Z LWP związana była natomiast nadal, aż do wyjazdu z Polski w latach 1968-69, jego
żona Halina (później również pracująca
w SFI). Znałem ją z konferencji prasowych Czołówki Filmowej WP, gdzie
organizowała wiele, m.in. poczęstunek.
Ówczesny sybarytyzm Artura był
mi również znany z autopsji, bo losy sprawiły, że gdzieś na początku lat
1960. żeśmy się zeszwagrowali (jakiś
czas nawet o tym nie wiedząc). Artur,
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starszy o kilkanaście lat, widział wówczas we mnie groźnego rywala, choć
te obawy były nadmierne i okazały się
krótkotrwałe.
Jeszcze w Szwecji zachowywał
Artur długo specyficzne poczucie
humoru, połączone m.in. z umiejętnością układania okolicznościowych
wierszyków, których zbiór (dotyczący
mnie) do dziś przechowuję w specjalnej teczce. Na zewnątrz ujawniły się te
zdolności w publikowaniu filmowych
bajeczek, przeznaczonych dla dziecięcego czytelnika, a także kilku albumów
poświęconych gwiazdom filmowym.
W tym ostatnim gatunku przez jakiś
czas pozostawał pionierem i niemal
monopolistą; później dopiero dołączyli
rywale jak Konrad Eberhardt i Oskar
Sobański.
W Szwecji znalazł się Artur w licznym zrazu gronie pomarcowych emigrantów, zatrudnionych w SFI, a nawet
w prowadzonym przez mnie dziale,
gdzie wówczas głośno rozbrzmiewały rozmowy w języku Mickiewicza.
Później ta grupa się zmniejszyła, niektórzy znaleźli właściwsze miejsce
w położonym piętro niżej w gmachu
Filmhuset - Dramatiska Institutet. Halina i Artur pozostali wierni Działowi
Dokumentacji SFI aż do emerytury.
Aleksander Kwiatkowski

ANDRZEJ NOWICKI 1933-2017

Dziennikarz,
nauczyciel,
tłumacz...
Andrzej urodził się w Gostyniu, 70
kilometrów od Poznania. Matka Elżbieta z d. Piekarska, zajmowała się
domem, a Witold Nowicki pracował
jako dziennikarza w ogólnopolskim
Ilustrowanym Kurierze Codziennym,
zwanym IKACEM.
Rodzina pochodząca z Krakowa,
przeniosła się niedługo przed wybuchem II Wojny Światowej na Wołyń i
zamieszkała w Kiwercach, niewielkim
miasteczku wschodnich kresów RP, już
wtedy z ważnym węzłem kolejowym,
ale i miejscowością letniskową.
W Kiwercach urodził się brat Andrzeja Tomasz, ale nie było im wszystkim sądzone przeżyć tam lata następne.
Wybuchła wojna i przyszła okupacja
niemiecka, a w 1943 roku nastąpił pogrom ludności polskiej przez ukraińskie oddziały UPA. Polacy z okolicznych miejscowości starali się szukać
schronienia w Kiwercach, gdzie oprócz
Niemców, stacjonowały niewielkie oddziały węgierskie i holenderskie.
Wreszcie rodzina Nowickich w
1943 roku została wywieziona przez
Niemców na przymusowe roboty do
Rzeszy pod Hamburg, tym samym unikając tragicznego losu wielu rodaków
na Wołyniu.
Po dwóch latach pracy u bauera,
gdzie było biednie, ale bezpiecznie,
już po zakończeniu wojny w 1945 roku szwedzkie Białe Autobusy hrabiego Folke Bernadotte przywiozły rodzinę do miejscowości Ramlösa koło
Helsinborga – dzisiaj to dzielnica miasta. Tam, Andrzeja i ojca, wyleczono z
gruźlicy powstałej w czasie wojennej
tułaczki, kilkunastoletni Andrzej nauczył się szwedzkiego i ciekawy świata
nawet czytał gazety, co mu się w przyszłości przydało.
W 1947 roku Andrzeja i Tomasza
odesłano do Krakowa w celu pobierania nauk w polskiej szkole, a w trzy lata
później rodzice i synowie spotkali się w
Warszawie, gdzie Witold Nowicki zaczął pracę w Polskiej Agencji Prasowej.
Lata pięćdziesiąte to okres intensywnej nauki, gdy Andrzej studiuje prawo
na Uniwersytecie Warszawskim a wiele lat później później kończy wydział
dziennikarstwa.
Ojciec, Witold Nowicki, przyjechał w 1965 r. do Szwecji, jako korespondent PAP, skąd po kilku latach
wrócił do Polski i napisał książkę
„Szwedzi Polityka Obyczaje”. Andrzej
w tym czasie ożenił się z poznaną w
Szwecji Ewą i niedługo do spółki z
ojcem napisali książkę „Współczesna
Skandynawia”. Obydwie książki w

tamtym czasie były źródłem wiedzy o
Szwecji. Andrzej, z niewielką przerwą
był do roku 1984 korespondentem PAP
ze Szwecji. W połowie lat 80.tych, był
wzorowym, a nawet wzorcowym nauczycielem tzw. języka ojczystego w
szkołach przedpodstawowych w północnym Sztokholmie. Znając naturę z
licznych podróży, prowadził dzieci do
lasu, parków, do muzeów i uczył polskiego. Dzieci, uczniowie Andrzeja, są
dzisiaj po czterdziestce i z pewnością
pamiętają swojego nauczyciela hemspraklarare. A wtedy, polskie dzieci
chwaliły się przed szwedzkimi rówieśnikami, że w czasie lekcji były w
lesie, w Muzeum Historii Naturalnej
czy oglądały żaglowiec Vasa. I wtedy szwedzkie dzieciaki też chciały się
uczyć polskiego!
Po licznych kursach i egzaminach,
Andrzej otrzymał w 1989 roku licencję tłumacza przysięgłego i od tej pory
realizował się nie tylko jako translator
różnych dokumentów, ale jako przygodny doradca. Wielokrotnie polscy
klienci przynosili proste lub skomplikowane papiery, z czym związane były
dalsze drogi administracyjnoprawne
i biurokratyczne Królestwa Szwecji.
Andrzej najzwyczajniej, poza usługą
tłumacza doradzał – w jaki sposób najłatwiej dotrzeć do wyjaśnienia czy załatwienia sprawy. Zwyczajnie. Rozumiał
problemy wszystkich emigrantów i
osiedleńców. Rozumiał i pomagał!
Jeszcze w latach 90-tych pisywał
jako freelancer korespondencje do
Polskiej Agencji Prasowej co oznaczało, że Jego znajomość Skandynawii
i wiedza przydawała się również w
Polsce dzisiejszej. Z PAP-em skończył
współpracę w roku 1998 i siły poświęcił Rodzinie i firmie translatorskiej.
Są życiorysy bardziej zwyczajne lub
jeszcze bardziej niezwykłe. Ten był
Polaka, Andrzeja Nowickiego, który z przyczyn niezależnych od siebie
i rodziny od wczesnego dzieciństwa
musiał podróżować. Gdy się słucha
lub czyta ciekawy życiorys z wojną
w tle, niewiele zdajemy sobie sprawy
z trudności, uporu i zwykłego szczęścia rozmówcy czy autora, a życie
Andrzeja zawierało pewien paradoks.
Niemiecki okupant uratował życie rodzinie Nowickich wywożąc ich jako
niewolników z Kiwerc spod zagrożenia
rzezią wołyńską w 1943 roku. Andrzej
niewiele mówił o tym ponurym fragmencie życia. Ale pamiętał o Białych
Autobusach i Szwedach, dzięki którym
mógł po tych niezwykłych przejściach
rozpocząć życie na nowo. Poznał
Szwedów i później jako znawca osadnictwa polskiego w Królestwie Szwecji
po II Wojnie Światowej, stał się ekspertem i korespondentem. A świadkiem
był wiarygodnym.
Opuścił nas wspaniały kompan,
mąż, brat, przyjaciel i nauczyciel wielu. Znakomity skandynawista, świetny
kierowca i znawca zagadnień motoryzacyjnych. Zawsze elegancki, z przekorną miną obserwujący otoczenie
spod krzaczastych brwi. Uprzejmy
i trochę przedwojennie starodawny.
Cenił kpinę, dobry dowcip a prostactwa
niby nie dostrzegał. Zawsze był ciekawy świata, z Żoną Ewą wiele podróżowali, a Australia i Brazylia, podobały
się Andrzejowi wyjątkowo.
Dla niektórych bywał surowy, ale
nie nieprzyjazny. Dla innych kumpel,
kiedyś znad kielicha i rozprawiania o
zagrywkach brydżowych. Chciało się z
Nim gadać, wymieniać uwagi, gdy dawał rady i pomagał dokąd mógł.
Do końca pilnie czytał prasę, żeby
wiedzieć. Ostatnio, odgłosów polityki
europejskiej i polskiej nie komentował
uśmiechając się z politowaniem, jako
doświadczony obserwator i uczestnik powojennych dziejów Europy. Do
końca był zawodowym dziennikarzem.
Zgasł 16 września 2017.
Tadeusz Urbański

wo widzę swoje błędy, które narobiłem w życiu... I
nie chodzi o błędy, który by kogoś krzywdziły. Ale o
błędy w mojej psychice, w moim sposobie myślenia,
w moim sposobie reakcji. Czasami tego się wstydzę.
Tę zmianę widać w twoim pisarstwie. Chociaż ono
zawsze się zmienia. Można by wymienić całą listę
ludzi piszących, których twórczość z biegiem lat
stała się bardziej zgorzkniała.
To naturalne. Szczególnie w dzisiejszych czasach.
Być optymistą to wielka sztuka.
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Czy jak się kończy osiemdziesiąt lat to jest
to okazja do spojrzenia na całe swoje
dotychczasowe życie?
Pewnie okrągła rocznica prowokuje do tego, ale
w moim przypadku to było już wcześniej. Chociaż
zapewne te 80 lat jest taką szczególną okazją.
Pamiętam moją 60-tkę, 70-tkę... Minęły, ale nie
budziły tyle myśli co 80-te urodziny.
Chociaż, 80-tka to wciąż nie średnia szwedzka
życia mężczyzny...
Tak, tylko ja genetycznie nie jestem Szwedem.
Zresztą... moje życie zahaczyło o czas wojny, gdy
z witaminami dla dziecka nie było łatwo, to były
ciężkie czasy, więc – można powiedzieć – jestem
poza szwedzką statystyką. Chociaż nie mogę
narzekać na zdrowie.
Masz poczucie satysfakcji z życia?
Tak, oczywiście. Między innymi mam w swoim
dorobku 26 książek. Uważam swoje życie za udane i
oryginalne w swój sposób. Nie było jakoś przesadnie
unormowane, mam na myśli: szkoła - studia - zawód
- rodzina - praca - emerytura. Działo się w nim coś
więcej. Już samo to, że zahaczyłem swoim życiem
o czasy wojny. W 1945 roku, w chwili zakończenia
wojny, miałem już 8 lat. Pamiętam fragmentami
Powstanie Warszawskie, czas powojenny... Przyjechaliśmy do Polski w 1947 roku z Wielkiej Brytanii.
Zamieszkaliśmy w Gdynii Chylonii, wówczas nowoczesnej dzielnicy. Tam była ukończona jeszcze przed
wojną rzeźnia miejska, mój tata dostał tam pracę, był
lekarzem weterynarii. Mieszkaliśmy w służbowym
mieszkaniu i chyba palec boży sprawił, że mama
zmusiła ojca do przeprowadzki do innego mieszakania w centrum Gdyni, na Świętojańską, bo po roku
tata zmarł, ale mieliśmy już własne mieszkanie, nie
służbowe. Przez krótki czas studiowałem ekonomię.
Wróciłeś do Warszawy...
Tak, ożeniłem się, urodziła się pierwsza córka
Agnieszka, ja pracowałem w Handlu Zagranicznym.

W 1973 roku wyjechałeś do Szwecji. Który moment w życiu najbardziej cię ukształtował?
Mam wrażenie, że w pewnym momencie życia bardzo się zmieniłem. Duży wpływ miała ta sfera życia,
o której nie jest łatwo rozmawiać – to parapsychologia, medializm. Zainteresowanie tymi tematami
zmieniło mnie również intelektualnie. Zacząłem inaczej myśleć, inaczej pisać. Zmieniłem się diametralnie psychicznie, ale pozostała we mnie żywa pamięć
mojego przeszłego „ja”. Może dlatego tak kontrastoOkładka najnowszej książki Andrzeja Szmilichowskiego.

Mieszkasz w Szwecji od 45 lat, jak emigracja się
zmieniła?
Tej nowej emigracji to ja w zasadzie nie znam.
Zresztą trudno nawet wobec tej grupy używać słowo
„emigracja”. To są ludzie, którzy zmieniają adres
zamieszkania, by zarabiać pieniądze, których by nie
mogli zarobić w Polsce. Mamy do czynienia z „ludźmi tranzytowymi”, którzy nie osiadają w żadnej niszy kulturowej. Mają swoje adresy do zamieszkania,
adresy pracy, smartfony w rękach, mają ojczyznę,
której rzeczywitość pompuje negatywnie polskiego
obywatela, czyniąc mu nieodwracalną krzywdę.
Mamy wreszcie do czynienia z sytuacją, gdy pijany
Polak bije w pysk człowieka, tylko dlatego, że ma
inny kolor skóry niż on. Tego kiedyś nie było....
To niewpuszczenie do Polski tych paru rodzin, do
których strzelają gdzieś w zaognionym świecie....
Całkowita degrengolada. Mówię to nie wpisując
się w żadną opcję polityczną, a jedynie jako osoba
zaniepokojona o losy Polski. To, co dzieje się dzisiaj
w psychice i mentalności Polaków, u których chodzi
na okrągło telewizor „narodowej telewizji”, wypacza
podstawowe wartości, którymi powinien kierować
się człowiek.
Zawaliły się pewne mechanizmy...
Bo wywraca się pryncypia demokracji. Wywraca się
zasady, na których państwa się budują, albo już się
wybudowały.
Wszystko to wpływa też na konstrukcję
emigracji?
Oczywiście. Ta konstrukcja zresztą ciągle się zmienia. Inni ludzie, inne potrzeby.
Ludzie, których tutaj poznałeś, którzy wywarli
wpływ na twoje życie?
I wywarli wrażenie i pomogli. Takim człowiekiem
był Andrzej Berkowicz, dziennikarz z Polski, który
przyjechał tu po 1968 roku. Był tutaj moim przewodnikiem intelektualnym. Dużo zyskałem też na kontaktach z Mirkiem Garczyńskim-Gąssowskim. Sporo
się od niego nauczyłem, bo był, i jest, swego rodzaju
chodzącą encyklopedią, gdy chodzi o najnowszą
historię Polski. Trochę Andrzej Uggla. Znaliśmy się
jeszcze z Gdańska. Andrzej studiował tam w Wyższej
Szkole Pedagogicznej, ja na WSE, a spotykaliśmy się
w Żaku. Ja działałem tam intensywnie.
Jesteś autorem między innymi książki, która
wywołała tutaj, w sztokholmskim środowisku,
burzliwą polemikę - mam na myśli „Zapiski
z przyjacielem w tle” - wydaną w roku 2001.
Portrety ludzi, częściej śmieszne niż złośliwe, ale
najczęściej trafne. Jak po tych kilkunastu latach
to pamiętasz?
Dzisiaj to już o tym nie myślę. Ale pamiętam wieczór
autorski w Instytucie Polski w Sztokholmie, gdzie
gościł nas wówczas Piotr Cegielski. Piotr tuż przed
spotkaniem ostrzegał mnie: Andrzej, spodziewaj się
najgorszego. Miał sporo racji. Wymyślano mi od
garkotłuków...
Nie żałujesz dzisiaj tej książki?
Ależ skąd! Dumny jestem z niej! Wsadziłem kij w
mrowisko. Ta emigracja była już taka nieco zapyziała, a ja jej dałem takiego literackiego kopniaka.
Reakcja pokazała, że książka była potrzebna. Wiele
osób się zapieniło, uznając że okazałem się „niekulturalny”, „chamski” i „niegrzeczny”. Inni zapienili
się, bo swoich portretów w książce nie znaleźli.
Próbowałem te zapiski kontynuować, ale już nie
potrafię. Minęło to napięcie, smaczek zniknął.
Andrzeju: wszystkiego najlepszego
z okazji urodzin!
Andrzej Szmilichowski. Urodził się 28 października 1937 roku w Warszawie.
Do 1947 roku mieszkał w Anglii. W latach 60-tych mieszkał w Gdyni. Studio-wał w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Studia przerwał poświęcając
się karierze muzycznej. Pod pseudonimem ANDRZEJ JORDAN śpiewał w
pierwszym polskim zespole rockowym „Rythm and Blues”, był członkiem
założycielem zespołu “Czerwono-Czarni”, śpiewakiem i aktorem w zespołach
teatralnych i kabaretach Klubu Studentów Wybrzeże „Żak”, śpiewał na pierwszym Festiwalu Piosenki w Opolu, uczestniczył w krajowych i zagranicznych
turach koncertowych. Z końcem lat 60-tych przerwał karierę wokalisty,
przeniósł się do Warszawy i rozpoczął pracę zawodową. W Szwecji mieszka
od 1973 roku. W tym okresie pisze wiersze, fraszki i aforyzmy, zajmuje się
parapsychologią. Publikuje w prasie emigracyjnej, później również w krajowej.
Od 1993 r. ma własną kolumnę w wychodzącym w Warszawie ezoterycznym
miesięczniku „Nieznany Świat”. Mieszka w Sztokholmie.
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Polacy
w Estonii
Estonię zamieszkuje dziś 920 obywateli z polskimi paszportami (dane z 23 maja 2017). Z nich 899 osób otrzymało prawo
pobytu (dane z 31 grudnia 216), a 155 prawo na stały pobyt
(w roku 2016) plus 15 (w 2017, dane z 23 maja 2017). Łącznie
w Estonii mieszka obecnie ponad tysiąc obywateli z polskim
paszportem. Są też w Estonii inni nasi rodacy, którzy przybyli
tam wcześniej – przed II wojną światową i później.
Tak o Polakach w Estonii pisze portal Związku Polaków w
Estonii “Polonia”: Nowa fala emigracji polskiej dotarła do
Estonii na przełomie lat 40 i 50. Byli to członkowie AK powracający z łagrów oraz Polacy z tzw. Werbunku, pochodzący głównie z ziem włączonych po wojnie do Litwy i Białorusi.
Obecnie mieszka w Estonii (około 3000) (1996) głównie
Tallinnie, Tartu, Kohtla-Järve, Narwie, Valdze, Achtme i
Parnawie.
W roku 1988 rozpoczęło działalność Towarzystwo Kultury
Polskiej “Polonia”, przekształcone w roku 1995 w Związek
Polaków w Estonii “Polonia”. Dziś Polacy mają tu status
mniejszości narodowej.
Zupełnie inne dane podaje portal http://avepatria.org.pl/
chor-polonia-tallin-estonia/ oceniając liczbę tamtejszej Polonii na ok. 8 tysięcy - w tym ok. 2 tysiące w samym Tallinnie.
Polonia w całej Estonii jest mała w porównaniu z innymi krajami i dlatego jest im trudniej prowadzić działalność kulturalną, edukacyjną i pomocową.
Kiedy przyjechałem do Estonii istniały tu cztery organizacje polonijne...
– opowiadał mi Wacław Oleksy, konsul RP w Tallinnie – ...zarejestrowane i
istniejące zgodnie z prawem estońskim,
w myśl którego organizacja posiadająca odpowiednią ilość członków, którzy
złożyli deklarację i przedstawili statut,
który będzie przewidywał kultywację
polskiej kultury i tradycji może się zarejestrować jako organizacja polonijna.
Związek Polaków w Estonii “Polonia” jest związkiem historycznym o
korzeniach sięgających pierwszej polonijnej organizacji studenckiej w Tartu,
poprzez liczne okresy dochodzenia Estonii do odzyskania ponownej niepodległości w roku 1991. Wtedy to ZPE
“Polonia” wznowił swoją działalność,
początkowo jako Towarzystwo Kultury
Polskiej “Polonia”.
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Obok związku istniały oficjalnie trzy inne organizacje polonijne:
Związek Polaków w Kohtla-Järve
oraz dwie organizacje w Narwie: Klub
“Polonez” pani Anny Malinowskiej i
Towarzystwo Polskie w Narwie pani
Natalii Biełocerkowskiej. Organizacje
te miały raczej bardziej charakter “pro
bono” niż polonijny. Nie posiadały też
w swoim składzie typowych przedstawicieli Polonii. – Działały raczej w
kierunku wykorzystywania wątków polskich do prezentacji swoich interesów
– tak widzi to dzisiaj konsul Wacław
Oleksy.
Przy czym Klub “Polonez” pani Anny Malinowskiej wywodził się z korzenia organizacji polonijnych. Jej ojciec
był bowiem Polakiem, założycielem
Klubu “Polonez” kultywującym zwyczaje i tradycje polskie. Klub posiadał
zespół z polskimi strojami narodowymi
i ludowymi.
Klub „Polonez” skupiał głównie
osoby młode, które ciekawiły się kulturą polską. Klub zaczynał od tego,
że organizował dni kultury polskiej w
południowej Estonii, tam gdzie polski
szlachcic Stanisław Rogoziński wybudował swój dwór, a od jego nazwiska
wzięła się nazwa dworu we wsi Ruusmäe-Rogosi. Oprócz interesujących
strojów staropolskich „Polonez” prezentował wielokrotnie kuchnię polską
oraz np. w listopadzie 2014 wieczór
poezji Adama Mickiewicza, a w majątku Rogosi wystawę poświęconą Janowi
III Sobieskiemu.
Rodzina Anny Malinowskiej przyjechała do Estonii, do regionu Peczory, w
czasie I wojny światowej z Krakowa.
Kiedy w roku 1940 Estonię anektowali
Sowieci, Malinowskich przemianowali
na Malinowych. Po odzyskaniu przez
kraj niepodległości część rodziny wróciła do starego nazwiska. W południowej części kraju była całkiem spora
kolonia polska.
Narwa ma naprawdę duże związki z Polską. Andrzej Pszenicki,
polski architekt pracujący długie
lata w Petersburgu, później rektor
Politechniki Warszawskiej, zbudował most w Narwie zniszczony przez
Niemców w czasie II wojny światowej.
Swoją karierę inżynierską związał z
Rosją i Petersburgiem przez ponad 20
lat. Pracował w Zarządzie Miejskim
Petersburga jako inżynier projektując konstrukcje mostowe w latach
1898-1919. W 1903 objął stanowisko
naczelnika biura technicznego, a potem pracował jako naczelny inżynier.
Opiekował się kilkuset mostami miasta
i uczestniczył w projektowaniu aż 43
różnych mostów (w tym 27 stalowych).
Pracował jednocześnie jako konstruktor mostów na całym terytorium Rosji.
Podczas lat spędzonych na obczyźnie
nie zerwał kontaktów z Polonią, działając m.in. aktywnie w radzie parafialnej
przy katolickiej parafii św. Katarzyny
w Petersburgu.
Niezwykle
ciekawa
biografia.
Podobnie jak Mariana Lalewicza, który zaprojektował kurhaus w sąsiednim
Narva-Jõesuu.
Później był Traktat Narewski w roku
1704. Internetowa encyklopedia podaje, że był to sojusz zaczepno-odporny
zawarty 30 sierpnia 1704 roku pod
Narwą pomiędzy królem Augustem II
Mocnym i Rzeczpospolitą, a Piotrem
I. W imieniu Augusta II traktat podpisał wojewoda chełmiński Tomasz
Działyński. Rzeczpospolita formalnie
wchodziła do III wojny północnej w
sojuszu z Carstwem Rosyjskim. Sojusz
był wymierzony w Szwecję. Obie
strony zobowiązywały się do nie zawierania porozumień pokojowych bez
porozumienia stron. Car zobowiązywał
się zmusić Semena Paleja do zwrotu
Rzeczypospolitej zajmowanych przez
niego ziem na Ukrainie.
– Zarówno forma organizacyjna jak
i forum aktywności na rzecz promocji

Polski tych dwóch klubów, a także ich
skład osobowy, nie dawały powodów
do zakwalifikowania ich jako organizacji stricte polonijnych – kontynuował
konsul Oleksy. – W estońskim ministerstwie kultury zarejestrowało się jeszcze
kilka innych niewielkich organizacji
polonijnych. Uznaliśmy jednak, że jedyną organizacją działającą zgodnie z
przepisami i tradycją, posiadającą formalny statut działania oraz spełniającą
wszystkie wymogi światowej organizacji polonijnej, jest Związek Polaków w
Estonii “Polonia”.
Związek ten liczy obecnie ponad
500 członków. Ma swoją siedzibę w
Tallinnie oraz oddział w Tartu. – W
okresie ostatnich dwóch lat (20152017) próbowaliśmy ożywić Polonię, która jest historycznie związana z Polską. Mamy tam przecież
Dorpatczyków, mamy uniwersytet, na
którym prowadzony jest od lat lektorat z języka polskiego i który kończyło
wielu wybitnych rodaków. Warto też
pamiętać, że same podwaliny pod ten
uniwersytet dał tam Stefan Batory, stąd
m.in. flaga biało-czerwona tego miasta.
W Tartu mieszka obecnie wiele rodzin mieszanych polsko-estońskich,
które w różny sposób trafiły do Estonii.
Są to rodziny, które zawarły związek
małżeński albo przeprowadziły się tam
z Finlandii. Jest to stosunkowo spora grupa młodych ludzi, która sama z
siebie, dążyła do stworzenia formalnej
podstawy swojego działania na rzecz
promocji kultury polskiej i języka polskiego. Stąd, choć „nieformalna”, to
jednak organizacyjnie uznana forma filii ZPE. Warto tu jeszcze dodać, że jest
tam również duża liczba dzieci.
Estonia, ze względu na swoją wielkość, nie ma statusu kraju, do którego można byłoby wysłać lektora czy
założyć szkółkę polonijną – np. przy
polskiej ambasadzie. Na to wszystko potrzebne są odpowiednie środki
finansowe. Na dzisiaj jest to raczej
niemożliwe.
Działalność Polonii estońskiej ma
obecnie zupełnie inny wymiar niż przed
paru laty. Jest to organizacja społeczna,
działająca pośród 121 innych mniejszości narodowych zamieszkujących ten
kraj – takich jak: Rosjanie, Finowie i
Szwedzi.
Polacy mieszkają także w Narwie,
Kohtla-Järve i Ahtme, gdzie przez lata
duszpasterzował franciszkanin ojciec
Augustyn, który wybudował tamtejszy
kościół. W Tallinnie, natomiast pracuje
ks. Władysław Szczepaniak oraz dominikanin o. Artur Modzelewski, który zarządza klasztorem dominikanów
na Starym Mieście. Jest też w Sillamäe
ks. Grzegorz Sękowski, obsługujący
również i Narwę. Są wreszcie w Estonii
polskie siostry: w Ahtme i Narwie.
Polskie duchowieństwo wspomaga nie
tyko duchowo, ale i praktycznie estońską Polonię.
– Historycznie rzecz ujmując, Polak
w Estonii traktowany był zawsze jako
katolik – mówi konsul Oleksy. – Jeśli
Polak to katolik, jeśli katolik to na pewno Polak. Od długiego już czasu, od
chwili go Polacy zostali tu sprowadzeni
do pracy, na podstawie umowy rządowej z lat dwudziestych XX wieku, posiadali swoich kapelanów. Polacy nadal
są ważną i liczną grupą wiernych kościoła katolickiego w Estonii, choć dominującymi w tym kraju wyznaniami są
prawosławie, luteranizm i metodyści.
Zdecydowana większość estońskiej
Polonii zgromadzona jest nadal wokół kościoła katolickiego. Dotyczy to
szczególnie osób starszych.
W Estonii dba się obecnie o dwa
elementy: pierwszy, to starania, aby
Estonia posiadała wyrazistą swoją
społeczność estońską, czyli rdzennych Estończyków, którzy od wieków
tu mieszkali i posiadali świadomość

swej estońskiej tożsamości. Nie ma ich
niestety obecnie zbyt wielu. Dużo ich
wyemigrowało.
Ciekawa jest tam także sytuacja z
językiem estońskim, który tworzy problem dywersyfikacji społecznej. Duża
bowiem część Estończyków nie posługuje się swoim językiem ojczystym.
Konsul Wacław Oleksy wyjaśnia:
– Nie operuję tu kategorią obywatelstwa. Bo obywatelstwo związane jest ze
znajomością i zdaniem egzaminu z języka państwowego, co nie jest naprawdę wcale łatwe. I oni nie oczekują od
mniejszości rosyjskojęzycznej, że masowo będzie zdobywała obywatelstwo
estońskie i będzie się uczyła i na co
dzień posługiwała językiem estońskim.
Wzrasta natomiast liczba ludzi posiadających paszporty szare - tzw. bezpaństwowców, obywateli głównie pochodzenia rosyjskiego. Kiedy Związek
Radziecki opuścił Estonię na początku
lat dziewięćdziesiątych XX wieku, to
mieszkający tu Rosjanie utracili obywatelstwo ZSRR, bo nie było jeszcze
wówczas Federacji Rosyjskiej. I nie
nabyli obywatelstwa estońskiego, lecz
nadal tam mieszkali. Mogli wprawdzie
opuścić miejsce zamieszkania razem z
odchodzącymi wojskami radzieckimi.
Ale widocznie nie chcieli. Teraz do
swego statusu bezpaństwowca dochodzą karty stałego rezydenta. Karta ta
upoważnia do swobodnego poruszania
się po strefie Schengen. Jednego czego
nie posiadają właściciele szarych paszportów, to prawa wyborczego.
Takich osób jest w Estonii sporo.
Estonia tego nie ukrywa. Ale jednocześnie stara się zmniejszyć ich liczbę
i wprowadza liczne udogodnienia. To
wpływać ma również na rynek pracy,
który potrzebuje wykwalifikowanej siły roboczej, której tu w nadmiarze nie
ma. Jeśli bowiem zachodzi potrzeba
zatrudnienia pracownika wykwalifikowanego, ale on nie ma paszportu estońskiego i po estońsku raczej nie rozmawia – tylko po rosyjsku – to wówczas
go nie zatrudnią.
To są te elementy, w których przychodzi i Polonii lokować się w tej kategorii. Nie jest tajemnicą, że nasi rodacy
nie znają dobrze estońskiego i wolą rozmawiać po rosyjsku. Niestety, niewiele

osób z Polonii rozmawia dobrze po
estońsku i z tego powodu nie aspiruje
przez to do żadnych poważniejszych
funkcji w tamtejszej administracji.
Język rosyjski staje się natomiast
językiem powszechnym. – Kiedy tu
wcześniej bywałem, a było to w latach
1991-2002, to częściej słyszało się w
Tallinnie język angielski, kiedy przychodziło do komunikacji turystów z
miejscowym obywatelem. To był okres,
kiedy w sferze średniego i młodszego
pokolenia dominował język angielski.
Starsze natomiast pokolenie używało
języka rosyjskiego. Był wówczas dostrzegalny trend, by język rosyjski był
językiem w jakiś sposób usuwanym.
Dziś obserwuję w Estonii renesans
języka rosyjskiego, który staje się powoli językiem powszechnym. Czy to
źle, czy to dobrze? – Nie wiem – mówi Oleksy. – Ja cały czas wychodzę z
założenia, że Estończycy podjęli duże wyzwanie, aby ich mały kraj, który
jest specyficzny historycznie, językowo
i kulturowo, był dostępny i zrozumiały
dla obcokrajowców. I żeby był przyjazny. Dlatego komunikacja jest sprawą
najważniejszą. I kładą na to duży nacisk, aby każda osoba, która nie włada
językiem estońskim mogła się jednak
porozumieć. To jest element, który jest
na pewno pozytywny.
W Estonii jest dziś zdecydowanie
drożej niż w Polsce. Jeśli zaś chodzi
o pracę dla osób wykształconych, to
nie łatwo ją tam znaleźć. Absolwenci
tamtejszych uczelni wyższych szukają
jej po sąsiedzku. Najbliższym takim
krajem jest Finlandia, która jest siostrzanym krajem dla Estonii. Finlandia
i Estonia należą przecież do tej samej grupy językowej i mają podobne
związki kulturowe. Finlandia pomagała też Estonii latami w odbudowie ich
kraju oraz w tworzeniu nowych zrębów
społeczności.
Nadal też sporo osób wędruje starymi ścieżkami emigracyjnymi m.in, do
Afryki Południowej czy USA i Kanady,
szczególnie ci, którzy są uzdolnionymi informatykami. A informatyka w
Estonii jest na wysokim poziomie i generalnie ceniona na rynku światowym.
Zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach z
roku 2008, kiedy Estonia przeżyła atak
hakerski, który sparaliżował państwo
estońskie. Może właśnie dlatego program informatyzacji Estonii poszedł tak
daleko. I od tamtego momentu nadano
bezpieczeństwu w cyber przestrzeni
priorytet. – Wtedy Estonia przerzuciła
się na budowę systemów zabezpieczających. Dziś, dzięki temu, są mistrzami
i wszelkie systemy zabezpieczeń są estońskim produktem eksportowym.
Zainteresowanie współpracą z Polską jest w Estonii bardzo duże, chociaż
ciągle jeszcze nie takie, o jakim byśmy
marzyli. – Są też poszukiwania sfer
wzajemnego zainteresowania. Na dziś
budujemy już tam elektrownie i remontujemy estońskie promy. Uczestniczymy
też w rekonstrukcji ich sieci kolejowej.
Sprzedajemy Estonii wiele towarów
spożywczych z estońskimi napisami.
Stosunki gospodarcze polsko-estońskie
rozwijają się szybko.
Leszek Wątróbski
Foto: © Leszek Wątróbski

O nauce
języka
polskiego
w Estonii
rozmawiamy z
Joanną
Dobosz
lektorem języka
polskiego na
Uniwersytecie
w Tartu
Jak trafiła Pani do Estonii?
Z Kazachstanu... Tam przez rok pracowałam na Uniwersytecie Stanowym
w Karagandzie (KarGU) na stanowisku
lektora języka polskiego, na wydziale
języków obcych. Znalazłam się tam zupełnie przypadkowo. Aplikowałam na
stanowisko lektora na Ukrainie. Ktoś,
pewnie przez przypadek, zamienił moje dokumenty z podaniem innej osoby.
Zorientowałam się dopiero po telefonie
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, czyli mojego obecnego
pracodawcy. Uniwersytet Stanowy w
Karagandzie przesłał, na ręce polskiego ministerstwa list z informacją, że
cieszy się na mój przyjazd. Było już
trochę zbyt późno, aby zmieniać tę
decyzję. Pomyślałam jednocześnie, że
taka szansa może się więcej nie powtórzyć. Uczyłam tam języka polskiego
wszystkich studentów wydziału języków obcych – anglistów, germanistów
i rusycystów. W mojej grupie była tylko jedna Kazaszka. Cała reszta, to ludzie, którzy przyjechali do Karagandy
na wymianę: Koreańczycy, Chińczycy,
Rosjanie, a także jedna Bułgarka i jedna Ukrainka. Dla tej grupy język polski
nauczany był fakultatywnie, jako dodatkowy. (...)
Pracy miałam tam bardzo mało, bo
grup było niewiele i zajęć w tygodniu
też nie było dużo. Miałam więc czas
na działalność społeczną wśród kazachskiej Polonii, która w Karagandzie
trzyma się naprawdę świetnie i bardzo
często spotyka, głównie przy katedrze,
która, poza funkcjami czysto religijnymi, spełnia również rolę miejsca spotkań rodzinnych i towarzyskich.
Po rocznym pobycie w Kazachstanie zdecydowała się Pani na Estonię...
Estonia jest moją drugą placówką.
Po powrocie z Karagandy skontaktowałam się z MNiSW i poprosiłam o
możliwość wysłania mnie na bliższą
placówkę. Zaproponowano mi Estonię,
Uniwersytet w Tartu. Propozycję przyjęłam. Tu czuję się teraz zdecydowanie
lepiej.
Uniwersytet ten został utworzony w
roku 1632 przez króla Szwecji Gustawa
Adolfa jako Universitas Gustaviana i
powstał na fundamentach jezuickiego
Gymnasium Dorpatense, utworzonego
przez Stefana Batorego w roku 1583.

Później uniwersytet został przeniesiony
do Parnawy. W 1802, na rozkaz cara
Rosji Aleksandra I, uczelnia powróciła do Dorpatu (współcześnie Tartu)
jako Cesarea Universitas Dorpatiensis,
gdzie działa do dziś.
Językiem wykładowym był niemiecki. Od roku 1919 do dziś językiem wykładowym jest estoński, choć w okresie
okupacji radzieckiej, część przedmiotów wykładano po rosyjsku. Od roku
1831, już po likwidacji przez władze
carskie Uniwersytetu Wileńskiego i
Uniwersytetu Warszawskiego, stał się
głównym miejscem studiów Polaków z
zaboru rosyjskiego, zarówno ze względu na przychylne Polakom stanowisko
władz uczelni, jak i na opinię o wysokim poziomie kształcenia. Uczelnia ta
odegrała bardzo dużą rolę w kształceniu Polaków z zaboru rosyjskiego.
W odróżnieniu od innych uczelni na
ziemiach należących w tym czasie do
Rosji, Uniwersytet Dorpacki prowadził liberalną politykę i unikał dyskryminacji Polaków. Na Uniwersytecie
Dorpackim w 1828 roku powstała najstarsza polska korporacja akademicka
Konwent Polonia. W roku akademickim 1931/1932 tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu w Tartu otrzymał
prof. Bronisław Rydzewski – polski
geolog, wykładowca, nauczyciel, senator II Rzeczypospolitej III kadencji
(1930-1935).
Jak dziś wygląda nauka języka
polskiego w Tartu? Na czym polega
Pani praca?
Polski lektorat jest tu prowadzony
od roku 1992, w zasadzie bez przerwy.
Uczymy podstaw gramatyki, czytania
i pisania po polsku. Przygotowujemy
studentów do radzenia sobie w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Zachęcamy do uczestnictwa w
spotkaniach z kulturą – wieczorach
literackich, filmowych, świątecznych.
Od zeszłego roku ja dodatkowo prowadzę tu wykłady z kultury polskiej, co
jest pewną nowością i co stanowi część
programu filologii słowiańskiej.
Ilu i jakich ma Pani studentów?
Jest ich naprawdę dużo: od 30 nawet
do 60. Są więc 3-4 grupy językowe plus
raz w roku, przez cały semestr, wykłady z kultury polskiej. Daję też bezpłatne lekcje z języka polskiego dzieciom
Polonii tartuskiej oraz małżonkom i
partnerom Polaków mieszkających w
Tartu. W Tartu są dwie grupy naszych
rodaków. Pierwsza to ludzie, którzy
zostali w Estonii po rozpadzie ZSRR.
Oni nie znają prawie zupełnie języka
polskiego i rozmawiają pomiędzy sobą
po rosyjsku. Do Estonii przyjechali z
terenów Ukrainy i Białorusi. Czasami
im się wydaje, że mówią po polsku,
ale tak nie jest. Ci ludzie nie chodzą do
mnie na lekcje. Spotykają po nabożeństwie w kościele na herbacie, od czasu do czasu jadą do Ambasady RP w
Tallinnie na spotkania z okazji 3 Maja
czy 11 Listopada. I to jest ich jedyna
wspólna aktywność polonijna.
Jest jeszcze druga grupa naszych rodaków pochodzących z emigracji późniejszej. To są ludzie, którzy do Estonii
przyjechali 10-15 lat temu i mają obecnie około 40 lat, rodziny i nastoletnie
dzieci. Ich znajomość języka polskiego
jest bardzo dobra i w domu rozmawiają nadal po polsku. Są to głównie
rodziny polsko-estońskie, wśród których zachodzi pewna zależność: dzieci
zdecydowanie lepiej mówią po polsku,
kiedy to mama jest Polką, ponieważ to
ona głównie siedzi w domu i rozmawia
z dziećmi po polsku. Łącznie mam w
Tartu trzy grupy. Pierwsza: polonijna,
którą tworzą dzieci z małżeństw mieszanych w wieku d 10 do 15 lat. Dwie
pozostałe grupy mam na uniwersytecie. Jedną z nich to studenci filologii
słowiańskiej, dla których nauka języka polskiego jest obowiązkowa przez
pierwsze dwa lata studiów.
dok. na str. 15
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Z DZIEJÓW FILMU, RADIA I TELEWIZJI (4)

Dobre seriale ze złych lat
Profesjonalna telewizja, jak
już pisaliśmy w poprzednich odcinkach, zagościła
u nas już w Peerelu, czyli
po „uchwaleniu” konstytucji, która zmieniała nazwę
państwa z Rzeczpospolitej
Polskiej na Polską Rzeczpospolitą Ludową. Co było
skądinąd uczciwym postawieniem sprawy tzw. Polski
Ludowej, która oficjalnie, na
zewnątrz używała nazwy RP
i tak była postrzegana przez
wszystkie kraje należące do
ONZ. Dawną II RP uznawał
tylko Watykan, Hiszpania
i niektóre kraje Ameryki
Południowej z tym, że te
wszystkie kraje nie mające
stosunków dyplomatycznych
z Polską Ludową, uznawały
status quo ante z przed wojny, ale nie uznawały polskich
władz emigracyjnych.
Programy cykliczne, takie jak nadawana od 1956 roku „Kobra – teatr sensacji i fantastyki” oraz od 1958 roku
„Kabaret Starszych Panów” to nie są
seriale w pełnym znaczeniu tego słowa.
Pierwszym polskim serialem telewizyjnym
była,
wyemitowana
w 1964 roku „Wojna domowa”.
Rodzicami tego programu byli: Maria
Zientarowa i Jerzy Gruza. Maria
Zientarowa to pseudonim pani Miry
Michałowskiej, o której życiu można
by nakręcić serial lub film fabularny.
Z domu Maria (Miriam) Zandel poślubia przed wojną bardzo zdolnego i

pochodzącego z jednej z najlepszych
rodzin w Polsce fizyka jądrowego
Ignacego Złotowskiego. Powołany do
wojska w 1939 roku Złotowski przez
Francję i Anglię dociera do USA, gdzie
pracuje naukowo od 1941 roku. Do
Polski wraca w 1949. W między czasie żona się z nim rozwodzi. Wojnę
przetrwała dzięki pomocy rodziny
męża. Po wojnie wychodzi za mąż za
komunistę robiącego wówczas karierę
polityczną – Zenona Kliszkę. Kliszko
zostaje zaliczony do tzw. „odchylenia
prawicowego” Władysława Gomułki
i razem z nim zostaje uwięziony. Pani
Mira rozwodzi się z nim i wychodzi
za mąż za innego komunistę Jerzego
Michałowskiego. Michałowski zostaje ambasadorem Polski Ludowej
w Wielkiej Brytanii, później przedstawicielem PRL w ONZ. A wreszcie
długoletnim ambasadorem Polski w
USA. Pani Mira towarzyszy mężowi na wszystkich tych placówkach. Z
Waszyngtonu pisze ciekawe korespondencje do „Przekroju”. Tłumaczy kongenialnie literaturę amerykańską. I pod
wpływem tzw. oper mydlanych z USA,
pisze po powrocie do Polski cykl felietonów, z których później powstanie

scenariusz serialu „Wojna domowa”.
Tyle o Matce.
Teraz o Ojcu czyli Jerzym Gruzie.
Gruza zaadoptował się idealnie do
telewizji rozrywkowej. Pamiętamy
późniejsze jego programy robione razem z Jackiem Fedorowiczem. „Małżeństwo doskonalę” i „Poznajmy się”.
Ale wtedy, w roku 1964, Gruza nie
miał doświadczenia telewizyjnego.
PRL zainwestowała w kogoś zupełnie innego. Ówczesnego pieszczocha
władzy – Adama Hanuszkiewicza,
któremu ufundowała stypendium do
Paryża w celu odbycia stażu w telewizji francuskiej. TV francuska była ponad to i gardziła serialami. Do czasu.
Więc Hanuszkiewicz stał się w pewnym okresie twórcą ambitnego (czasem
za bardzo) Teatru Telewizji. Tak, że
Gruza i inni, musieli sami dochodzić do
perfekcji w tej dziedzinie.
Sam serial („Wojna domowa”) nawiązywał w konwencji do przedwojennych polskich pseudo-hollywoodzkich
filmów. Życie codzienne zwykłych
ludzi i od czasu do czasu wstawki

muzyczne. Obsada była wyborowa:
Irena Kwiatkowska, Alina Janowska,
Kazimierz Rudzki, Andrzej Szczepkowski, a w rolach dzieci m.in. syn
znanego aktora Tadeusza Janczara,
Krzysztof.
Po przełomie październikowym
1956 roku, jak ktoś nie chciał, to nie
musiał kłamać. Naturalnie, wszystkiego nie można było powiedzieć. Ale
można było dużo w formie mniej czy
więcej aluzyjnej. I dlatego większość
seriali z PRL uznajemy za kultowe i te
seriale są i dziś na okrągło pokazywane w telewizji państwowej, a także i w
prywatnych.
Jest ironią losu, że pokazujące rzeczywistość okupacyjną seriale, takie
jak „Kolumbowie” (z 1970 r.) lub „Polskie drogi” (z 1976 r.) są mimo ingerencji komunistycznej cenzury, bliższe
prawdy historycznej niż nakręcone już
w wolnej Polsce takie seriale, jak „Czas
honoru” opowiadające o tym samym
okresie.
Wykorzystując różne okresy „odwilży” twórcy wkładali nogę w uchylone
drzwi i robili swoje.
W 1980 roku władza zapragnęła
panegiryku na swój temat o awansie
społecznym, o rozwoju państwa itd.
Ponieważ był to rok burzliwy więc
twórcy serialu: scenarzyści Jerzy
Janicki i Andrzej Mularczyk oraz
reżyser Jan Łomnicki nie poszli w tę
stronę, wychodząc ze słusznego założenia, że władza w tym czasie ma większe
kłopoty niż pilnowanie serialu. Powstał
prawdziwy obraz „rozwoju” Polski
Ludowej. Stan Wojenny zamroził dalsze odcinki serialu, ale po 20 latach, w
2000 roku, dokręcono resztę, już bez
starej cenzury, bardzo uczciwie. Nowa
cenzura, pod inną nazwą, jeszcze wtedy
nie działała.
Ostatnie „kultowe” seriale zostały
nakręcone przez Stanisława Bareję... już podczas stanu wojennego.
„Alternatywy 4”, jakby z rozpędu,
zostały dokończone w czasie raczej
nie sprzyjającym wolności twórczej.
Serial zaczęto w 1981, a zakończono w 1986 z tym, że w TV pokazano
pierwszy odcinek dopiero w 1983. Ale
już „Zmiennicy” nakręceni w latach
1987/1988 szli w TV na bieżąco. Oba
seriale, zresztą połączone ze sobą, były
bardzo krytyczne w stosunku do ówczesnej rzeczywistości i ośmieszały ją
bezlitośnie. Konkluzja z tego taka, że
uczciwi twórcy zawsze próbują robić
to, co należy. Jeśli się im uda, to i po
latach odbierają należne im hołdy.
O upadku seriali w dobie Wolnej
Polski, szczególnie w okresie dobrej
zmiany w następnym, i ostatnim już
odcinku.
Ludomir Garczyński-Gąssowski
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Katowice. Galeria Artystyczna.

Nasz Wierny
Przyjaciel
Jerzy
Duda-Gracz

że mówiąc o godności człowieka, Jurek podkreślał
znaczenie ludzkiego traktowania bliźnich. Opowiadał
nam o pomocy, jakiej doświadczył od tej prześladowanej grupy narodowościowej. Tę sympatię utrzymał
do końca.
W początkowym okresie pracy w ZWUS-ie, Jurek
próbował sprzedawać kolegom swoje niezbyt duże
obrazki, ale nikt nie miał pieniędzy, my też. Jurek
przychodził do nas często. Bardzo lubił naszego małego synka, Jacka. Rysował mu w zeszycie, kartka
po kartce, zwierzątka i różne inne rzeczy i tak cały
60-kartkowy zeszyt wypełniony był rysunkami Jurka.
Niestety, zapodział się gdzieś podczas naszej przeprowadzki z Dąbrówki Małej do „Gwiazdy” w śródmieściu Katowic. Jurek wciąż coś wymyślał, aby sprawić
Jackowi radość. Jedną z nich było zrobienie czapki
„kota” na uroczystość mikołajkową w przedszkolu.
Nie wiem, czy Jurek znał już w tym czasie Wilmę.
My poznaliśmy ją po ich ślubie. Oboje promienieli
szczęściem. Zamieszkali u jej rodziców, w domu w
okolicy Koszulki. Wiem, że nie było im wygodnie,
lecz nie mieli szans, aby w czasie kryzysu mieszkaniowego, mogli dostać mieszkanie tylko dla siebie. Po
przyjściu na świat Agatki, otrzymali trzypokojowe na
Osiedlu Paderewskiego w Katowicach.
Przeglądając pamiątki, znalazłam Jurka zaproszenie na pierwszy wernisaż Jurka z dedykacją: „Irenie
i Piotrowi na pamiątkę pierwszego spotkania. Jurek,
Jerzy Duda Gracz, 8.11.1968”. To był dla nas pierwszy udział w Jurka sukcesach.
W tym czasie, „okresie rosnącej sławy artyzmu
Jerzego Dudy-Gracza”, byliśmy zapraszani na wernisaże i wystawy. Mieliśmy zaszczyt dzielić jego uczucia radości na prywatnych spotkaniach po wystawach
i wernisażach. Na jednym z kolejnych wernisaży
szczególne zainteresowanie budził obraz „Roboki”,
inspirowany piosenką Kazimierza Grześkowiaka, o
tym samym tytule. Wernisaż, który miał miejsce po
śmierci Ojca Wilmy, miał przygnębiający nastrój,.
Lata siedemdziesiąte to okres pojawienia się najwspanialszych artystów: Jerzego Dudy-Gracza w
malarstwie i Czesława Niemena w muzyce. Obaj
„odbili się od dna przeciętności” i w związku z tym
potrzeba było lat, aby zobaczyć i zrozumieć, pokazane w obrazach piękno – nie ułomności człowieka,
lecz wpływ systemu na ich sposób pracy i życia, ale
też urodę polskich krajobrazów, w których czuje się
miłość i szacunek do tego, co nasze, polskie.

Minęło 13 lat od śmierci Jerzego DudyGracza – Naszego Przyjaciela. Przechowywałam wszystkie możliwe wypowiedzi drukowane dzień po Jego śmierci.
Przejrzałam je też zanim usiadłam do
napisania moich wspomnień. Najbardziej wzruszyła mnie notatka na Onet.
pl, w ramach Twoje Forum: „Jerzy
Duda-Gracz nie żyje. Pójdę do Częstochowy, podziękować Mu za Golgotę”
W 2005 roku, razem z moimi wnuczkami, byłyśmy
w częstochowskim Klasztorze na Jasnej Górze, dziękując za Golgotę Jasnogórską Jerzego Dudy-Gracza.
Pisząc, przypomniałam sobie oburzenie Jurka,
gdy w czasie wizyty u nas w Sztokholmie, opowiadał nam o przerwaniu pracy nad „Golgotą”. Malował
ją w Klasztorze dniami i nocami, mając tam miejsce
do spania. Zmuszano go do namalowania tradycyjnej
Golgoty – wtedy przerwał pracę. Po pewnym czasie
zgodzono się jednak na jego projekt namalowania
„GOLGOTY NASZYCH CZASÓW, GOLGOTY
NASZEGO POKOLENIA”! Tę Golgotę rozumiały
nawet moje wnuczki.
Mój mąż Piotr, podjął w 1966 roku pracę w Biurze
Konstrukcyjnym Zakładów Wytwórczych Urządzeń
Sygnalizacyjnych (ZWUS) w Katowicach. Od 1968
roku pracował tam też na stanowisku plastyka, zaraz po ukończeniu studiów, Jerzy Duda-Gracz.
Głównym jego zadaniem było projektowanie nowoczesnych kształtów wyrobów dla Centralnego Biura
Konstrukcyjnego (CBKUS). Jurek upiększał też pomieszczenia pracowników, zwane klatkami, bo były
oddzielone od siebie drucianymi siatkami. Tam też
poznali się Piotr z Jurkiem.
Któregoś dnia Jurek zaprosił nas do swojego mieszkania. Był jeszcze kawalerem, mieszkał w kawalerce
w okolicy ulicy Tadeusza Kościuszki. Mieszkanie
małe, ale urządzone z artystycznym smakiem. Był
rok 1968, okres wzmożonego antysyjonizmu w całej Europie. Choć były to delikatne sprawy, to jednak nasza rozmowa zeszła na ten temat. Pamiętam,
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Z kolei w muzyce i słowach piosenek Czesława
Niemena dominowały elementy pełne uczuć i tęsknoty, odbiegające od standardowych muzycznych
tonów.
Przypomniałam sobie moje dyskusje z koleżankami w laboratorium kolejowym, w którym wtedy
pracowałam. Moje argumenty w obronie Jurka DudyGracza, Czesława Niemena i jeszcze mojej ulubionej
Ewy Demarczyk, nie trafiały – nie było możliwości
by je przekonać. To była garstka koleżanek, które w gruncie rzeczy reprezentowały niemalże całe
społeczeństwo.
Nasze i „Jurków” dzieci – Jacek i Agatka – rosły.
Tymczasem ja urodziłam córeczkę Renię, która była trochę młodsza od Agatki. Wtedy nasze kontakty
ograniczały się w większości do rozmów telefonicznych. Jurek już nie pracował w ZWUS-ie. Zajął się
malarstwem i wykładami grafiki i malarstwa w filii
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Dużo czasu poświęcał studentom podczas licznych
wyjazdów w plener. Miał do dyspozycji domek we wsi
Brzegi w okolicy Bukowiny Tatrzańskiej. Pamiętam,
jak jechaliśmy tam z Bukowiny Tatrzańskiej na dużych saniach, ciągnionych prze konie. Ten mały
drewniany domek i jego otoczenie, dawały inspirację
do treści obrazów. Tam odbywały się też plenery ze
studentami. Przed domkiem stała postać góralki, zbudowana z różnych leśnych elementów, wyszukanych
przez Jurka i poskładanych przez studentów. Ściany
pokoju były wypełnione obrazami Jurka, ale także
pracami studentów.

Każdy jego list pisany był na ozdobnym papierze z
pewnego rodzaju „logo” Jurka, które świadczyło, że
to jest jego list i też od niego. Każda informacja w
liście była rzetelnym opisem jego starań, aby mógł się
czuć docenionym i uznanym. Wilma dbała nie tylko
o małą Agatkę, ale też o Jurka, będąc pomocna we
wszelkich jego problemach.
Oto fragment listu Jurka z 11 stycznia 1984 roku:
Co do mnie: Pracuję jak maszyna, ale wskutek braku czasu na „rezerwaty” głównie coś nawala i trzeba
będzie nieco przystopować. Serce, głowa i nerwy itd.
W czerwcu ‘84 reprezentuję Polskę na Biennale
Sztuki w Wenecji. Jesienią (…) moją wielką wystawą
(150 obrazów) retrospektywną. Już niestety 15 lat minęło, później powtórka w Katowicach. Okazało się, że
przed dwoma laty miałem rację kierując się intrybutem i wiarą w sens tego co robię, bo oto awangarda
senkła do lamusa, zaczyna się gadać o warsztacie,
tradycji, kryteriach w sztuce, etcetera. Mój wyjazd do
Wenecji (Matko Boska, jak ja to przeżyję) potwierdziłby zauroczenie się wreszcie mojej koncepcji.
Skoro mnie wysyłają, znaczy się Koniec Świata. Od
lat demonstrowałem, przy każdej okazji, publicznie,
czynem i słowem moje odizolowanie się od tak zwanej sztuki współczesnej. Czyżbym rzeczywiście miał
rację? Zobaczymy.
Zbliżała się Komunia Agatki. Trzeba było przygotować przyjęcie dla rodziny, ale sklepy świeciły
pustką. Któregoś dnia Wilma zadzwoniła do mnie:
„Irenko, poradź, co mam zrobić. Udało mi się kupić
od chłopa pół świniaka. Przywieźli i włożyli do wanny w łazience. Jak weszłam do łazienki, w wannie widziałam tylko ryj i kopyta. Ani szynki ani schabu! Jest
sobota i co mam z tym zrobić?”
Wpadłam na pomysł: „Na ulicy Warszawskiej,
niedaleko ciebie jest sklep rzeźniczy. Oni mogą ci
fachowo pokroić, włożyć do swoich lodówek, które
na pewno świecą pustką i przetrzymają aż będziesz
potrzebować”. Tak zrobiła i była wdzięczna za dobrą
radę.
Będąc u nich z wizytą zobaczyłam obraz, który
wzbudzał uczucie nie tylko piękna, ale czegoś więcej. Trochę później przy wizycie u nas, Jurek powiedział, że ciągle myśli, w jaki sposób mnie namalować. Pamiętając jego słowa zapytałam: „Jurku, czy
ten obraz ze skrzypaczką możesz mi sprzedać?”. Na
to Jurek: „Ten obraz namalowałem dla naszej znajomej, ale ty bardziej na niego zasługujesz”. Kupiłam
obraz z akceptacją Piotra, który też cieszył się pierwszym naszym własnym obrazem, namalowanym
przez Jerzego Dudę-Gracza! Od tej pory to był mój
„Koncert Jesienny”, który zawsze będzie mi przypominał Ciebie, Jurku.
Będąc u nas już w Sztokholmie i oglądając film z
50-lecia ślubu moich rodziców, pełen tańców, śpiewów góralskich piosenek, Jurek skomentował: „Ja już
wiem jak cię namać! W góralskiej chuście!
Po naszym wyjeździe do Szwecji Piotr korespondował z Jurkiem. Mieli swoje tematy, a Wilma i ja,
poprzez korespondencję mężów, pielęgnowałyśmy
nasze przyjacielskie uczucia. Oto fragment pierwszego po naszym wyjeździe listu Jurka, z 21 września
1981 roku:
„Wszyscy jesteśmy już zmęczeni, ale widocznie
tak trzeba i nie ma co główkować. Udziela się i nam

Smultronställe to dobry szwedzki wynalazek. Lubimy miejsca „tam, gdzie rosną poziomki”.
Intymne, poniekąd przywłaszczone. Moje smultronställen to miasta, które lubię odwiedzać,
niewielkie ale misterne, same w sobie będące dziełem sztuki. Przywłaszczyłem je sobie.
Moje miasta poziomkowe.

Salamanka, miasto
krużganków i wirydarzy
Duda-Gracz podczas wizyty w Sztokholmie

ogólna trwoga, ale osobiście uważam, że robiąc to co
robię, mam psi obowiązek nigdzie stąd nie wyjeżdżać,
bo – przepraszam za wyrażenie – tzw. twórca oderwany od ziemi, która go urodziła, jest tylko egzotycznym
koziołkiem w innych warunkach.
Zatem nic nie jest tego zaprzeczeniem. Tak mi się
wydaje i chyba nie mam racji, ale już w to wierzę, a
skoro wierzę, to tu nie ma o czym dyskutować”.
Gdy z początkiem 1986 roku wróciliśmy z odwiedzin u moich rodziców w Polsce, zastaliśmy pod
drzwiami kartkę: Szkoda, że Was nie było z pozdrowieniami Wilma, Jurek i Agatka. Było nam bardzo
żal. Niedługo potem Jurek przyjechał do Sztokholmu otwierając wystawę swych obrazów w salonie Ambasady (wtedy) PRL. Wystawa cieszyła się
ogromnym powodzeniem, a my dodatkowo cieszyliśmy się goszczeniem u siebie Jurka.
Przyjechał jeszcze latem 1986 roku. Był zmęczony, po dwóch zawałach, Przerwał wtedy pracę nad
„Golgotą”, oburzony mentalnością przeora Klasztoru
i jego doradców.
Czuło się przygnębienie i lęk. Radził się nas, jaką
dietę zastosować, aby obniżyć swoją wagę i tym samym ochronić się przed następnym zawałem.
Częste wystawy w Nowym Jorku, świadczyły o
dużym zainteresowaniu amerykańskiej Polonii twórczością Jurka. Przechowaliśmy dokument z wystawy
akwarel, zorganizowanej z okazji 30 lat pracy artystycznej Jerzego Dudy-Gracza w Konsulacie Polskim
na Manhattanie w dniach 20-28 listopadzie 1998 roku.
Była pierwsza niedziela listopada 2004 roku, kiedy
wcześnie rano zadzwonił mój brat z Polski, pytając
czy wiem, że zmarł Jerzy Duda-Gracz. Nie wiedziałam. Po krótkiej rozmowie włączyłam komputer.
Już nieważne było przygotowanie śniadania, ani dla
Piotra, ani dla mnie.
Przypomniałam sobie, jak Jurek mówił nam o problemach zdrowotnych i czuliśmy to w jego oczach,
lecz nie myśleliśmy, że odejdzie od nas tak szybko.
Nie mogliśmy pojechać na pogrzeb. Ale oglądając
pogrzeb w telewizji, myślami i sercem byliśmy z naszymi, cierpiącymi: Wilmą i Agatką. I z Jurkiem też.
Po niedługim czasie umówiłyśmy się z Wilmą, najpierw w naszym krakowskim mieszkanku, a potem w
Katowicach, u Wilmy w domu – pięknej willi z pracownią Jurka, na Wełnowcu.
W pracowni Jurka miałam uczucie, że Jurek za
chwilę przyjdzie i powie mi co maluje, i dlaczego tak
a nie inaczej.
Przyjechała też do mamy Agatka z dwuletnim Stasiem, żeby mnie spotkać. Jej wejście i od progu radosny krzyk: „Cześć ciocia!”. To jest moja Agatka!
Agatka, jaką pamiętam.
Planując w 2008 roku wyjazd do Katowic, zarezerwowaliśmy pokój w hotelu przy ulicy Warszawskiej.
Byliśmy mile zaskoczeni, gdy okazało się, że hotel
stał na rogu ulic: Warszawskiej i… nowej, dopiero co
nazwanej – Jerzego Dudy-Gracza.
Sam spacer po ulicy Jerzego Dudy-Gracza wzbudzał tęsknotę do minionych lat…

Hiszpania i piękne miasta hiszpańskie.
Na myśl przychodzą mi trzy andaluzyjskie gracje: Sewilla, Kordoba,
Granada. Nigdy ich dość.
Za każdą wizytą odkrywam tam coś nowego.
Hiszpańskości jako takiej też nigdy dość. Tak mam.
Kto przemierzał ten kraj wie, że miasta tam fascynujące. Mam i ja swoich faworytów. Obok już wymienionych: Walencja, Segowia, Ronda, Tarifa. Mam tam
też swoje miasta poziomki. Na imię im: Salamanka,
San Sebastian, Kordoba. Dziś o Salamance.
Z dominującą nad miastem katedrą (a de facto dwoma katedrami przylegającymi do siebie, tzw Starą
i Nową), z najstarszym w Europie uniwersytetem
(powstałym w 1218 roku), choć podobna – z pozoru
– innym hiszpańskim miastom, jest Salamanka miastem wyjątkowym pod wieloma względami. Już na
początku drugiego tysiąclecia naszej ery składała się
z siedmiu colaciones, dystryktów podzielonych wedle
różnych grup etnicznych i kulturowych: Kastylian,
Portugalczyków, Galician, Mozarabów i Żydów. Poddanie miasta Maurom, odbicie go następnie przez
katolików, uwikłanie w liczne konflikty, mimo licznych strat, umacniały rolę miasta jako katolickiego
ośrodka władzy i wiedzy. Podobnie jak w Oxfordzie,
uniwersytecki układ miasta wzorował się na założeniach konwentów, co sprzyjało rozwojowi kolegiów
na bazie istniejących zakonów. Salamanka stała się z
czasem sławna jako ośrodek akademicki, pozostając
zarazem świetnie prosperującym miastem. Nie każdy
gród, nawet jeśli zamożny, mógł sobie pozwolić na
dwie katedry i pompatyczną, acz imponujacą dobrym
smakiem, zabudowę, gdzie każda ulica, zaułek, plac,
pałac, czy kościół pyszni się okazałym frontonem.
Zgrabną sylwetę miasta lubię podziwiać zbliżając sie doń starorzymskim mostem, przekraczającym rzekę Tormes. Ton miastu nadaje złota barwa
piaskowca, budulca większości budynków. Dlatego
Salamanka nazywana jest Złotym Miastem (La Dorada). Wchodzę w miasto z dominantą „dwójkatedry”
w sylwecie, z rozgałęzionym układem kolegiów i
budynków zbudowanych na założeniu klasztornym,
dochodzę do ośrodkowującego całą zabudowę barokowego XVIII wiecznego Plaza Mayor. Rzucają sieę
w oczy fasady domów w stylu nazywanym plateresco,

kojarzonym, i słusznie, z imperialną Hiszpanią.
Bazujący na efektach inkrustacji srebrnych plater, w
Salamance zagościł pod postacią bogatej ornamentacji reliefów, dostrzegalnych niemal wszędzie. Mocno
zaznaczył się też w architekturze miasta styl zwany
churrigueresque. O formie zabudowy i jej zdobności
decydowały bowiem dzieła rodziny Churriguera, która będąc de facto dynastią architektów, rzeźbiarzy i
dekoratorów, zdominowała proces formowania miasta w okresie baroku.
Mimo burzliwej historii i wpływów różnych tradycji pozostała Salamanka kompaktowym, uniwersyteckim miastem. Lubię wędrować ulicami Złotego
Miasta, łatwego do odrożnienia od innych miast
Hiszpanii, mimo że wydaje się spełniać wszystkie
rygory “hiszpańskości” w urbanistycznej kompozycji
miasta. Wiadomo jednak, że jeśli chcemy się poddać powabowi miasta, nie wystarczy przekonanie, że
wszystko wydaje się w dobrym guście i należytym
porządku. Miasto musi jeszcze mieć… to coś. Lubeka
ma przesmyki i zaułki, Cambridge mostki nad rzeką
Cam, Salzburg sylwetę znaczoną wieżami kościelnymi, Oxford charakterystyczne dziedzińce uniwersytetu. Ma to coś i Salamanka. Co?
Nie wnikając w tym miejscu w wartość artystyczną
dzieł architektów, rzeźbiarzy i twórców ołtarzy, na to
coś, oprócz niepoliczalnej liczby bocianów zagnieżdżonych na dachach i wieżach, składają się liczne i
dostępne ciekawskiemu oku dziedzińce klasztorne.
Włócząc się po mieście, łatwo je spostrzec poprzez
dyskretnie uchylone w ciągu dnia furty. Ukazują się
nam otoczone kolumnadą krużganków okalających
klasztorne wirydarze. „Jazda obowiązkowa” obejmuje: Klasztor San Esteban, Klasztor Królów, klasztor
Konwentu Santa Maria de las Duenas.
Przechadzka czworobokiem krużganków dziedzińca, obchodzenie niezbyt strojnego zwykle wirydarza,
nastraja do zadumy. Można wręcz chcieć wyzwolić
w sobie medytacyjne skłonności, o które przecież w
zgiełku miasta coraz trudniej. Przejście z gwarnej,
rozpalonej słoncem ulicy żakowskiego miasta w studzienny chłód krużganków skłania do niespiesznego
okrążania fontanny i roślinnej kompozycji wirydarza,
będącego w zamyśle oszczędnym szkicem raju utraconego. Raz po raz napotkany wirydarz zamienia to
miasto w życzliwy przybyszowi ogród kontemplacji.
Zygmunt Barczyk

Irena Desselberger

Sztokholm, 15 sierpnia 2017
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Moje życie z książką
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
Z pewnym zakłopotaniem muszę wyznać, że lubiłam kryminały. Stosuję czas przeszły, bowiem
czytywałam wyłącznie klasyki tego gatunku, Conan
Doyle’a i Agatę Christie, a tych niestety już nie przybywa. Jest coś z perwersji, aby w bezpieczeństwie
domowego zacisza dobrowolnie przeżywać dreszcz
mrożącej krew w żyłach emocji i lęku.
Pokrewnym kryminałowi gatunkiem jest powieść
sensacyjna, czy psychologiczny dreszczowiec. „Millennium” Stiega Larssona łączący kryminał z sensacją zafascynował nie tylko mnie pełną napięcia intrygą, ale i głęboką znajomością kulisów socjalnych i
politycznych. „Rebecca” Daphne du Maurier posiada jeszcze wątek romantyczny, co czyni powieść niezapomnianą lekturą, przynajmniej dla pań. Ciekawe,
że zło fascynuje nas dużo bardziej niż dobro, zarówno w literaturze jak i w codziennych wiadomościach.
Przyczyną tego może być fakt, że zło zagraża nam
zarówno jako jednostkom, jak i naszemu gatunkowi. Należy wiedzieć, gdzie kryje się niebezpieczeństwo, aby się przed nim chronić. Mamy to w naszych
genach.
„Łowcy mikrobów” Paula de Kruif’a pomogły mi
wybrać zawód. Od najmłodszych lat marzyłam by zostać lekarzem, ale z różnych względów medycyna pozostała tylko marzeniem. Mikrobiologia kliniczna stała się zadawalającym kompromisem. Książka, która
zdecydowała o mym zawodzie ma wiele z kryminału.
Detektywi w białych fartuchach, Leewenhouk, Koch,
Pasteur i ich inni prominentni koledzy po fachu, polują na morderców wśród chorobotwórczych drobnoustrojów. Muszę wprawdzie przyznać, że na codzień
zawód mikrobiologa nie jest sensacyjną przygodą, ale
daje chwile euforii, gdy uda się odkryć ziarenko prawdy o życiu.
Humor w literaturze to rzadkie zjawisko. Oczywiście można spotkać w ksiażkach humorystyczne sformułowania czy anegdoty, ale z własnego doświadczenia, jako czytelniczka, znam tylko jedną książkę
na wskroś humorystyczną. Jest nią „Trzech panów
w łódce” brytyjskiego autora Jerome K. Jerome.
Przejażdżka trojga przyjaciół po Tamizie obfituje w przezabawne sytuacje. Przykładem może być
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wypadek z koszulą. Głównemu bohaterowi przez nieuwagę wpada do wody koszula. Ubawieni tym faktem
przyjaciele parskają śmiechem, podczas gdy ofiara
wypadku nie może dostrzec w tym nic wesołego. Ale,
gdy okazało się, że koszula należy do przyjaciela,
bohater dostrzega nagle komizm sytuacji, natomiast
właściciel koszuli momentalnie dochodzi do wniosku,
że absolutnie nie ma się z czego śmiać. Pozwalam
sobie zacytować również maksymę głównego bohatera, którą odpierał podejrzenie o lenistwo: I like work,
it fascinates me. I can sit and look at it for hours.
Powracałam wielokrotnie do książki o trzech panach i
za każdym razem czytając śmiałam się na głos.
P.G. Wodehouse, brytyjski humorysta, stworzył
serię opowiadań uważanych do dziś za arcydzieło angielskiego dowcipu. Są pełne śmiesznych nieporozumień, zabawnych komplikacji i komicznych sytuacji,
a kamerdyner Jeevs ratuje zawsze swego pana, gdy
ten popada w tarapaty. Twórczość tego pisarza znana
mi jest tylko z opowiadań mego ojca, ale postanowiłam ją wspomnieć ze względu na unikalność typowego, suchego, pełnego autoironii, brytyjskiego humoru.
Literatura innych krajów uboga jest w humorystyczne pozycje poza krótkimi formami znanymi jako
fraszki czy humoreski, ale te ostatnie kojarzą się raczej z muzyką. W innych dziedzinach niż literatura,
a więc w świecie teatru, filmu czy telewizji istnieje
pojęcie komedii. Natura niesprawiedliwie podzieliła
dar poczucia humoru pomiędzy narodami. Również
w komediowych serialach telewizyjnych prym wiodą Anglicy. „Fawlty Towers” („Pang i bygget”), perypetie neurotycznego właściciela hotelu i „Keeping
up appearances” („Skenet Bedrar”), scenki z życia
niezdającej sobie sprawy z własnego snobizmu bohaterki – to perełki brytyjskiego humoru. Współczesna
pisarka irlandska Marian Keyes kontynuuje tę tradycję żartując nawet ze swego alkoholizmu i depresji. Polski humor w literaturze to wiersze Boya
Żeleńskiego i fraszki Sztaudyngera.
„Pestka” Anki Kowalskiej, książeczka z wyglądu
niepozorna, ma znamienne przesłanie. Czytałam ją
zaraz po wydaniu będąc jeszcze na studiach. Myślą
przewodnią tej historii małżeńskiego trójkąta jest podważanie prawa do miłości, jeśli niszczy ona rodzinę i
dom. Pestka symbolizuje to, co w człowieku jest niezniszczalne, pewien kompas etyczny, który mimo zła
obecnego w nas i naszych odstępstw, nie zezwala nam
na ostateczny kompromis.
„Przeminęło z wiatrem” przez wiele lat było moją ukochaną książką, do tego stopnia, że czułam potrzebę powrotu do niej każdego roku. To pierwsza
powieść jaką przeczytałam po szwedzku praktycznie
nie znając jeszcze języka. Znałam ją przecież niemal
na pamięć. Ukształtowała ona mój stosunek do wojny secesyjnej. Sercem nadal jestem po stronie Konfederacji, chociaż rozsądkiem po stronie Północy.
Ekranizacja powieści, mimo koniecznych cięć, fascynuje w równym stopniu co książka. Nie zapomnę
podniecenia w dniu kiedy miałam wybrać się na film.
Lekcje kończyły się przed południem, planowałam
zdążyć na wczesny seans do nieistniejącego już kina
Moskwa, niedaleko szkoły. W szatni natknęłam się na
Ewę, koleżankę z klasy, intelektualstkę i prymuskę w
przedmiotach humanistycznych.
– Dokąd ci tak śpieszno? – spytała Ewa widząc mój
pośpiech.		
– Do Moskwy na „Przeminęło z wiatrem” – odparłam podniecona. Zdawało mi się, że ujrzałam na
jej twarzy uśmiech politowania nad mym plebjskim
gustem.
„Ptaki ciernistych krzewów” australijskiej pisarki
Colleen Mc Culough to światowy bestseller. Przeczytałam go dopiero w dojrzałym wieku, po obejrzeniu opartego na nim serialu telewizyjnego. Jest
to opowieść o ubogiej, wielodzietnej rodzinie farmerów, próbującej poprawić swój los ciężką pracą i
walką z nieprzyjazną naturą. Główna bohaterka, jedyna dziewczynka wśród braci, czuje się duchowo
osamotniona, a jej powiernikiem staje się katolicki
ksiądz. Ich przyjaźń przeradza się z czasem w wielką
miłość. Uczucie to, mimo że zakazane, głęboko porusza czytelnika. Ale ksiądz jest ambitny, przedłada
karierę jako duchowny i daje się uwikłać w watykańskie intrygi. Jest to jedna z piękniejszych książek,
jakie czytałam. Serial telewizyjny był udany, głównie dzięki wspaniałej grze Rachel Ward i Richarda
Chamberleina w rolach głównych. Ciekawostką była
wiekowa aktorka Barbara Stanwyck w jednej z ról.

(4)

Serial przyczynił się do rozsławienia powieści, która
doczekała się wielu wznowień.
Nieczęsto osoby duchowne są bohaterami powieści. Muszę więc wspomnieć dwie pozycje o losach
sióstr zakonnych. Ciekawostką jest, że w obu zakonnice opuszczają klasztor, aby powrócić do „świata”.
Są to książki różnych autorek i od siebie całkiem niezależne. „Dzieje zakonnicy” amerykańskiej pisarki
Kathryn Hulme to historia młodej misjonarki, która
przez służbę potrzebującym coraz częściej przekracza
klasztorną granicę posłuszeństwa i powoli dojrzewa
do świeckiego życia w udręczonej wojną Europie.
Ekranizacja powieści z Audrey Hepburn w roli tytułowej oceniana jest jako jedno z arcydzieł kinematografii światowej ukazujące wzniosłość i dramat bycia
zakonnicą.
Autobiograficzna powieść „Przeskoczyłam mur”
Angielki, Moniki Baldwin, zaczyna się momentem
wyjścia z klasztoru, przeskoczeniem mentalnego muru. Autorka marginesowo traktuje przyczynę swej
decyzji twierdząc tylko, że widocznie nie miała prawdziwego powołania. Książka jest o tyle ciekawa, że
napisała ją była zakonnica. Co dzieje się za murami
klasztoru, to dla świeckich osób tajemnica. Reguła
klasztorna nie zezwala zakonicom na pisanie pamiętnika. Czas dzielą pomiędzy modlitwę i pracę. A tajemnice fascynują. Odsłanianie prawdy o klasztornej
rzeczywistości śledzi się z niemal chorobliwym zainteresowaniem. A humorystyczne komentarze autorki
na temat naszych świeckich, cywilizacyjnych potrzeb
i przyzwyczajeń, skłaniają do refleksji nad ich wartością. Gdy autorka z niewielką walizką w ręce stoi po
zewnętrznej stronie furty klasztornej, zadziwia ją jak
łatwa i prosta była praktyczna procedura opuszczenia
zakonu. Między wierszami odczuwa się rozczarowanie, wręcz zawód, że nie walczono, aby zmieniła
decyzję, nie wywierano nacisku, nie namiawiano.
Widocznie przynależność do klasztornego kolektywu
musi być bezwarunkowa i nieprzymuszona.
Kiedy „Shantaram” autorstwa Australijczyka, G.D.
Robertsa – powieść oparta na własnych przeżyciach
– pojawiła się w Szwecji za sprawą wydawnictwa
Brombergs, jego właścicielka Dorotea Bromberg
wyznała, że odizolowała się od rodziny na tydzień,
aby bez zakłóceń móc delektować się lekturą. Ja nie
posunęłam się aż tak daleko, ale również z ogromnym
zainteresowaniem pochłonęłam tę niemal 1000 stronicową opowieść. Autor, będący jednocześnie bohaterem, to przestępca skazany po licznych napadach
rabunkowych na wieloletnie więzienie. Kiedy udaje
mu się zbiec, ze zmienioną tożsamością, wyjeżdża
do Indii. W Bombaju, który urzeka go barwną, zgiełkliwą atmosferą, angażuje się w charytatywną działalność wśród ubogich, dotkniętych nieszczęściami
mieszkańców. Jednak po pewnym czasie ponownie
wchodzi w kolizję z prawem, handluje narkotykami i
zostaje pozbawiony wolności. Krzepiące jest, że drzemiący nawet u notorycznych przestępców zarodek
dobra, w sprzyjających warunkach kiełkuje i wydaje
owoce.
„W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela
Prousta to arcydzieło wśród klasyków, z którym
zapoznałam się dopiero w wieku emerytalnym, bowiem potrzebę patrzenia wstecz odczuwa się na ogół
dopiero w podeszłym wieku. Nie mogę jednak powstrzymać się od krytycznej uwagi o polskim tytule
powieści. Początkowo myślałam, że to pomyłka, dopóki nie ujrzałam go na obwolucie. Stracony czas to
czas zmarnowany, a autorowi chodziło przecież o czas
utracony, o czas który przeminął. Nie ośmieliłabym
się porwać na próbę streszczenia, czy analizę fabuły.
Ograniczę się do komentarza na temat wielostronicowego opisu cyklu życiowego szparagów. Zaczyna
się on ich hodowlą, potem następuje pieczołowite
przyrządzanie, a kuliminacją jest konsumpcja i delektowanie się wyrafinowanym smakiem. W ostatnim
etapie, w płynnej formie, opuszczają ciało smakosza
nie tracąc swego charakterystycznego aromatu. Jest to
liryczny pean na cześć szparagów.
Proust musiał być ich wielkim amatorem. Moja
znajomość dzieła ogranicza się do do trzech z siedmu
istniejących tomów. Nie czułam potrzeby przeczytania całości – zależało mi tylko na zapoznaniu się z
warsztatem pisarza.
Teresa Urban
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O nauce języka
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Jaką motywację mają Pani studenci uczący się języka polskiego?
Należy tu wiedzieć, że studenci
filologii słowiańskiej muszą obowiązkowo uczęszczać na moje zajęcia. Oni nie mają wyboru. Natomiast
reszta studentów chce nauczyć się
obcego – a trudnego języka, jakim dla
nich jest polski. Taka jest pierwsza
motywacja. A druga motywacja to
fakt uczestniczenia kiedyś w programie Erazmus, na którym ktoś poznał
Polkę lub Polaka, w którym się zakochał, zakochała i... Fajnie byłoby w
przyszłości porozmawiać z teściową
w jej ojczystym języku.
Są wreszcie osoby, które mają polskie korzenie. Miałam niedawno trójkę takich studentów z USA, którzy po
polsku nie mówili wcale, ale bardzo
chcieli poznać język dziadków.
Są wreszcie osoby, które z zupełnej ciekawości przychodzą na naukę
polskiego. Część moich studentów
było już w Polsce i bardzo im się
podobał nasz kraj, bo mamy przecież góry, morze i niziny – wszystko, co potrzebne podróżnikowi.
Szczególnie podobały im się Tatry,
bo tego im najbardziej w Estonii brakuje. Bardzo im się też podobała polska gościnność. Wszyscy moi studenci podkreślali, że Polacy są bardzo,
bardzo serdeczni i zawsze gotowi do
pomocy. Nie podoba się im natomiast
sytuacja polityczna. Mimo to uważają, że kraj jest warty zobaczenia.
Zachwycają się starówkami polskich
miast, zwłaszcza Krakowa, który
bije wszelkie rekordy popularności.
Wysoko oceniane są też Gdańsk,
Poznań, Wrocław, Warszawa i Zakopane. Chętnie odwiedzane są ponadto Białystok i Częstochowa.
Jest Pani obecnie jedyną polską
lektorką w Estonii...
Pracuję 2-3 dni w tygodniu, ale
od rana do wieczora. Taka była moja prośba do władz wydziału. Mogę
wtedy poświęcić swój czas na dodatkową pracę. Dzięki takiemu rozkładowi zajęć pracowałam przez pewien
czas w Estońskim Muzeum Druku i
Papieru (Eesti trükimuuseum MTÜ).
Będę tu pracować jeszcze jeden rok
akademicki – do wakacji letnich 2018
roku – czyli łącznie już 4 lata. A potem zobaczymy. Aby kontynuować
pracę lektora muszę na rok wrócić do
Polski, żeby nie stracić kontaktu z językiem. Taki jest wymóg. Natomiast
po roku mogę aplikować na kolejny 4
letni wyjazd.
Ciekawe co nowego zaproponowałaby Pani w systemie zatrudniania nauczycieli pracujących
jako lektorzy języka polskiego za
granicą?
To temat rzeka. Nie będę się wypowiadała na temat nauczycieli, których

zatrudnia Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie jestem zatrudniona w tej
formie i nie znam wielu szczegółów.
Natomiast jeśli chodzi o lektorów
języka polskiego jako obcego, którzy
są zatrudniani przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to
tu problem polega na tym, że nasza
umowa nie jest tak naprawdę umową
o pracę, ani o dzieło, czy nawet nie
jest zleceniem. Jest czymś na wzór
kontraktu stypendialnego. Nie płacimy więc podatków i nie odprowadzamy żadnych składek. Nie mamy
też ubezpieczenia zdrowotnego. Tak
naprawdę, jeśli jesteśmy przez 4 lata
za granicą, to w ogóle jakby nas nie
było. Nasz kontrakt jest gorszy nawet
od umowy śmieciowej. Jeśli chcemy
mieć jakieś ubezpieczenie, to musimy wykupić je sami, choć ministerstwo zwraca nam później poniesione
koszty. Ponieważ nie odprowadzamy
podatków, nie liczy nam się także
czas pracy do emerytury.
Ja pracuję dopiero cztery lata, ale
znam lektorki, które pracują już po
15 i więcej lat, i nic się im nie liczy
do emerytury. Uważam, że to jest
absolutnie zła rzecz, którą trzeba uregulować. Aby zostać lektorem języka
polskiego trzeba mieć skończone studia magisterskie z filologii polskiej,
filologii słowiańskiej albo kulturoznawstwa. Dobrze jest też skończyć
podyplomowe studia nauczania języka polskiego jako obcego jeśli na studiach II stopnia nie ma takiej specjalizacji. Następnie należy zdać egzamin
państwowy, a potem ponownie, co
trzy lata, powtarzać go tak długo, jak
długo pracujemy za granicą. Trzeba
też zostawić, na kilka lat, swoją rodzinę i przyjaciół w Polsce. Trzeba
poświęcić się w całości tylko tej pracy. Jeśli jakiś lektor jest przez kilka
lat w jednym, a potem przez następnych kilka lat w innym miejscu, to
wielkich szans na założenie własnej
rodziny nie ma. Kiedy zaś kończymy
pracę lektora i już na stałe wracamy
do kraju, to nie mamy tak naprawdę
nic.... poza wspomnieniami.
Problemy zaczynają się, kiedy pojawia się kwestia leczenia czy emerytury. Próbowałam niedawno ubezpieczyć się w Polsce i sama opłacić
wszystkie składki NFZ. Obliczono
mi, że po kilku latach pracy jako
lektor, muszę nadpłacić tę różnicę
w wysokości kilku tysięcy złotych.
Jednocześnie obliczono moją składkę
miesięczną, która wynosiłaby 300 zł.
Co Pani robi w sprawie zmiany
systemu zatrudniania?
Co roku wypełniam obowiązkową ankietę i piszę sprawozdanie. W
ankiecie jest miejsce na nasze uwagi. Nas, lektorów, jest w tej chwili
około stu pięćdziesięciu. I każdy z
nas w corocznej ankiecie przedstawia

konieczne, naszym zdaniem, projekty
reform. Ale, jak dotąd, nic się w tych
sprawach nie zmieniło. Jest grupa
lektorów, która się spotyka od czasu
do czasu. Mamy też swoją grupę na
Facebooku. Jest to wirtualne miejsce
spotkań, na którym wymieniamy się
doświadczeniami, przemyśleniami
czy radami.
W zeszłym roku napisaliśmy np.
wspólną petycję o potrzebie zmiany
warunków naszej umowy o pracę.
Przy corocznym podpisywaniu umowy o pracę w lipcu staramy się też
wymóc jakieś, choć drobne, zmiany
na lepsze.
Co się Pani podoba w Estonii?
Wszystko! Naprawdę, bardzo lubię
ten mały kraj i świetnie się tu czuję.
Do pozytywów, których mam długą
listę, zaliczam przede wszystkim pracę na uczelni. W Tartu język polski
jest naprawdę ważnym przedmiotem,
z którego pozytywna ocena końcowa
daje studentom sporą liczbę punktów ECTS. Kolejnym pozytywem
jest tu otwartość władz uniwersytetu
na wszystkie moje sugestie czy inicjatywy – np. w sprawie integracji.
Uniwersytet w Tartu znajduje się wysoko w rankingu światowym, a co za
tym idzie, przyciąga ogromne rzesze
zagranicznych studentów, otwartych
na inne kultury i chętnych na ich
poznanie.
Kilka miesięcy temu, w kwietniu
br., mieliśmy tu Dni Kultury Polskiej.
Była to trzydniowa impreza, którą organizowałam z miejscową Polonią.
W jej organizacji pomagał nam głównie tutejszy uniwersytet. Użyczył
nam sal wykładowych, pozwolił korzystać z dostępnego sprzętu multimedialnego, zaplecza kuchennego i
sali wystawowej. Pomógł nam również w promocji Dni Kultury Polskiej
poprzez druk plakatów i różnych
ulotek.
Najgorszy jest tu chyba klimat, a
przede wszystkim tzw „czarne dni”,
które rozpoczynają się w listopadzie i
trwają aż do wiosny. Latem pojawiają się natomiast „białe noce”. Wtedy
organizm zupełnie wariuje. Mimo
wszystko Estonia ma tyle pozytywów
do zaoferowania, że nawet kłopoty z
dniami i nocami są do przejścia.
Pochodzę z Katowic. Jestem dumną Ślązaczką. Skończyłam filologię
polską na Uniwersytecie Śląskim,
a później Podyplomowe Studia
Kwalifikacyjne Nauczania Kultury
Polskiej i Języka Polskiego jako
Obcego. Z dziećmi i młodzieżą pracuję od ponad 10 lat, w tym od 4 jako
lektorka języka polskiego na zagranicznych uczelniach.
Rozmawiał: Leszek Wątróbski

Nigdy nie lubiłem ani nawet nie trawiłem
hyperrealistycznej animacji, ukazującej postacie ludzkie jak w życiu, tak jak mieliby
wyglądać grający te same role aktorzy. Może
pełnometrażowa animacja w polsko-brytyjskiej koprodukcji niechęć tę przełamie i to w
sposób zdecydowany. Bo otrzymaliśmy film
fascynujący, próbujący dotrzeć do tajemnicy
samobójczej śmierci Vincenta van Gogha.
Działania protagonistów ukazane są na tle
będącym odwzorowaniem i syntezą impresjonizmu i vangoghowskiego ekspresjonizmu,
gdzie natura ma też coś z Cezanne’a, a ulice
są jakby z Utrilla.
Wszystko to osiągnięto za pomocą animacji przy pomocy farb olejnych, które 150 artystów nanosiło na 65.000 klatek filmowych.
Po montażu dają złudzenie ruchu, które jest
i realistyczne i umowne, bo mimika twarzy i
zagięcia kantów ubrań - to realizm, a tło słoneczników, pól żniwnych i lasów - to umowna konwencja. I obie te warstwy współżyją
ze sobą bez konfliktu, poprzez imponujące
efekty świetlne, gdzie kadry są migotliwe lub
pulsujące. Czyli uczta dla estetów, ale również
intrygująca akcja.
Aleksander Kwiatkowski
LOVING VINCENT reż. Dorota Kobiela, Hugh
Welchman, dystr. NonStop Entertainment,
prem. 20 października
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