DZIENNIK Z POBYTU DRUGIEJ GRUPY
POLSKICH WOLONTARIUSZY W PATRAS
CZERWIEC 2014
1 czerwca
Około 2 nad ranem wylądowaliśmy w Atenach, skąd kilka godzin później autobusem rejsowym
dojechaliśmy do Patry, gdzie przez trzy tygodnie braliśmy udział w akcjach ekologicznych greckiej
organizacji Ecological Movement of Patras (OIKIPA).
2 czerwca
Popołudniu (po pracy przy porządkowaniu miejskiego parku) spacerowaliśmy z naszymi greckimi
przyjaciółmi po Patras; wpuszczono nas do małego, ale pięknego teatru miejskiego Apollon,
znajdującego się na głównym placu Georgiou. Ten teatr to kopia (oczywiście dużo mniejsza)
słynnej mediolańskiej La Scali, z kilkoma piętrami lóż oraz z charakterystycznymi czerwonymi
obiciami foteli. Podczas tego spaceru Grecy opowiadali nam o Patras, pokazywali zabytki i ciekawe
miejsca, m.in. słynną wielką katedrę oraz schody, które łączą starą część Patras z nową. Wieczorem
poszliśmy nad morze, gdzie w teatrze na świeżym powietrzu odbył się pokaz tradycyjnych greckich
tańców od początków XX wieku do czasów współczesnych. Tancerze występowali w oryginalnych
strojach i tańczyli znakomicie. Na końcu zaprezentowano słynny taniec "Zorbas", który zrobił
oszałamiającą karierę w latach 60. XX wieku po sukcesie filmu "Grek Zorba" z muzyką Mikosa
Theorodakisa, a teraz przeżywa swoisty renesans. Nie mogłem oderwać oczu od tańczących
Greków. Postanowiłem sobie wtedy, że muszę z nimi zatańczyć.
3 czerwca
Naszą pracą wspomagaliśmy organizację w ekologicznych działaniach w mieście: w Municipality's
nursery garden sprzątaliśmy ogród, zamiataliśmy liście, ładowaliśmy je w worki, wywoziliśmy na
wysypisko.

4 i 6 czerwca
Pracowaliśmy przy sprzątaniu i porządkowaniu terenu wokół kościoła, w którym miały się odbyć
uroczystości religijne. Zamiataliśmy chodniki, zbieraliśmy śmiecie z trawników, skoszoną trawę i
podcięty żywopłot oraz gałęzie drzew. Mieliśmy okazję porozmawiać z Grekami, którzy z nami
pracowali - były to dwie młode Greczynki i trzech Greków, z których najstarszy Kostas miał około
50 lat.

5 czerwca
Z miasteczka Diakofto specjalną kolejką wąskotorową pojechaliśmy w góry do miasteczka
Kalavrita. Trasa wynosi 22 km, podróż trwa godzinę, jest bardzo atrakcyjna. Kręta droga wiedzie
przez wąwozy, skalne wzniesienia nad przepaściami i przez tunele. Kalavrita to takie małe
Zakopane (leży 800 m n.p.m.), gdzie na głównej ulicy, jak na Krupówkach, są kawiarnie, tawerny,
restauracje, stoiska z pamiątkami. W sezonie zimowym przyjeżdża się tutaj na narty. W 1943 r.
Niemcy rozstrzelali ponad 1200 mieszkańców Kalavrity, mężczyzn i chłopców powyżej 13. roku
życia. Upamiętnia ten mord duży biały krzyż wzniesiony na pobliskim wzgórzu.
5 czerwca to ważna data dla ruchu ekologicznego – tego dnia obchodzony jest „Dzień środowiska”.
O 18.00 wzięliśmy udział w "Dniu środowiska" organizowanym przez Ecological Movement of
Patras. Tym razem protestowano na centralnym placu Patras przeciwko sprzedawaniu przez grecki
rząd najpiękniejszych greckich plaż zagranicznym korporacjom. W centralnej części placu
stworzyliśmy imitację plaży z leżakami, zabawkami plażowymi; rozdawaliśmy ulotki oraz
specjalne informatory o greckich plażach wystawionych na sprzedaż.

7 czerwca
Tasos zabrał nas do Muzeum Archeologicznego Patras, które zostało oddane do użytku w 2009
roku. Jest to drugie pod względem wielkości muzeum w Grecji. Mieszczą się w nim zbiory z okolic
Patras i Peloponezu od pradziejów do końca czasów rzymskich. Patrząc z ulicy na budynek trudno
się domyśleć, że mieści się w nim muzeum. Budynek bowiem przypomina bardziej futurystyczne
budowle żywcem wyjęte z filmów science-fiction. Zwiedziliśmy też pobliskie wzgórza, gdzie
odkryto antyczne cmentarzysko.
8 czerwca
Pobudka o 5 rano - nasz grecki opiekun (trochę podobny do Greka Zorby, grał go Anthony Quinn)
zabrał nas samochodem w góry Erymanthos, nieopodal Patry. Po godzinnej jeździe dojechaliśmy do
małej wioski. Tu spotykają się raz w roku - w czerwcu - mieszkańcy z najbliższych wiosek, by
wspólnie świętować redyk (wypuszczanie owiec na hale). Dużą grupą wyruszyliśmy w góry
szeroką bitą drogą. Podejście nie było bardzo strome, ale przy ostrym słońcu można się było
zmęczyć. Wiele osób nie dawało rady, wtedy podjeżdżały terenowe samochody i... zabierały ich
pod szczyt, gdzie ustawiono stoły i krzesła oraz zainstalowano na specjalnym stoliczku sprzęt
grający. Kobiety przygotowały typowe greckie jedzenie (musaka, sałatki itd.), każdego, kto dotarł
na szczyt, witano winem lub tenturą (coś w stylu naszej nalewki, ale robionej tylko w Patras i

okolicy). Kiedy już wszyscy się zebrali na górze, wygłoszono słowo powitania, posilono się … i
rozpoczęły się greckie tańce. Najlepiej tańczyli starsi ludzie, kobiety i mężczyźni. Przyglądałem im
się dłuższą chwilę, aż w końcu nie wytrzymałem. Bardzo chciałem zatańczyć z Grekami i oto
nadarzyła się okazja. Kroki nie były jakoś specjalnie trudne, więc po chwili szło mi całkiem nieźle.
To była stara grecka muzyka z elementami tureckimi, taniec był trochę podobny do naszego
ludowego chodzonego. Grecy trzymając się za ręce stworzyli krąg i chodząc dookoła wykonywali
charakterystyczne kroki. Co chwila ktoś wchodził do środka kręgu kobieta lub mężczyzna, i tańczył
solówkę. Pozostali stojąc dookoła rytmicznie klaskali. Jest w greckim tańcu coś mistycznego.
Przypomniał mi się film (i książka) „Grek Zorba” i myślę, że dopiero teraz, tak naprawdę,
zrozumiałem, co miał na myśli Zorba, namawiając Anglika do tańca. Wtedy na szczycie podczas
zabawy widziałem roześmiane greckie twarze, dowcipkujących mężczyzn, kobiety, które co chwila
podchodziły do naszego stołu i częstowały mnie greckimi przysmakami.
Na co dzień w Grecji jednak nie jest tak wesoło, widać kryzys, biedę. W piątek wieczorem na
głównej ulicy Patras odbyła się demonstracja zwolnionych z uczelni pracowników administracji
(1000 osób).

9 czerwca
Tym razem praca w biurze, przygotowywanie materiałów informacyjnych do kampanii przeciwko
sprzedaży plaż.
11, 12 i 13 czerwca
W tych dniach pracowaliśmy w Merimna Center - ośrodku dla opóźnionych w rozwoju i chorych na
autyzm. Terapia w ośrodku Merimna polega na pracy fizycznej, zajęciach muzycznych,
plastycznych, nauce gotowania i pracy w kuchni. W ten sposób usiłuje się tych ludzi przysposobić
do życia. To jest ośrodek podobny do znajdującego się w Warszawie Centrum Rehabilitacji,
Edukacji i Opieki TPD Helenów. W ośrodku "Helenów" w zeszłym roku pracowali Jorgos, Magda i
Tassos, wolontariusze z OIKIPA. Nasza praca polegała na usuwaniu chaszczy z boiska do
koszykówki, nieużywanego od kilku lat. Na boisku w ciągu tego czasu wyrósł prawdziwy las. Praca
była dość ciężka, ale satysfakcjonująca. Najwięcej problemów było z akacjami, które, rozrastają się
błyskawicznie, poza tym mają ostre kolce. Pracowaliśmy z kilkoma młodymi mężczyznami z

Merimna Center. Bardzo się polubiliśmy, do tego stopnia, że gdy przyjeżdżaliśmy w następnych
dniach ci mężczyźni już na nas czekali. Greccy terapeuci mówili nam, że kontakt z nami, bardzo
dobrze na nich wpłynął, uspokoili się, przestali być agresywni, co czasem się zdarzało. W trakcie
pracy w Merimna Center wziąłem udział w zajęciach z muzyki. Zagrałem kilka swoich piosenek, a
uczestnicy tych zajęć, wspólnie z muzyko terapeutką greczynką Jotą, która akompaniowała na
gitarze, zaśpiewali kilka greckich piosenek.

Wieczorem w biurze EMP odbyło się spotkanie z wolontariuszami i członkami organizacji, na
którym Edward opowiedział o historii, zabytkach i kulturze Warszawy.

10 czerwca
Tasos zawiózł nas do Strofilii, największego rezerwatu przyrody przybrzeżnej w Grecji,
znajdującego się około 40 km od Patras. Tym razem byliśmy leśnym patrolem, wróciliśmy tu
jeszcze raz 14 i 18 czerwca. W skład rezerwatu Strofilia wchodzą: zatoka Koukounaries z laguną,
olbrzymi zalesiony teren, bagna oraz spore jezioro. Nad morzem znajduje się duża piaszczysta
plaża, co nie jest zbyt często spotykane w Grecji, gdyż przeważają tu plaże kamieniste. Na terenie
rezerwatu występuje unikalna fauna i flora. Chodziliśmy po lasach i podziwialiśmy wysokie sosny

z koronami gałęzi układającymi się w wielkie parasole. Wielkim problemem rezerwatu są
nielegalne wycinki. Widzieliśmy sporo pni po ściętych drzewach. Podczas patrolu w rezerwacie
sprawdzaliśmy stojące na polanach leśnych wielkie zbiorniki wodne, pasy przeciwpożarowe,
odpowiednio przygotowane i zagospodarowane fragmenty lasu, które zapobiegają
rozprzestrzenianiu się ognia, jak również ułatwiają akcję gaśniczą. Spotkaliśmy także kilka wozów
strażackich, pilnujących terenu na wypadek pożaru. Pożary lasów to w Grecji duży problem.

Wieczorem wyjście do teatru: w starożytnym rzymskim teatrze Odeon obejrzeliśmy zabawną sztukę
„Satanis - w Odeonie każdego lata odbywają się koncerty, spektakle teatralne (m.in. antyczne
tragedie). Na widowni może zasiąść 2300 osób. Na spektaklu „Satanis” widownia była pełna. Co
chwila publiczność wybuchała śmiechem. Siedząc na widowni wyobrażałem sobie, jak w
starożytności odbywały się w tym miejscu przedstawienia.

12 czerwca
W pięknej konferencyjnej sali Agora Building organizacja partnerska zorganizowała Dzień Polski.
Ponad 70 osób przyszło na to spotkanie, które rozpoczął Tassos opowieścią o Warszawie
zilustrowaną zdjęciami z pobytu w Polsce (był wolontariuszem SIE), a potem wykonałem
kilkanaście piosenek z mojego repertuaru. Piosenki przetłumaczone zostały z polskiego na
angielski, Grecy przetłumaczyli je na grecki, teksty wyświetlane były nad sceną, w ten sposób
widzowie wiedzieli o czym śpiewam. Wszystkie piosenki bardzo się podobały, a refren „Białej
lokomotywy” Grecy zaśpiewali razem ze mną. Nie byłem zaskoczony znakomitym odbiorem
dwóch wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ("Pragnienia" i "Kolęda"), po raz kolejny
przekonałem się, że dobry wiersz, nawet w przekładzie się obroni. Na końcu zagrałem „Suzanne”
Leonarda Cohena i opowiedziałem, że Cohen w latach 60. kupił dom na greckiej wyspie Hydra,
gdzie napisał wiele wspaniałych ballad. Opowiedziałem także Grekom o moim tańcu w górach, o
tym, że to było dla mnie wielkie przeżycie, które na zawsze będę nosił w sercu. Grecy długo bili
brawo, potem podchodzili z gratulacjami, pytali o Polskę, o Warszawę, o kulturę, o ekologię.
Rozmowom nie było końca.

14 czerwca
Wieczorem pojechaliśmy do Rio, gdzie nad morzem, na dużej scenie, odbywał się festiwal
zespołów greckiego tańca tradycyjnego. Tym razem występowały zespoły z całej Grecji
(Macedonia, Tracja, wyspy greckie itd.). Można więc było podziwiać różne tańce, szybkie, wolne,
chodzone, w wykonaniu świetnych tancerzy w kolorowych tradycyjnych strojach. Podziwianie
tańca greckiego znów było dla mnie wielkim przeżyciem.

15 czerwca
Georgios Kanellis zawiózł nas do Olimpii, oddalonej od Patras ok. 150 km. Zwiedziliśmy tam
pozostałości po antycznym mieście, gdzie odbywały się pierwsze igrzyska sportowe (odnotowane
w 776 roku p.n.e.): świątynia Zeusa, pracownia Fidiasza, hotel dla honorowych gości, świątynia
Hery, świątynia Flipa II Macedońskiego oraz budowle administracji sanktuarium. Wokół
sanktuarium powstawały w starożytności obiekty sportowe: stadion na 20 tys. widzów, hipodrom,
gimnazjon (taki starożytny fitness club) z palestrą (szkoła zapasów i boksu) oraz łaźnie.

16 czerwca
Rano zwiedziliśmy Achaia Clauss, przepięknie położoną na wzgórzu winnicę o powierzchni 1,1 ha,
założoną w 1861 roku przez Bawarczyka, Gustava Calussa. Winnica specjalizuje się w produkcji
czerwonego deserowego, lekko wzmacnianego wina Mavrodaphne. Zwiedziliśmy piwnice, w
których stoją ogromne beczki z winem, niektóre mają wiele lat. Sympatyczna pani dała nam do
degustacji kilka gatunków wina i opowiedziała o historii Achaia Clauss. Okazuje się, że od
powstania Achaia Caluss była odwiedzana przez znane osobistości, m.in koronowane głowy (Otto
von Bismarck, cesarzowa Sissi, król Szwecji Karol Gustav), artystów (Franciszek Liszt, Melina
Merkouri, Omar Sharif, Jean-Paul Belmondo), milionerów (Arystoteles Onassis).
Po południu pracowaliśmy przy malowaniu płotu okalającego jedno z gimnazjów w Patras.
Pracowaliśmy w wielkim upale wspólnie z kadrą nauczycielską oraz pracownikami
administracyjnymi tej szkoły. Była to praca bardzo ciężka i brudna (ubrania czyściliśmy potem
przez godzinę), ale bardzo pożyteczna.
17 czerwca
Pojechaliśmy z Georgiosem Kanellisem do Kalavrity do Parku Gór Helmos, naszym zadaniem było
patrolowanie terenów leśnych razem ze leśniczymi. Nie spodziewaliśmy się, że leśniczy zabierz nas
na koniec pracy jeepem na szczyt Helmos, 2341 m n.p.m. Im wyżej, tym było coraz chłodniej, w
załomach skalnych leżał śnieg, a my w krótkich rękawkach. Jednak warto było, widoki okalających
nas gór były oszałamiające. Kiedy dojechaliśmy na szczyt okazało się, że znajduje się tam
obserwatorium astronomiczne Ateńskiego Obserwatorium Narodowego z wielkim teleskopem,
który pokazali nam dyżurujący pracownicy. Podobny znajduje się w polskim obserwatorium na
Suchorze (1000 m n.p.m.) w Gorcach.

19 czerwca
Rano zwiedziliśmy wielki, wiszący most w Rio, który znacznie skrócił podróż między kontynentem
a Peloponezem. Most liczy 2,88 km, przeszliśmy go i tym samym znaleźliśmy się na kontynencie,
gdzie zwiedziliśmy ruiny starej warowni. Na Peloponez wróciliśmy promem podziwiając most od
strony morza.

Wieczorem uczyliśmy się greckich tańców w biurze OIKIPA, a potem pojechaliśmy na pożegnalną
kolację do tawerny nad morzem, specjalizującej się w potrawach z ryb. Przy śpiewającym i
grającym na żywo zespole Greków pochodzenia romskiego tańczyliśmy i śpiewaliśmy kilka
dobrych godzin. Po raz kolejny mogłem się przekonać, że Grecy są fantastycznymi kompanami, że
wspaniale potrafią się bawić, śmiać. Bez względu na wiek, tańczą i śpiewają starzy i młodzi razem
20 czerwca
Ewaluacja projektu to też ważna praca, spotkaliśmy się w biurze z członkami EMP, i jeszcze
starczyło czasu by porozmawiać o przyszłości.
Po południu Athena i Eleni zaprowadziły mnie do największej szkoły tańca greckiego w Patras.
Przez godzinę oglądałem ponad 60 tancerek i tancerzy, którzy pod okiem niestrudzonego
nauczyciela uczyli się kroków i nowych układów choreograficznych. Do tej szkoły każdy ma wstęp
za darmo, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. I znów przekonałem się, jak wielu młodych
Greków, chce się uczyć tradycyjnych tańców. W Grecji szanuje się historię, muzykę, taniec swego
narodu i bez problemu przekazuje te umiejętności następnym pokoleniom.
Kiedy nauczyciel dowiedział się, że na sali jest Polak, który interesuje się tańcem greckim,
zapowiedział, że jego grupa specjalnie dla mnie zatańczy taniec, ze skomplikowanymi figurami i
krokami. I zatańczyli. Fantastycznie. A potem, zupełnie niespodziewane, nauczyciel podszedł do
mnie i zaprosił mnie, bym zatańczył z jego uczniami. I na nic się zdały moje tłumaczenia, że nie
potrafię, że to dla mnie zbyt trudne. Nauczyciel wziął mnie za rękę, dołączył do grupy, pokazał
kroki i zaczęliśmy tańczyć. I znów przeżyłem chwilę wielkiego wzruszenia, kiedy zagrała grecka
muzyka, a ja zatańczyłem z Grekami.

Nigdy nie zapomnę Greków, ich dobroci, uśmiechu, spokoju, spontaniczności, umiejętności
zabawy. Także kuchni greckiej i wspaniałego wina. Smaku serów, oliwek, pomidorów, które w
Polsce tak smakowały chyba przed wojną. Grecja i Grecy na zawsze już zagościli w moim sercu.
Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzę tej gościnny, słoneczny kraj.
Ta wizyta wzmocniła we mnie przekonanie, że koniecznie trzeba chronić dobra przyrodnicze i
kulturalne, które mamy. Rozwój musi być zrównoważony. Nie wolno pozwolić, by opcja
przemysłowa i finansowa zdominowała plany gospodarcze i urbanizacyjne. Wyobrażacie sobie, że
wszystkie greckie plaże są prywatne i żeby na nie wejść musicie najpierw zapłacić jakiś
horrendalny haracz sieci hoteli? A wielkie korporacje mają takie zapędy i trzeba się im
przeciwstawić.
Warto także brać przykład z Greków, jeśli chodzi o przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom.
Myślę, że program unijny skierowany do seniorów, to był świetny pomysł.
Seniorzy mają doświadczenie życiowe, ale często czują się zepchnięci na margines życia.
Takie kontakty międzynarodowe dodają energii i są inspiracją, żeby nie dać się zdominować
młodszym pokoleniom.
To my możemy im uświadamiać, że nie mogą pozostawić po sobie spalonej ziemi.
Dziennik prowadził Sławomir Zygmunt

