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Od Redakcji 
 
Witamy Was serdecznie Drodzy Czytelnicy i dzi kujemy 
za zainteresowanie naszym biuletynem.  Na pocz tek za-
praszamy do „spotkania” z Hann  Bondarewsk , za o y-
cielk  niezwyk ego teatru Ambassador. Jest to teatr mi -
dzynarodowy, promuj cy ró ne kultury oraz wiedz  o nich 
w ród dzieci i m odzie y. Czy teatr mo e by  bardziej 
ogromny ni  ten z marze  Hani? Trzymamy kciuki za po-
wodzenie tego imponuj cego projektu. 
 

W ostatnich miesi cach zmarli ludzie bardzo wa ni dla 
polskiej kultury: Tadeusz Mazowiecki, S awomir Mro ek, 
Edmund Niziurski i Joanna Chmielewska. Przypominamy 
jak zapisali si  w naszej pami ci, zach camy te  do po-
nownych spotka  z ich twórczo ci , której liczne przyk a-
dy mo na znale  w Bibliotece. 
 

Warte lektury s  te  polecane przez nas pozycje angielsko-
j zyczne. Monika Mieroszewska pisze o kolejnej pracy 
Marci Shore (The Taste of Ashes: The Afterlife of Totali-

tarianism in Eastern Europe), która nie po raz pierwszy 
podejmuje si  przybli enia ameryka skim czytelnikom 
sytuacji spo ecznej i politycznej w Europie Centralnej i 
Wschodniej po drugiej wojnie wiatowej. Joanna Petry 
Mroczkowska przypomina wydan  ponownie ksi k  z 
1947 I Want to Be Like Stalin. Ula Rutkowska omawia 
niedawno wydan  prac  (The Smartest Kids in the World 

and How They Got That Way) porównuj c  systemy edu-
kacyjne, które odnosz  sukcesy w rankingach mi dzynaro-

From the Editors 
 
Greetings to our dear Readers and many thanks for yo-
ur interest in our bulletin. We invite you to read about 
our “encounter” with Hanna Bonderewska, who foun-
ded the unusual theater Ambassador.  It is an interna-
tional theater promoting various cultures and knowled-
ge about them among children and young people. Can 
the theater be greater than the one based on Hanna’s 
dreams? We keep our fingers crossed hoping this im-
pressive project will succeed.  
 
In recent months we lost several people who were very 
important to Polish culture: Tadeusz Mazowiecki, S a-
womir Mro ek, Edmund Niziurski and Joanna Chmie-
lewska. We remind you of their achievements and su-
ggest that you peruse their works in our Library. 
 
We recommend English-language books. Monika Mie-
roszewska writes about a new work by Marci Shore, 
The Taste of Ashes:  The Afterlife of Totalitarianism 

in Eastern Europe. The author, not for the first time, 
tries to enlighten American readers about the social and 
political situation in Central and Eastern Europe after 
the Second World War. Joanna Petry Mroczkowska 
remindes recent reedition of a 1947 book I Want to Be 

Like Stalin. Ula Rutkowska discusses recently pu-
blished The Smartest Kids in the World and How 

They Got That Way. She compares the educational sys-
tems that get high international rankings—we are 
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dowych; jest w ród nich szkolnictwo polskie, co odnoto-
wujemy z prawdziw  przyjemno ci . Krzysztof S siadek 
przybli a nam natomiast pozycj  niezwyk  – wydany po 
raz pierwszy po angielsku raport Witolda Pileckiego na 
temat warunków panuj cych w obozie hitlerowskim w 
Auschwitz (The Auschwitz Volunteer: Beyond Bravery). 
Przejmuj cy dokument napisany przez bohatera, o któ-
rym do niedawna nie mo na by o us ysze . Tragiczna 
historia, typowa dla czasów, które na szcz cie przemin -
y. 

 

Spo ród ostatnich wydarze  kulturalnych piszemy o 
dwóch – pierwsze to prezentacja polskiego poety, które-
go tomiki zosta y „na pniu” wysprzedane w waszyngto -
skiej Politics and Prose. Drugie to przedsi wzi cie nie-
zwykle ambitne – inscenizacja przez amatorski Teatr Do-
roty Ponikiewskiej sztuki Karola Wojty y Brat naszego 

Boga. Ten filozoficzny traktat o mi osierdziu i marksi-
zmie, wystawiony z pasj  przez zespó  Doroty, omawia 
dla nas Joanna Roberts; omówienie tym bardziej warte 
przeczytania, e niepr dko mo emy liczy  na powtórk  
spektaklu. 
 

Jak zwykle zapraszamy te  do kina – Mój rower oraz 
Dom z y to filmy stosunkowo nowe, które szkoda by oby 
przeoczy . Drugi z nich prezentowany by  niedawno w 
ramach naszej BibliotekoFilmoteki. 
 

Jako ostatni  polecamy now  rubryk  – Kulinaria – któr  
zgodzi a si  prowadzi  dla nas Bogna Wieczorek. Obie-
cujemy w niej cuisine nouvelle po polsku, wyrafinowan  
ale prost , prezentuj c  to co w polskiej kuchni najlepsze 
w sposób nowoczesny i elegancki. Tym razem buraczki 
w formie, która u wietni  mo e nawet wi teczny stó  i 
zadowoli  nawet najwybredniejszych smakoszy. 
 

Zapraszamy do lektury, do Biblioteki, do BibliotekoFil-

moteki.  Zapraszamy na Kol dy, gdzie mamy nadziej  

spotka  Was ponownie Drodzy Czytelnicy i Cz onkowie 

Biblioteki. 

happy to note that Poland is one of them.  Krzysztof 
S siadek tells us about an incredible book, The Au-

schwitz Volunteer: Beyond Bravery. Written by the 
“volunteer,” Witold Pilecki’s report (published in En-
glish for the first time) is the long-suppressed account 
of life in the Nazi camp in Auschwitz. This is an impor-
tant historical document of these tragic times.  
 
We write about two recent cultural events. The first is 
the presentation of a young Polish poet at Politics and 

Prose bookstore. It was so successful that his books 
were instantly sold out. The second is the very ambi-
tious venture of staging, by the amateur theater group 
of Dorota Ponikiewska, a play by Karol Wojty a titled 
Brat naszego Boga (Brother of our God). This philo-
sophical tract on charity and marxism, in an impassio-
ned presentation by Dorota’s thespians, is reviewed for 
us by Joanna Roberts. It is really worth reading, since 
the play won’t be staged again anytime soon. 
 
As always, we invite you to the movies.  Mój rower 

(My Bicycle) and Dom z y (The Dark House) are rela-
tively new and it would be a pity to bypass them.  Dom 

z y was shown recently in the BibliotekoFilmoteka pro-
gram. 
 
At the last we recommend a new section in our bulletin, 
Kulinaria. Bogna Wieczorek has agreed to run it. We 
promise cuisine nouvelle in the Polish version, sophisti-
cated but simple. We will show what is best in Polish 
cooking. This time it is a beets dish that could grace a 
holiday table and satisfy the most finicky of palates. 
 
We urge you to read, to visit our Library, to attend 
Biblioteka/Filmoteka. We invite you to the Christmas 

Carols concert, where we hope to see you again, dear 
Readers and Members of the Polish Library.  

Spotkania: Hanna Bondarewska, za o ycielka i dyrektorka artystyczna teatru, 

aktorka i re yserka 

Anna Firsowicz (AF):  10 pa dziernika hucznie obcho-
dzili my pi ciolecie istnienia Ambassador Theatre - 
Twojego teatru. Tak pi knie powiedzia a  tego wieczoru, 
e ka dy z nas ma  swoje wielkie marzenie. Zazwyczaj 

jednak odk adamy decyzj  na po niej.  A Ty zdecydowa-
a  si  - teraz albo nigdy. Na pewno by o Ci atwiej ni  

innym, mia a  przecie  fundusze - $1 dolar od Twojego 
ucznia Thomasa. Opowiedz nam, jak mo na nala  z pu-
stego?   

Hanna Bondarewska (HB): Z pustego to nawet i Salo-
mon nie naleje, ale ten pierwszy dolar by  dobrym po-
cz tkiem oraz potwierdzeniem, e je li si  ma dobry po-
mys  i skupi si  ca  energi  na tym, eby ten pomys  
wprowadzi  w ycie, to wszystko jest mo liwe. Tym bar-
dziej, e by  mi dany przez czterolatka. O teatrze marzy-
am ju  od wielu wielu lat a  wreszcie pewnego dnia po-

dzieli am si  moim marzeniem nie tylko z rodzicami 
Thomasa, ale równie  z jednym z moich znajomych z 



Wiadomo ci z Biblioteki    Grudzie  2013 / Stycze  2014 

3 

poprzedniej pracy - z Chrisem Cainem. Podoba  si  Chri-
sowi mój pomys  i powiedzia , e mi pomo e. Pojawi y 
si  rodki finansowe, ale przede wszystkim coraz wi k-
sza liczba interesuj cych projektów. A to jest najwa niej-
sze.  Dziennikarka z Business Journal, która zadzwoni a 
do mnie z pro b  o wywiad, zapyta a czy nie boj  si  
zak ada  teatru w takim kryzysie finansowym i z tak s a-
b  gospodark . Od kogo  innego us ysza am, e Stany s  
najtrudniejszym krajem do prowadzenia te-
atru. Oczywi cie nie jest atwo, kultura jest zawsze na 
ko cu, ale jako  udaje mi si  pcha  ten wspania y wózek 
do przodu.  Na szcz cie s  tacy, którzy to doceniaj  i 
powoli realizujemy budow  teatru. Marzymy, aby by  
prawdziwym ambasadorem kultur wiata poprzez wspa-
nia e widowiska teatralne oraz ciekawe programy eduka-
cyjne. A mamy si  ju  czym pochwali .   
 
AF: Jakim teatrem jest Ambassador Theatre? Na jubile-
uszowym przyj ciu by o bardzo mi dzynarodowe grono, 
sporo dyplomatów.  
 
HB: Ambassador Theater - pe na nazwa Ambassador 

Theater International Cultural Center - jest teatrem 
mi dzynarodowym, którego misj  jest promocja kultur 
poprzez produkcj  najlepszych sztuk z ró nych stron 
wiata oraz rozpowszechnianie wiedzy o tych kulturach 

w ród dzieci i m odzie y.  Robimy to poprzez nasze pro-
gramy edukacyjne, np. celem przygotowanego dla szkó  
Ambassadors of International Culture jest rozpo-
wszechnianie wiedzy na temat ró nych krajów poprzez 
zaj cia teatralno-artystyczne. Punktem kulminacyjnym 
tych zaj  jest przedstawienie teatralne. 
 
Jak to kiedy  nasz wielki mistrz Stanis aw Wyspia ski 
powiedzia : Teatr mój widz  ogromny. Ja te  widz  teatr 
jako miejsce, które przybli a ludzi, uczy, pobudza, a 
przede wszystkim rozwija miedzynarodow  wymian  
kulturaln , pomaga ludziom pozna  si  lepiej i rozumie  
i dzi ki temu d y  do pokoju na wiecie. Wiem, e to 
du e przedsi wzi cie, ale zawsze zaczyna si  od ma ych 
kroczków, a nasze staj  si  ju  coraz wi ksze.  
 
AF: Jak wybierasz przedstawienia?  
 
HB: Wspó pracuj  ze specjalistami w dziedzinie literatu-
ry mi dzynarodowej, profesorami z CUNY w Nowym 
Jorku, z przedstawicielami dzia ów kultury w ambasa-
dach oraz instytucjach kulturalnych.  Dostaj  te  propo-
zycje z Samuel French - agencji reprezentuj cej autorów 
z ca ego wiata, w tym dramaturgów polskich. Organizu-
jemy te  co jaki  czas spotkania z aktorami, re yserami, 
scenografami i znawcami teatru, czytamy razem sztuki, 
dyskutujemy.  Jest to nieko cz cy si  proces. Trudno 
by oby powiedzie  w jednym zdaniu, ostateczn  decyzj  
podejmuj  sama po przes uchaniu, przeczytaniu, przedys-

kutowaniu, a najbardziej 
w ko cowym etapie pod-
powiada mi moja intu-
icja. Kiedy dokonuj  
wyboru monologu, to 
pierwsze pytanie jakie 
sobie zadaj , to czy to 
mnie rusza?  Czy prze-
mawia do mnie? 
 
AF: Kto robi t umacze-
nia? Nie jest chyba atwo 
przet umaczy  i przeka-
za  co  tak rdzennie 
"made in Poland" jak 
Teatrzyk zielona g .  

 
HB: Jak ju  wspomnia am, wspó pracuj  blisko z Gradu-
ate Center w CUNY w NY. Niedawno zmar y profesor 
Daniel Gerould, którego bardzo mi brakuje, przet uma-
czy  wiele polskich dramatów, a przede wszystkim Wit-
kacego i Mro ka. Przedstawi  mnie te  w CUNY i pozna  
z wieloma innymi specjalistami, t umaczami literatury 
wiatowej. Szukam te  ci gle nowych t umacze  poprzez 

Library of Congress, w Internecie i przez nasze kontakty 
dyplomatyczne. A propos Zielonej g si, któr  Daniel 
przet umaczy  fenomenalnie, bardzo chc  zrobi  to jako 
pe ne przedstawienie.  
 
AF: Opowiedz nam o przedstawieniach, które wkrótce 
b dziemy mogli zobaczy .  
 
HB: W a nie ko czymy prac  nad sztuk  Protest Vac-
lava Havla. Marzy o mi si  kiedy , aby zaprosi  go do 
naszego honorowego zarz du teatru wraz ze Stanis awem 
Mro kiem. Z Havlem mia am o tym porozmawia  przy 
okazji podró y do Polski i ju  w drodze dowiedzia am 
si , e w a nie zmar , bardzo mnie to zasmuci o. Mro ek 
niestety te  ju  odszed . Premiera Protestu zaplanowana 
jest na 20 listopada (gramy do 15 grudnia) we Flashpoint, 
916 G Street, NW, w Waszyngtonie.  B dzie to bardzo 
ciekawa interpretacja tej sztuki, która pocz tkowo napi-
sana by a dla dwóch m czyzn; w naszej prezentacji 
wprowadzamy dodatkowo dwie kobiety jako alter ego 
m czyzn. Pani re yser, Gail Humphries Mardirosian, 
zaanga owa a mi dzynarodow  obsad  (b d  gra a jedn  
z ról).  Oprócz tego wspó pracujemy z Jerzym Sapieyev-
skim - w spektaklu muzyka gra bardzo wa n  rol .  Nasz 
scenograf, Jonathan Rushbrook jest z Anglii, a kostiumo-
log, Sigridur Johanessdottir z Islandii.  
 
Nasz  nast pn  podró  kulturaln  b dzie Gre-
cja. Odkryli my wspania y skrypt sztuki Menandra, naj-
bardziej znanego w wiecie antyku po Homerze, Dysko-

los. Menander jest prekursorem komedii, przez wieki 
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inspirowa  najwi kszych komediowych pisarzy. Planuje-
my po czy  przedstawienie Dyskolosa z wielk  celebra-
cj  kultury greckiej w George Washington Masonic Me-

morial Theater w Old Town Alexandria. Istotn  cz ci  
tej cudownej greckiej fiesty b d  przedstawienia tanecz-
nej grupy Dynami (planowane na 18-19 stycznia 2014 
roku). City of Alexandria nagrodzi o nas kolejnym gran-
tem na ten projekt. W zesz ym roku mieli my wielkie, 
nagrodzone przedstawienie: Hopa Tropa Kukerica!, któ-
re by o celebracj  kultury bu garskiej.  
 

AF: Gdzie odbywaj  si  przedstawienia? 
 
HB: Wi kszo  naszych produkcji odbywa si  w Mead 

Theatre Lab at Flashpoint, 916 G Street, NW, Washing-
ton DC, gdzie jeste my jednym z Resident Theaters, 
oprócz tego w George Washington Masonic Memorial 

Theatre, w rozmaitych ambasadach, w Fundacji Ko-
ciuszkowskiej, w Lyceum w Alexandrii. Chcemy te  

spróbowa  zagra  kilka przedstawie  Dyskolosa w no-
wootwartym, prze licznym Anacostia Arts Center. 
Brzmi niebezpiecznie, ale ta cz  miasta zmienia si  nie 
do poznania, a miejsce jest naprawd  bardzo adne z ma-
ymi butikami, galeriami oraz kafejk . Zapraszam na 

ostatni tydzie  stycznia.  Mamy te  propozycj  do przy-
gotowania przedstawienia w maju/czerwcu w nowo 
otwartym Anacostia Playhouse. Wszystko zale y jednak 
od wsparcia finansowego. Wynaj cie sali kosztuje bardzo 
du o. 
 
AF: Teatr to ca y zespó , sk d pochodz  Twoi arty ci? 
 
HB: Marzy mi si  zespó  sta y, ale na to trzeba mie  
rodki wi c na razie, jak wi kszo  teatrów w USA, na 

ka de przedstawienie musimy robi  casting i w ten spo-
sób wybiera  aktorów. S  oczywi cie tacy, z którymi 
cz ciej wspó pracujemy i staj  si  w pewnym stopniu 
cz onkami naszego zespo u, jak Ivan Zizek czy Stephen 
Shetler. 
 
AF: Sk d zainteresowanie teatrem?  
 
HB: Musia am si  z tym urodzi , jest w moich y-
ach.  Od dziecka wychowa am si  w bardzo artystycz-

nym domu, moi rodzice oboje wyst powali w teatrach 
szkolnych, pi knie piewali, mama gra a na pianinie.  Od 
dzieci stwa wyst powa am we wszystkich akademiach 
szkolnych oraz przedstawieniach, uwielbia am chodzi  z 
rodzicami do teatru, zawsze wyobra a am sobie swoje 
ycie na scenie.  

 
AF: Czy mo na by  za m odym na teatr? Opowiedz nam 
o swoim projekcie z 2008 roku.  
 

HB: Hania Reiter, ona by ego Ambasadora Polski w 

USA, zaprosi a mnie do Embassy Adoption Program, 
ebym przygotowa a co  o Polsce. Wci gn am si  w ten 

projekt ca ym sercem oraz dusz  i zamiast po prostu 
przygotowa  jedn , dwie piosenki, taniec czy wierszyk, 
zaproponowa am, e poprowadz  ca oroczny program dla 
dzieci z zaj ciami teatralnymi i plastycznymi. Zaanga o-
wa am Inne Slutskaya, która nie tylko jest cudown  ar-
tystk  i wspania  nauczycielk , ale równie  sko czy a 
studia teatralne. Ka da sesja z dzie mi by a bardzo skru-
pulatnie zaprojektowana, zaj cia plastyczne korespondo-
wa y z aktorskimi, dzieci uczy y si  troszk  o historii, 
literaturze, tradycji, obyczajach polskich, malowa y na 
szkle, robi y pisanki, szopk  krakowsk , malowa y nasze 
pi kne polskie brzozy. 
 
Napisa am skrypt pt. Poland the Beautiful: An Imagina-

ry Flight.  Dzieci gra y ró ne role, w tym wymieniaj c 
kilka zda  po polsku z pilotem i stewardes , by y wiad-
kami legendy o warszawskiej syrence, odwiedzi y zamek 
królewski, gdzie spotka y króla Zygmunta, zata czy y 
poloneza, odwiedzi y specjaln  wystaw  po wi con  naj-
wi kszym Polakom z ywymi pos gami (te  granymi 
przez dzieci) Kopernika, Ko ciuszki, Marii Sk odowskiej
-Curie, Chopina. Potem podró owa y polskim poci giem 
do Krakowa spiewaj c Jedzie poci g z daleka. W Krako-
wie prze y y przygod  ze smokiem wawelskim, a po 
zwyci stwie z nim ta czy y krakowiaka i piewa y po 
polsku i po angielsku. 
 
Ca a nasza przygoda z wyimaginowan  podró  zamieni-
a si  w prawdziw  wycieczk  do Polski na zaproszenie 

Pierwszej Damy, p. Marii Kaczy skiej. Dzieci wyst pi y 
w Belwederze, potem na wielkiej gali dla dwóch tysi cy 
biznesmenów z ca ej Europy, w ród wielkich gwiazd 
estrady, potem na rynku w Krakowie, gdzie by y witane 
przez burmistrza miasta, oraz na wielkiej scenie Teatru 
Dramatycznego w widnicy.  Bior ce udzia  w progra-
mie dzieci z rodzin afro-ameryka skich ze szko y Anne 
Beers w po udniowej cz ci Waszyngtonu ta czy y i 
piewa y z rado ci  w naszym ojczystym j zyku. Mia y 

te  okazj  sp dzi  sporo czasu z polskimi dzie mi, kiedy 
podró owa y po Polsce. Byli my w Warszawie, gdzie 
zobaczy y Wilanów i Stare Miasto, by y w radiu i TV 
polskiej, w Toruniu, na Mazurach, Krakowie, w widni-
cy, w Sudetach (gdzie zdobywa y nie k ), w Karpaczu i 
we Wroc awiu.  Do dzi  niektóre z nich s  w sta ym kon-
takcie nie tylko ze mn , ale równie  z dzie mi z Polski. 
Warto by o si  po wi ci  tak wspania ej sprawie, mam 
nadziej , e uda si  nam jeszcze nie raz do takiej wymia-
ny kulturalnej doprowadzi  i mo e zaprosi  polskie dzie-
ci tutaj.  
 
AF: Za o y a  teatr, jeste  jego dyrektorem artystycz-
nym, re yserujesz, grasz, udzielasz si  w rodowisku po-
lonijnym  - sk d bierzesz na to czas i energi ? 
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Po egnania 

Tadeusz Mazowiecki (1927-2013) – redaktor, 
dzia acz spo eczny, premier 
 

W trakcie swojego 
parlamentarnego expo-
se we wrze niu 1989 
polski premier zas ab  
przed mównic .  Wy-
darzenie to nie spowo-
dowa o jak to zwykle 
bywa za amania gie -
dy, gdy  tej jeszcze w 
Polsce nie by o, ale 
przyczyni o si  do 
ogromnego wzrostu 
zaufania, jakim spo e-

cze stwo obdarzy o nowego premiera. W zniszczonym 
gospodarczo, rozdartym spo ecznie kraju, zas abni cie 
premiera by o widomym znakiem, e jego program zosta  
op acony ci k  prac , i e zas uguje na zaufanie. Rz d 
Tadeusza Mazowieckiego, bo o nim mowa, zosta  za-
twierdzony 402 g osami przy 13 wstrzymuj cych si ; w 
kontraktowym sejmie nikt nie g osowa  przeciwko. Tak 
zacz a si  Trzecia Rzeczpospolita. 
 

Tadeusz Mazowiecki zosta  premierem Polski w wyniku 
historycznego kompromisu, zamykaj cego si  w ha le 
autorstwa Adama Michnika Wasz prezydent nasz pre-

mier.  By  nim od 24 sierpnia 1989 do 12 stycznia 1991. 
W tym okresie wcielone zosta y w ycie najwa niejsze 
reformy, pozwalaj ce na stabilizacj  gospodarki i daj ce 
podstawy dalszej, pe nej sukcesów transformacji do go-
spodarki rynkowej.  Ogromn  rol  w ich przygotowaniu i 
wdra aniu odniós  zaproszony do rz du przez Tadeusza 
Mazowieckiego Leszek Balcerowicz. Takie przemiany 
nie dokonuj  si  jednak z dnia na dzie  i na koncepcje 
reform z o y a si  wcze niejsza praca wielu polskich in-
telektualistów.  Sam Mazowiecki by  jednym z za o ycie-
li wp ywowego Klubu Inteligencji Katolickiej w 1957, 
pos em na sejm z ramienia Ko a Znak w latach 1961-
1972 (oraz pó niej, w latach 1991-2001), dzia aczem So-

lidarno ci w latach 1980-91. Tocz ce si  w tych rodo-
wiskach debaty niew tpliwie przyczyni y si  do jego ro-
zumienia pa stwa jako ywego organizmu, sk adaj cego 

si  z t tni cej yciem, niezmiernie skomplikowanej tkan-
ki spo ecznej. 
 

Wcze niej, w latach 1948–1955 Tadeusz Mazowiecki 
dzia a  w Stowarzyszeniu PAX gdzie uczestniczy  w we-
wn trznych dyskusjach programowych i zg asza  w tpli-
wo ci wobec jednoznacznego opowiedzenia si  za ustro-
jem socjalistycznym. W 1952 nale a  do grupy m odych 
dzia aczy, którzy sprowokowali dyskusj  wewn trzn , 
daj c  zaczyn tzw. frondzie. W toku tej dyskusji wskazy-
wa , e wyst puje w yciu publicznym jako katolik w 
imi  chrze cija skiej odpowiedzialno ci w polityce.  
 

Jako praktykuj cy katolik otwarcie popiera  porozumie-
nie i przebaczenie. Kiedy w swoim pami tnym expose 
poprosi  o oddzielenie przesz o ci „grub  lini ”, przyj te 
to zosta o przez wi kszo  spo ecze stwa jako apel o 
wspó prac  ponad podzia ami w reformowaniu i napra-
wianiu kraju. Ludzie chcieli chyba wtedy po prostu zgo-
dy i zaczynania od nowa bez bolesnego rozliczania prze-
sz o ci, a ca o yciowa postawa Mazowieckiego potwier-
dza a tak  interpretacj  jego s ów. Nie pomog y pó niej-
sze t umaczenia, e chodzi o mu o nierozliczanie nowo-
powo anego rz du za b dy poprzednich.  Mazowiecki 
sta  si  „naszym premierem” w rozumieniu wszystkich 
Polaków, a „wasz prezydent” ust pi  miejsca Lechowi 
Wa sie nieco ponad rok pó niej. 
 
Z wykszta cenia Tadeusz Mazowiecki by  prawnikiem, 
cho  studiów nie doko czy , z zawodu dziennikarzem i 
dzia aczem spo ecznym.  Pocz tkowo (do 1951) by  w 
grupie tygodnika Dzi  i Jutro, nast pnie (1950–1952) 
pe ni  funkcj  zast pcy redaktora naczelnego dziennika 
S owo Powszechne. Potem redagowa  Wroc awski Tygo-

dnik Katolicki, a od 1958 miesi cznik Wi , w 1981 za-
o y  i redagowa  Tygodnik Solidarno . Dla wielu, w 

tym poza granicami Polski, by  autorytetem intelektual-
nym i moralnym. Szczególnie doceniana by a jego posta-
wa wobec obrony praw cz owieka i protest przeciwko 
bierno ci spo eczno ci mi dzynarodowej w przeciwdzia-
aniu zbrodni pope nianych w Bo ni. 

 
Zapewne powstanie wiele pomników Tadeusza Mazo-
wieckiego, nazywa  jego imieniem b dziemy szko y i 

HB: Nie wiem, zawsze si  modl  o pomoc z góry i my-
l , e t  pomoc ci gle otrzymuj . Najwi cej mam ener-

gii wtedy, kiedy otoczona jestem mi o ci  i dobrymi, 
yczliwymi lud mi.  Wtedy rozwijam skrzyd a i lec  wy-

soko, wysoko. Kocham to uczucie i wtedy chcia abym 
przygarn  wszystkich do siebie eby równie  czuli ten 

pi kny lot i cieszyli si  yciem. 
 
AF: Haniu, serdecznie ycz  Tobie i Twojemu teatrowi 
powodzenia. A wszystkich zach cam do odwiedzenia 
Ambassador Theatre -  www.aticc.org 
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ulice.  Na d ugo pozostanie w polskiej pami ci historycz-
nej. 
 

Iza Rutkowska 

Edmund Niziurski (1925-2013) – pisarz, drama-
turg, scenarzysta 

 

9 pa dzienika 2013 zmar  
Edmund Niziurski. Ten 
prozaik, publicysta, scena-
rzysta i dramaturg by  
przede wszystkim znany z 
powie ci dla dzieci i m o-
dzie y, które cieszy y si  
niezwyk  popularno ci  
w drugiej po owie ubie-
g ego wieku. Wi kszo  z 
nas jednym tchem potrafi 
wymieni  m odzie owe 
ksi ki Niziurskiego takie 
jak: Ksi ga urwisów, Nie-

wiarygodne przygody 

Marka Piegusa, Awantura w Niek aju, Jutro klasówka, 
Naprzód, Wspaniali!, Osobliwe przypadki Cymeona 

osobliwego, Sposób na Alcybiadesa, Siódme wtajemni-

czenie, Klub w óczykijów. Niewielu za  wie, e pisa  
równie  dla doros ych oraz stworzy  kilka scenariuszy 
filmowych. Jako pisarz by  z nami pi dziesi t lat – jego 
pierwsza powie  ukaza a si  w 1951, a ostatnia w 2001 
roku.  
 

Wychowa am si  na panach „N” i „N”. O ile Nienacki w 
swoich Samochodzikach by  zbyt bia o-czarny z urz dni-
kiem ministerstwa i harcerzami po jednej stronie konflik-
tu, a handlarzami zabytków i zagranicznymi poszukiwa-
czami skarbów po drugiej, o tyle Niziurski oferowa  opo-
wie ci bli sze mojej podwórkowej rzeczywisto ci. Dla 
przypomnienia, dzieci w PRL-u nie by y wo one samo-
chodami z lekcji tenisa na balet czy na umówione „play 
date”. Dzieci i m odzie  opuszcza y mury szkolne po po-
udniu i z kluczem na szyi i zajmowa y si  sob , a  ich 

matki wyjd  z pracy i po odstaniu w odpowiednich kolej-
kach ugotuj  obiad, na którym obecno  by a obowi zko-
wa. Do tego czasu by y zaj cia w podgrupach i bez 
wzgl du na por  roku odbywa y si  na wie ym powie-
trzu. Gra o si  w kapsle, no a, klasy, gum , ga k . Kr ci-
o si  fiko ki na trzepakach, biega o si  po piwnicach al-

bo okolicznych budowach, czy zje d a o na ty kach z 
chlewików. Jesieni  chodzi o si  kra  jab ka do ogród-
ków dzia kowych, latem p ywa o w okolicznym stawie, 
zim  szala o si  na y wach, a wiosn  tapla o si  w b o-
cie. Nie trzeba by o wydumanego sprz tu, trenerów, a 

obecno  rodziców – pieszczotliwie zwanych w moich 
czasach wapnem, uchodzi a za totalny obciach. Byli my 
absolutnie wolni, bo czego  takiego jak telefon komórko-
wy nie mia  nawet komandor z Siódmego wtajemnicze-

nia.  
 

Historie Edmunda Niziurskiego opowiada y o nas. Mo-
gli my si  identyfikowa  z Markiem Piegusem, który 
mia  straszliwego pecha i by  ochrzaniany przez doro-
s ych, Cykorzem lanym przez Bezczelnego Pacholca 
(któ  nie mia  i nie ma takich typów w swoim yciu), czy 
Kornelem, który musia  przez ca e wakacje ry  do po-
prawki z geografii. I te wszystkie dzieci, podobne do nas, 
spotyka y przygody nie z tej ziemi. Po erali my kolejne 
ksi ki i te  chcieli my odkry  skarb, albo osi gn  naj-
wy sze wtajemniczenie, a co najmniej wynale  sposób 
na z o liwego goga (pedagoga).  
 

Wspomnienia mno y y si  w mojej g owie po smutnej 
wiadomo ci o mierci ulubionego pisarza. Zastanowi o 
mnie, czy po trzydziestu latach nadal mo na to czyta . 
Wypo yczy am z naszej Biblioteki ca  siatk  ksi ek 
Niziurskiego i b d c w po owie lektury mog  z ca  od-
powiedzialno ci  powiedzie , e da si . Okaza o si , e 
to co mieszy o nastolatk , a co nadal mieszy pani  w 
rednim wieku, to groteskowy j zyk. Co ten cz owiek 

pali  i pi , e w siermi nej rzeczywisto ci powstawa y 
takie cuda jak Bia a Niemi osierna (piel gniarka szkol-
na), Dionizy Kiwaj o (archiwariusz), Pirydion Politech-
niczny (student Politechniki Warszawskiej), Wie czy-
s aw Nieszczególny (najzr czniejszy opryszek wiata 
pachn cy walerian ), Bogumi  Kadryll (elegancki kie-
szonkowiec pachn cy ja minem), Chryzostom Cherlawy 
(z oczy ca nikczemnej postury obdarzony „siedmorgiem 
talentów” i tak  liczb  potomstwa) Cezary Cedur, Jan 
Sebastian Pinkwas, Jacu  Bachorek (trzej muzycy) oraz 
Emanuel (ko )? 
 

My l , e ka demu mojemu rówie nikowi taki powrót do 
przesz o ci sprawi wiele rado ci. Gor co polecam! Jak 
natomiast wyt umaczy  naszym globalnym dzieciom 
przyk adowo dojenie kozy w celu uzyskania mlekozy lub 
inne zabawy j zykowe – zostawiam do indywidualnej 
decyzji. Ale, ale - te nasze wypieszczone dzieciaczki te  
maj  swoje szkolne dramaty i znajduj  na nie sposoby. 
Kilka dni temu kto  mi opowiedzia , e w s ynnej w oko-
licy prywatnej szkole nauczyciele zaobserwowali, e 
cz onkowie dru yny futbolowej zawsze przed testami 
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zg aszaj  urazy g owy, co ich automatycznie zwalnia z 
tego niemi ego obowi zku. Dru yna cieszy si  wielk  
popularno ci  w ród uczniów w cznie ze s abeuszami. 

Czy by wi c czytali Niziurskiego? 
 

Anna Firsowicz 

Joanna Chmielewska (1932-2013) - pisarka 
 

8 pa dziernika 2013 
na internetowych wi-
trynach polskich ga-
zet pojawi y si  du e, 
czerwone napisy 
wskazuj ce na wag  
podawanej informacji 
- zmar a Joanna 
Chmielewska.  No 
w a nie, chyba niko-
mu nie trzeba t uma-
czy , kim by a.  Au-
torka ironicznych 
niby krymina ów, 
przewrotnych porad-

ników na dowolny temat, wielotomowych autobiografii o 
yciu niewiarygodnie zabawnym wbrew wszystkiemu. 

czny nak ad jej powie ci w Polsce przekroczy  sze  
milionów egzemplarzy, a w Rosji - gdzie uwa ana jest za 
najpoczytniejsz  pisark  zagraniczn  - osiem. Prawdzie 
nazwisko Irena Barbara Kuhn z domu Becker zapewne 
nie przejdzie do historii; Joanna Chmielewska pozostanie 
natomiast na d ugo w naszych wdzi cznych wspomnie-
niach.  
 
Odej cie ka dego pisarza jest z  wiadomo ci , wpraw-
dzie pozostaj  bohaterowie ich ksi ek, ale ko czy si  
szansa na powstanie nowych dzie . mier  Joanny 
Chmielewskiej zabola a mnie jednak podwójnie gdy  
mam wobec niej niesp acone d ugi wdzi czno ci.  Jej 
ksi ki uratowa y ycie jednej z moich przyjació ek, a 
mnie samej pozwoli y szcz liwie uko czy  studia.  Kie-
dy zbli a a si  sesja egzaminacyjna na moim biurku naj-
pierw pojawia o si  Ca e zdanie nieboszczyka, a dopiero 
potem podr czniki.  Kiedy awersja do Ekonomi politycz-

nej socjalizmu przerasta a tolerancj  moich szarych ko-
mórek, si ga am po przygody Joanny (alter ego Joanny 
Chmielewskiej), której energia, cz sto granicz ca z sza-
le stwem, pozwala a pokona  wszelkie przeszkody, cz-
nie z przep yni ciem odzi  aglow  Atlantyku i wykopa-

niem szyde kiem tunelu w jednym z zamków nad Loar . 
Po takim literackim zastrzyku optymizmu, wszystko wy-
dawa o si  atwe, w tym nawet pozbawione sensu egza-
miny.   
 
Podobnie musia o by  z moj  przyjació k , u której zdia-
gnozowano agresywn  form  nowotworu.  Przed ka dym 
kolejnym etapem chemii znajomi dostarczali jej nowy 
tom Chmielewskiej. Przyjació ka przetrwa a drastyczn  
kuracj  i od wielu lat cieszy si  dobrym zdrowiem.  Dzi -
kuj  Pani, Pani Joanno. Dzi kuj  za Agat  i wielu innych 
uratowanych Pani witalno ci  i poczuciem humorem. 
Dzi kuj  za mój magisterski dyplom i za wszystkie bez-
troskie chwile sp dzone na lekturze Pani ksi ek. A tak e 
za liczne grono podobnych do mnie w Polsce i kilku in-
nych krajach, gdzie ksi ki Pani by y t umaczone i wyda-
wane.  Dzi ki Pani tworzymy ponad-narodow  i ponad-
kulturow  grup  tych, którzy potrafi  mia  si  z samych 
siebie, biega  „kurcgalopem” i mierzy  m ski wzrost 
„wielko ci  siedz cego psa.” 
 
Joanna Chmielewska by a z wykszta cenia architektem, 
ale zmieni a zawód pod wp ywem mi o ników jej talentu.  
Napisa a w sumie kilkadziesi t ksi ek, niektóre z nich 
powinny moim zdaniem wej  do kanonu lektur obo-
wi zkowych. e nie s  arcydzie ami?  To zale y wy cz-
nie od kryteriów, jakimi si  je ocenia.  Je li za arcydzie a 
uznamy ksi ki, które sprawiaj , e ich czytelnicy czuj  
si  zdrowsi i szcz liwsi, i e maj  wi cej energii do ra-
dzenia sobie z nonsensami ycia codziennego, to ksi ki 
Joanny Chmielewskiej do takich w a nie nale .  Szkoda, 
e nie powstanie ich wi cej. Na szcz cie te najlepsze 

mo na czyta  wielokrotnie, wci  od nowa delektuj c si  
humorem, zabawnym s ownictwem, autoironi  i t  niesa-
mowit , trudn  do opisania energi  bij c  z ka dego zda-
nia.  Jeszcze raz dzi kuj  Pani Joanno. 
 

Ewa Chowaniec 

Podzi kowania 
Dzi kujemy serdecznie za donacj  przekazan  Bibliotece ku pami ci Tadeusza Walen-
dowskiego przez Pa stwa Curtin z Bethesdy (Mr and Mrs Jeremy Curtin). Jeste my 
te  bardzo wdzi czni Pani Annie Zalewskiej za donacj  i zach caj c  nas do dalszych 
wysi ków przemi  notatk . Bardzo cenimy sobie wszelkie wyrazy wsparcia i zach ty 
od naszych czytelników i cz onków Biblioteki. 
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S awomir Mro ek (1930-2013) – pisarz i drama-
turg 

 

Urodzi  si  i umar , to krót-
ki yciorys, który bez-
wzgl dnie dotyczy ka dego 
z nas, równie  S awomira 
Mro ka. Chocia  jego ina-
czej, bo po wielkich pami  
trwa d u ej. 
 

Urodzi  sie 29 czerwca  
1930, a umar  15 sierpnia 
2013 roku. W tym czaso-
wym interwale zmie ci o 
si  ycie, w którym zawar-
oby si  wiele barwnych 
yciorysów: krakowska bo-

hema, talent, o którym szepta y mi dzy sob  intelektual-
ne elity, bunt wobec splendorów „sukcesu” i naturalna w 
takich okoliczno ciach emigracja: ta zewn trzna - z po-
zoru na zawsze i nieodwracalna, i ta wewn trzna, bez den 

i pozorów. Z meksyków i pary ów powróci  w ko cu tam 
gdzie zaczyna , kocha  i chcia . 
 

Czym by o granie sztuk Mro ka i czym ró ni o sie od 
grania Szekspira, Becketta, czy Wyspia skiego? Gra si  
zawsze tak, jak ka e re yser, nawet, je li aktor nieko-
niecznie si  z nim zgadza; autora nie wybiera aktor, ale 
musi go czu  - jego wra liwo , jego egzystencjalny ból 
musi sta  si  wra liwo ci  i bólem aktora odtwarzaj ce-
go stworzon  przez autora posta . Tak naprawd  jest to 
atwiejsze ni  si  mo e wydawa : wystarczy By  i y , 
eby zrozumie  i sta  si  odtwórca bytu i istnienia, bo 

one s  nasze prawdziwe i w asne...Je li komu  wydaje si  
to zbyt skomplikowane, niech spróbuje cho  raz by  s o-
niem, Piotrem O'heyem, czy po prostu emigrantem. 
 

Pisarstwo Mro ka jest jak korkoci g, wkr casz si  i wy-
ci gasz zatyczk , eby zrozumie . Potem mo na si  ju  
tylko delektowa . 

Wies aw Ma achowski 

Book Reviews 

The Taste of Ashes: The Afterlife of Totalitaria-
nism in Eastern Europe by Marci Shore, Crown 
Publishers, 2013, 370 pages. 
 

As The New York Times reviewer has aptly observed…

Americans too often assume that once a tyranny has col-

lapsed and elections follow…whatever comes next will be 

far better. Well, in the case of Eastern Europe it certainly 
was better, but not quite the “happy ending” Yale histo-
rian Marci Shore hoped to find.  Instead, she discovered 
that the “afterlife” of totalitarianism in Eastern Europe 
was a skein of unresolved issues.  Shore, author of the 
highly acclaimed Caviar and Ashes: A Warsaw Gener-

ation’s Life and Death in Marxism, 1918-1968  
(reviewed on these pages in 2006) has written a highly 
personal book of reminiscences about her experiences in 
Eastern Europe - mainly Poland and the former Cze-
choslovakia - spanning a twenty-year period after the fall 
of communism.  As The Spectator observed: [The book] 

is not a conventional history…though it tells an impor-

tant story about the legacy of the three utopian ideas of 

the 20th century - Fascism, Communism and Zionism that 

transformed Europe…. 

 
The first chapter begins on a dark note, with the suicide 
of an émigré who returned to Prague after twenty-five 
years, only to find that it was no longer his home.  Shore 
soon realized that in order to make sense of the present 

one had to examine the past: the 
interwar years, The Second World 
War, the Holocaust, the Stalinist 
period.  Guilt, blame, the impossibi-
lity of closure—Shore illuminates 
these dilemmas through the lives of 
former dissidents, former Stalinists, 
Jews and Gentiles, Zionists, ordina-
ry people. Apart from a dizzying 
kaleidoscope of personal encoun-
ters, Shore made prodigious use of 
communist archives.  Here I con-

centrate mainly on her experiences in Poland. 
 

Shore’s particular focus is on Stalinists and the lives of 
their children and grandchildren.  She tracked down 
“Pani Ewa,” the granddaughter of the poet W adys aw 
Broniewski and Janina Broniewska, a well known Party 
activist.  Ewa loved her grandmother but knew little - and 
didn’t want to know more - about her role during the Sta-
linist years.  She never read her grandfather’s famous 
poem about Stalin.  But she was still criticized for her 
grandparents’ past.  Pani Ewa found it hard to escape the 
feeling of guilt, a feeling shared by many former Stali-
nists and their families. Shore posed a question while 
giving a lecture at the W adys aw Broniewski Museum:
…Who managed to escape from those times with clean 

hands?  Some did. Shore cites the example of W adys aw 
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Bartoszewski, who never lost his moral clarity. 
 
The author delves at considerable length, and very effec-
tively, into the “Jewish question” in Poland.  Shore beca-
me aware, through her research…of a desperately com-

plicated story about the involvement of Jews in commu-

nism.  She explored the close relationship between Zio-
nists and Communists - a “love affair” that ended with 
Stalin’s “anticosmopolitan” campaign.  She looked at the 
files of Jews who were once prominent Communists. 
Shore quotes one person’s remark:  If we are proud of 

Freud, how, then, should we treat Jakub Berman? 

 
Shore comes to understand the conflicting emotions 
experienced by many Polish Jews regarding Poland and 
Israel. Some stayed in Poland, others chose to emigrate to 

Israel - and in 1968, many were deprived of choice and 
forced to leave. 
 
Marci Shore concludes at the end of her book that…the 

past could not be made OK.  However, many will agree 
with the Washington Times reviewer that….It is to the 

future that the historically anguished Eastern Europeans 

look. 

 

Whether you agree with Shore’s conclusions or not, you 
will find the book compelling reading. 
 

Monika Mieroszewska 

B.P. Yesipov, I Want to Be Like Stalin - From The 
Russian Text on Pedagogy, Speath Press, 2007, 
160 stron. 

 
Wpad a mi ostatnio w r ce niewielka 
ksi eczka pod tytu em I Want to Be 

Like Stalin. Wydana zosta a w USA 
w 1947 roku. W 2007, po 60. latach, 
uznano j  za wart  wznowienia.  Ja-
ko zajmuj c  ciekawostk  z minio-
nych czasów, a mo e ku przestrodze, 
czym mo e by  propaganda? 
 
Sam tytu  intryguje, ale wspomnienia 

bywaj  nie do ko ca weso e, cho  mo na zaryzykowa  
stwierdzenie, e po nas – powojennym pokoleniu wycho-
wanym w PRLu - propaganda raczej sp ywa a, jak woda 
po kaczce. Dom mówi  co innego, atmosfera ycia pu-
blicznego do niego nie przenika a. Nie musieli my by  
pionierami ani konsomolcami. I mo e w a nie dlatego, e 
zdawali my sobie spraw   z nachalno ci propagandy i 
ideologii, mia a ona na nas znacznie mniejszy wp yw ni  
taka czy inna propaganda dyskretniej s czona w krajach 
mniej na ni  uczulonych...  
 
Ksi eczka ze Stalinem w tytule  stanowi przek ad pod-
r cznika skierowanego do sowieckich nauczycieli, ludzi 
na pierwszej linii dzia a  ideologicznych. T umaczenie w 
1947 roku wst pem opatrzy  George S. Counts, amery-
ka ski pedagog czynny w I po . XX wieku, który dzi  
chyba najbardziej znany jest z przestrogi, e kszta cenie 
szkolne wcale automatycznie nie uwalnia umys u i mo e 

s u y  tak samo tyranii, jak i prawdzie, wojnie jak i poko-

jowi, mierci albo yciu, bo edukacja zale y od zasad 
systemu, w którym funkcjonuje.  
 
Pedagogika Jesipowa i Gonczarowa stawia sobie za za-

danie wykszta cenie bolszewickiego charakteru, moral-
no ci komunistycznej. Potrzebna jest nowa etyka dla spo-

ecze stwa, w którym nie b dzie wyzysku cz owieka przez 

cz owieka. Ale byliby my zdziwieni, w jak wielkim stop-
niu pedagogika ta (w swojej teorii) propaguje „stare” nor-
my dobrego charakteru. Podkre la konieczno  wykszta -
cenia takich cech jak poszanowanie rodziców, ludzi star-
szych i s abych, nauczycieli, uczciwo , odpowiedzial-
no , uprzejmo , obowi zkowo , prawdomówno , 
skromno , trosk  o dobro wspólne, solidarno , a tak e 
kreatywno  i przedsi biorczo . W systemie opartym na 
kolektywizmie nie ma prawa pojawi  si  zawi , pysza -
kowato , pogarda, pro no  i oszukiwanie towarzyszy. 
Przywo uj c autorytet Makarenki pedagodzy przestrzega-
j  nawet przed opieraniem wychowania na strachu. Pra-
cowito  i przyk adanie si  do nauki stawiane s  wysoko, 
bo towarzysz Stalin powiedzia , e praca jest spraw  

honoru, chwa y, dzielno ci i heroizmu. Wyrabianie w 
uczniu poczucia honoru oznacza jednak w pierwszym 
rz dzie, e b dzie on ceni  sobie dobr , a zarazem zas u-

on  opini , jak  maj  o nim autorytety i w adze kolekty-

wu. Najwi ksz  trudno  dla wychowawców stanowi 
dziecko oboj tne na opinie nauczycieli i w adz, których 
dezaprobata powinna wzbudza  g boki wstyd.  
 
Ogromn  wag  pedagodzy sowieccy przywi zuj  do pa-
triotyzmu, mi o ci do Matki Rosji i gotowo ci bojowej 
do jej obrony. Przepojony has ami rewolucyjnymi ide-
alizm, entuzjazm przybiera i cie mesjanistyczny charak-
ter, podporz dkowany jednak z elazn  konsekwencj  
naczelnej zasadzie, jak  jest nieprzejednana nienawi  do 
wrogów ludu i rewolucji.  Konieczna jest nieustaj ca 
czujno  klasowa. Wed ug ideologów komunistycznych 
wcale nie stoi to w sprzeczno ci z humanizmem, gdy  

chodzi tu o obron  praw i wolno ci klasy robotniczej 

przed zakusami drapie ców.   
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The Smartest Kids in the World and How They 
Got That Way by Amanda Ripley; Simon & Schus-
ter, 2013, 320 pages. 
 

In a modern economy jobs 
are based on skills and work-
ers’ ability to refresh them, 
and so the effectiveness of a 
workforce is determined by 
the quality of education 
given to them. Looking into 
the future requires an analy-
sis of present-day education, 
and so, in trying to know 
where they stand, many co-
untries agreed to participate 
in the Program for Interna-

tional Student Assessment 

(PISA): a test that evaluates 
students’ scholastic abilities 

in math, science, and reading. Results of the test initiated 
a national debate on why the United States lags behind 
many nations who they outspend twofold on education.  
Finland and Korea are at the forefront in test results, and 
Poland has managed to fix its education system and over-
take many developed countries in educational results 
(including US, France and Germany) in just three years. 
 

Amanda Ripley’s book The Smartest Kids in the World 

and How They Got That Way deconstructs the differen-
ces between Finland, Korea, Poland, and the United Sta-
tes to understand what makes these systems more suc-

cessful. Her strategy is simple: to follow the experiences 
of three students brought up in the United States who 
have chosen to study abroad in each of the three coun-
tries. Though her writing is sometimes unrefined and lac-
king in nuance, its naked simplicity allows the narrative 
to focus on the students’ stories, thus making the book an 
accessible and surprisingly enthralling read. 
 

Kim is Ripley’s first subject - she is a fifteen year old girl 
from Oklahoma who has struggled with how her Ameri-
can peers view their education. Finland, a country with a 
uniquely good education system, seems like the kind of 
place where Kim will be able to work with students who 
are equally dedicated. What Kim ultimately discovers is 
that Finnish students are not intrinsically smarter or more 
studious than Americans, but rather they simply under-
stand why going to school is necessary. Ripley uses 
examples of stereotypical American students and notes 
that these stereotypes are present in Finnish schools too 
(e.g. the stoner kid), but that in Finland that stereotype 
omits the anti-educational establishment aspect of their 
American counterpart. Kim also finds that teachers are 
ranked differently in society; unlike American teachers 
who are often regarded as secondary professionals, in 
Finland the profession itself is regarded as one of the 
most prestigious. The book reveals something uniquely 
interesting; that American teachers are not necessarily 
hired because they are good at math or English, but be-
cause they can, for example, also be great football co-
aches. The act of teaching in and of itself is given low 
priority in America when compared to Finland, thus pro-
moting teachers who are not necessarily dedicated or 

Z patriotyzmem czy si  tak e duma narodowa. W jej 
wyrabianiu kluczowa jest oczywi cie w asna historia. 
Rosja od wieków broni a si  heroicznie. Pedagogika 
podsuwa kilka przyk adów (i wszystkie tu przytaczam): 
1242 – rok pokonania Zakonu Krzy ackiego, w1613 od-
parcie i rozgromienie polskich naje d ców, w 1709 
zniszczenie szwedzkich napastników, w 1812 Napoleona, 
wreszcie rozprawienie si  z caratem. I pó niej Wielka 
Wojna Ojczy niana.   
 
Jak ka da pedagogika i ta odwo uje si  do modeli, które 
m odzie   - i nie tylko - powinna na ladowa . Autorzy 
cytuj c Senek  (S owa ucz , przyk ady poci gaj ) nie 
szcz dz  trudu, by pokaza , jak wietlanym charakterem 

obdarzeni byli Marks, Lenin i Stalin...  Mimo zbo nych 
ycze , eby po wieki wieków m odzi z b yskiem w oku 

oznajmiali „Chc  by  jak Stalin”, praktyka realnego so-
cjalizmu ujawni a fa sz i hipokryzj  sloganów, przyk ady 
te nawet w ZSRR zblad y, kult przemin  i z biegiem 
czasu okaza o si , e s owa niewiele cnót nauczy y. A w 
Polsce chyba tylko bardzo nieliczni chcieli by  jak Lenin, 
zapracowuj cy si  dla dobra sprawy w Poroninie, czy 
kochaj cy dzieci towarzysz Stalin, co usta s odsze mia  

od malin. Mo e tylko szkoda, e nie mówi si  cz ciej o 
ust powaniu miejsca starszym i kobietom w ci y. 
 

Joanna Petry Mroczkowska 

W ka dy trzeci czwartek miesi ca zapraszamy do naszej 

BibliotekoFilmoteki! W programie polskie filmy 

(zwykle z angielskimi napisami), interesuj ce towarzy-
stwo i ciekawe dyskusje. 
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even qualified. 
 

Unlike Kim, Eric found himself struggling in his new 
school environment in Korea; the Korean subject matter 
was not challenging, but he found that the students were 
just as disengaged as in America. Eric, a student from 
Minnesota, traveled to Korea to escape the perpetual bo-
redom of American education. Already on his first day of 
school he noticed that many students around him were 
sleeping through class without any shame, and that, just 
like American students, they would rather have been so-
cializing with their friends or on social media. As an ex-
change student Eric did not have to participate in any-
thing past two pm, but his Korean peers had to clean the 
school, go to study hall, and later go to private tutoring 
schools called “hagwons.” These students were busy 
from eight am to eleven pm; Eric felt lonely and isolated 
because everyone around him had such a rigid and busy 
schedule. One Korean student described the system as an 
inescapable prison; it is expensive, cruel, and often pain-
ful for both the students and their families. 
 

Ripley does not provide much analysis of what Poland 
reformed about its education system, and she also fails to 
delve deep into the cultural differences between Poland 
and the US, unlike what she does with Korea and Fin-
land. Her initial characterization of Poland as a 
“depressing” post-conflict state echoes throughout the 
rest of the narrative, and so makes it difficult to read for 
any Polish native. The true Polish narrative is provided 
by Tim, a student from Pennsylvania who traveled to Po-
land after graduating high-school to go somewhere still 
dedicated to literature. Tim imagined that Eastern Euro-
pe, as opposed to America, was a unique place where 
public discourse still rotated around politics and literatu-
re. Of course Poland does not, like any place, live up to 
this ideal of intellectualism; students are similarly di-
stracted, but, even so, Tim was ultimately able to find the 
type of autonomous educational experience that he had 
been looking for. 
 

One of the most poignant differences between the United 
States and Poland is that Polish students and teachers are 
completely okay with failure. It is assumed that students 
will, at some point, fail; school is hard, students are to be 
challenged, and they will not always be capable of under-
standing the material. Of course systematic failure is no-
ted as problematic, but occasional failure is considered 
normal—grades do not place students into separate cate-
gories the way they do in the United States and do not 
provide justification for labeling. The result is that stu-
dents are not ashamed of their grades and that school is 
much less about the number and much more about the 
actual process of learning. Polish students are challenged 

by each exam and quiz, and are ultimately given a test 
that absolutely does matter for their future. 
 

One of Poland’s most effective reforms was that it delay-
ed tracking: the process of separating students depending 
on their determined levels of skill. In the US students are 
tracked starting as early as middle school, and are so de-
emed “better” or “worse” even before being given the 
opportunity to really experience learning. The idea is that 
tracking is beneficial to students who are actually willing 
to learn by making sure that they are never brought down 
by students less capable; what it really does is destroy 
certain students’ spirits. The ultimate result is devastating 
and dangerous; students who are tracked negatively rece-
ive a worse education, and are never given the same 
opportunities as those who were tracked positively. 
 

Tim enjoyed his time in Poland because he was given an 
a lot of freedom; there was never anyone making sure 
that he came home right after school to do his homework. 
He was free to sit by the river and be with his friends; he 
was responsible for his own education. Parents in the 
United States exert a lot of control over their children; 
they determine their activities, and also tell them when 
and how to do their homework. 
 

Both Tim in Poland and Kim in Finland found themse-
lves studying without ever being told to study; they came 
to understand the importance of their education on their 
own. Of course neither Poland nor Finland is ideal; stu-
dents still dislike going to school, just like kids do eve-
rywhere else, but for the two American students used to 
being completely controlled by their parents, this fre-
edom was empowering and taught them how to study 
independently before going to college. 
 

What Ripley seems to be suggesting is that a country’s 
attitude towards education speaks to the quality of educa-
tion it provides. Even though the United States may 
provide the most opportunities, the way that education is 
approached is flawed. Children should understand the 
importance of education from the beginning; it is not so-
mething that has to be forced onto them by their parents. 
School is not supposed to be fun; athleticism and games 
are to exist independently of school. Some part of life has 
to be dedicated to the act of learning, and so it is impor-
tant to bolster that type of culture across the board; the 
consequence is that both students and teachers are respec-
ted as autonomous individuals. 
 

The book is definitely worth reading, by parents and edu-
cators alike. 
 

Ula Rutkowska 
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Witold Pilecki, The Auschwitz Volunteer: Beyond 
Bravery, Aquila Polonica, 2012, 460 pages. 
 

Wydawnictwo Aquila Polo-

nica wyda o ksi k  The 

Auschwitz Volunteer: Bey-

ond Bravery b d c  t uma-
czeniem raportu rotmistrza 
Witolda Pileckiego dokona-
nym przez Jarka Garli skie-
go. Raport dotyczy warun-
ków panuj cych w obozie 
koncentracyjnym w O wi -
cimiu, gdzie autor znalaz  
si  dobrowolnie i sp dzi  
dwa i pó  roku, wykonuj c 
misj  za zgod  kierownic-
twa Zwi zku Walki Zbroj-

nej. Tytu  przek adu zosta  
nadany przez wydawnictwo, gdy  oryginalny, ponad stu-
stronicowy tekst, przeznaczony dla prze o onych z kon-
spiracji a nie do publikacji, tytu u nie mia . 
 

Autor przek adu, a w a ciwie opracowania raportu, mu-
sia  wykona  rozleg  i trudn  prac , gdy  Pilecki sporz -
dzi  kilka jego wersji, a w dodatku ukry  nazwiska wielu 
osób by ochroni  je oraz ich rodziny przed prze ladowa-
niami ze strony hitlerowskiego okupanta. Ujawnienie 
prawdziwej to samo ci bohaterów raportu wymaga o 
niemal detektywistycznych umiej tno ci. Pierwsz  z 
trzech wersji Pilecki sporz dzi  w czerwcu 1943 roku po 
ucieczce z obozu, a ostatni  w 1945. Ze wzgl du na czas 
dziel cy poszczególne wersje raportu znalaz y si  w nich 
nie cis o ci i sprzeczne informacje. Rozszyfrowania po-
nad dwustu nazwisk dokonali na przestrzeni lat ró ni hi-
storycy, w tym ojciec t umacza Józef Garli ski i Adam 
Cyra z Pa stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w 
O wi cimiu. Warto zaznaczy , e Józef Garli ski sam 
by  wi niem obozu o wi cimskiego i jednym z pierw-
szych, który przypomnia  rol  Pileckiego w swojej wyda-
nej w 1974 roku ksi ce O wi cim walcz cy. 
Pilecki zosta  zes any do obozu w O wi cimiu kilka dni 
po tym jak 19 wrze nia 1940 roku da  si  pojma  w 
ulicznej „ apance” pod przybranym nazwiskiem. Ju  sam 
transport, w czasie którego Niemcy zabili szereg wi -
niów, da  przedsmak warunków ycia w obozie.  
 

Zaraz po dotarciu na miejsce Pilecki zosta  pobity przez 
stra nika i straci  kilka z bów. Nieludzkie warunki obo-
zowe by y po wojnie opisane przez wielu autorów, w tym 
nielicznych szcz liwców, którym uda o si  przetrwa . 
Raport zawiera zbie ne z innymi relacje terroru, plano-
wej eksterminacji oraz bezwzgl dno ci w adz i personelu 
obozowego. Pilecki dzieli los wspó wi niów znosz cych 

brutalne warunki ycia w obozie, w tym g ód, niewolni-
cz  prac , choroby i bicie. Sam zapada na tyfus i tylko 
dzi ki pomocy innych wi niów udaje mu si  prze y . 
Rejestruje doskonalenie hitlerowskiej machiny mierci, w 
tym stosowanie na masow  skal  komór gazowych i za-
strzyków z fenolu do mi nia sercowego. Ujawnia tak e 
wyrachowanie w adz obozowych, które przej ciowo po-
prawi y warunki bytowe ydów, by ci nie wszczynali 
alarmu w ród swoich i nie utrudniali Niemcom dalszych 
deportacji do obozu. Oczywi cie niezmienionym celem 
by o zg adzenie jak najwi kszej liczby obywateli pocho-
dzenia ydowskiego. Autor raportu rzuca wiat o na eks-
perymenty medyczne, którym poddawano wi niów, a 
które ko czy y si  ich mierci  lub trwa ym okalecze-
niem. Ukazuje szczegó owo hierarchi  obozow , w której 
cz sto haniebn  rol  oprawców odgrywali wi niowie 
funkcyjni. Byli oni panami ycia i mierci wspó towarzy-
szy, ale byli te  kompletnie podlegli nawet najni ej po-
stawionym Niemcom.  
 

Pilecki nie ukrywa, e w ród obozowych oprawców zna-
le li si , oprócz przedstawicieli ró nych narodowo ci 
tak e pojedynczy Polacy. Jednocze nie potrafi doceni  
pomoc okazan  wspó wi niom przez niektórych Niem-
ców pe ni cych funkcje „kapo”.  
 

Pilecki by  jednym z pierwszych, dzi ki którym informa-
cje o obozie o wi cimskim wydosta y si  na zewn trz – 
ju  w pa dzierniku 1940 roku zdo a  przes a  meldunek 
swoim prze o onym ze Zwi zku Walki Zbrojnej, ci za  
przekazali go do Londynu w marcu nast pnego roku.  
 

W obozie Pilecki zorganizowa  siatk  oporu, tworz c 
organizacj  opart  na systemie pi cioosobowych grup. 
Mia o to im zapewni  przetrwanie w razie pojmania i 
torturowania którego  z cz onków. Zadania konspiracyj-
nej organizacji obozowej przedstawione w raporcie pole-
ga y na niesieniu otuchy wi niom przez dostarczanie 
wiadomo ci spoza obozu, zdobywaniu dodatkowej yw-
no ci i odzie y, przekazywaniu informacji o warunkach 
panuj cych w obozie kierownictwu pa stwa podziemne-
go oraz przygotowaniu do akcji zbrojnej w razie desantu 
wojsk sojuszniczych. Po ponad dwóch latach Pilecki 
uzna , e jego misja w obozie zosta a wype niona. Istot-
nym czynnikiem by y tu masowe przenosiny wi niów 
do innych obozów. Obj y one mi dzy innymi 7,500 Po-
laków, co powa nie uszkodzi o sie  czno ci pomi dzy 
ogniwami organizacji podziemnej.  Zagro ony areszto-
waniem przez obozowe gestapo, Pilecki wraz z dwójk  
innych wi niów zbieg  z obozu w kwietniu 1943 roku. 
Warto zauwa y , e raport, b d cy w zamierzeniu bezna-
mi tnym dokumentem, zawiera równie  osobiste opinie 
autora, a tak e ujawnia jego talent literacki, widoczny 
nawet w t umaczeniu.  
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Ksi k  opatrzyli wst pem znany historyk Norman 
Davies oraz naczelny rabin Polski Michael Schudrich. 
Zamykaj  j  liczne przypisy, a tak e lista „kwestii dysku-
syjnych” wokó  raportu. Jej przeznaczenie nie jest jasne, 
gdy  nie ma o niej wzmianki ani w przedmowie t uma-
cza, ani wydawcy. Mo na si  tylko domy la , e ma ona 
s u y  celom edukacyjnym, zw aszcza wobec odbiorców 
s abo zorientowanych w sprawach dotycz cych drugiej 
wojny wiatowej. 
 

Ksi ka uzyska a nagrod  Zwi zku Wydawców Amery-

ka skich (American Publishers) za rok 2012 w kategorii 
biografii i autobiografii, a tak e nagrod  imienia Benja-
mina Franklina za rok 2013 w kategorii autobiografii i 
pami tników, przyznawan  przez Zwi zek Niezale nych 

Wydawców Ameryka skich. 
 

Jakkolwiek powojenne losy rotmistrza Pileckiego nie s  
tematem ksi ki, trudno tu o nich nie wspomnie . Po 
ucieczce z obozu Pilecki uczestniczy  w dzia alno ci pod-
ziemnej i walczy  w powstaniu warszawskim. Po jego 
kapitulacji znalaz  si  w obozie jenieckim, a po wyzwole-
niu obozu przedosta  sie do W och, gdzie zosta  oficerem 
II Korpusu Polskiego. W pa dzierniku 1945 roku uda  si  
z misj  do opanowanego przez komunistów kraju by 
przekaza  obraz sytuacji Rz dowi na Uchod ctwie i ko-

ordynowa  dzia ania opozycji. Pojmany w 1947 roku, 
zosta  poddany torturom w czasie ledztwa. W 1948 roku 
w rezultacie sfingowanego procesu, w którym oskar ono 
go o bycie „szpiegiem na us ugach imperializmu”, zosta  
skazany na mier . Tego samego roku zosta  zamordowa-
ny w wi zieniu i potajemnie pochowany w nieznanym 
miejscu. Jego bohaterskie czyny rz d komunistyczny 
trzyma  przez ponad 40 lat w tajemnicy i dopiero zmiany 
ustrojowe w 1989 roku przynios y rehabilitacje Pileckie-
go. W uznaniu zas ug i oddania sprawom ojczyzny po-
miertnie odznaczono go Orderem Or a Bia ego. 

 

Ksi ka warta jest szerszego rozpropagowania nie tylko 
ze wzgl du na poznawcze warto ci raportu i bohaterskie, 
a zarazem tragiczne losy jego autora, ale tak e dlatego, 
e wiedza o sytuacji na terenie okupowanej Polski, a w 

szczególno ci o charakterze obozów koncentracyjnych, 
jest w ród mieszka ców krajów zachodnich bardzo sk -
pa. wiadczy  o tym mog  ponawiaj ce si  wzmianki o 
„polskich obozach koncentracyjnych” w rodkach maso-
wego przekazu, nawet tak powa nych jak Washington 

Post. 
 

Krzysztof S siadek 

Inscenizacja na podstawie sztuki Karola Wojty y Brat 

naszego Boga, wystawiona w niedziel  27 pa dziernika 
w sali Rycerzy Kolumba w Silver Spring, by a doprawdy 
warta obejrzenia.  Sztuk  t  wyre yserowa a Dorota Po-
nikiewska i przedstawi a amatorska grupa teatralna dzia-
aj ca pod jej kierownictwem przy polskiej parafii pod 

wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski i Maksymi-
liana Kolbe. 

Bohaterem Brata naszego Boga jest Adam Chmielowski, 
pi knie zagrany przez Miros awa Podlocha, posta  nie-
zwykle barwna: artysta-malarz, dusza krakowskich salo-
nów, zaprzyja niony z wieloma wietnymi artystami tego 
czasu. To, i  kula , czyni o go jeszcze bardziej intryguj -
cym, bo nog  straci  w Powstaniu Styczniowym w oko-
liczno ciach bardzo dramatycznych.  Posta  Adama 
Chmielowskiego, pó niejszego Brata Alberta, by a Woj-
tyle zawsze bardzo bliska. W dzieci stwie opowiada  
Karolowi o tym bohaterze jego ojciec. Znamienne jest te  
podobie stwo dróg ycia obu wielkich Polaków: rezy-
gnacja z umi owanej sztuki na rzecz Bo ej s u by.  
 

Tak wiec, mimo uznania wiata artystycznego i otwartej 
drogi kariery malarskiej, Adam wybiera (a nie jest to a-
twa decyzja) inn  drog , drog  s u by w ród n dzarzy i 
ebraków. Walka wewn trzna prowadz ca ku przemianie 

to istota sztuki Brat naszego Boga. W tej walce uczestni-
cz  zarówno wewn trzny g os intelektu, czyli Tamten 
(g osem doskonale gra  tutaj Jaros aw Trocki), g os kusi-
ciela, czyli wyra aj cy ideologi  marksistowsk  Niezna-
jomy, g os Ko cio a poprzez Teologa i Spowiednika oraz 
kluczowy milcz cy “g os” Chrystusa z obrazu Ecce Ho-

Wydarzenia: Brat naszego Boga w Teatrze Doroty Ponikiewskiej 
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mo (którego kopi  z wielkim talentem namalowa a jedna 
z aktorek, Laura Migasiuk). 
 
Re yserka umiej tnie przekaza a trudny tekst widzowi, 
mimo koniecznych „ci ”. Bardzo trafnie wybra a te  
jako opraw  utwory muzyczne, które podkre la y drama-
tyzm wewn trznej walki Adama.  
 

Akcja sztuki poprowadzona zosta a mi dzy dwiema prze-
strzeniami przedstawionymi za pomoc  skromnych rod-
ków: z jednej strony pracownia pe na obrazów i g bo-
kich intelektualnych dyskusji o sztuce, z drugiej za  
n dzna i zat oczona lud mi w achmanach miejska ogrze-
walnia, gdzie toczy y si  rozmowy na tematy zgo a od-
mienne. Doskonale za  graj cy swe role aktorzy porusza-
li si  mi dzy tymi dwiema przestrzeniami, umiej tnie 
wcielaj c si  w role inteligentów i ebraków. Gr  amato-
rów, z których ka dy zas uguje na wyró nienie, wspar  
swoim profesjonalizmem wietny aktor Waldemar Izdeb-

ski w pami tnej roli Nieznajomego. 
 
Scena, w której Adam ukl k  i nawi za  dialog ze Spo-
wiednikiem by a bardzo ciekawa. Ksi dz Jan Fiedurek, 
który wcieli  si  w rol  Spowiednika, do owego momentu 
by  tylko jednym z widzów i nieoczekiwanie sta  si  
uczestnikiem dramatu. Ten zabieg spowodowa  wyj cie 
sztuki poza scen  i „wci gni cie” widzów w tocz cy si  
na niej dramat. 
 

Po symbolicznym zapadni ciu kurtyny wzruszeni 
(niektórzy do ez) widzowie d ugo, na stoj co klaskali 
pokazuj c aprobat  i wdzi czno  za prze ycie, którego 
dane im by o do wiadczy . Ta reakcja publiczno ci mó-
wi a sama za siebie i by a z pewno ci  najwi ksz  nagro-
d  za trud dla wszystkich zaanga owanych w realizacj  
przedstawienia osób. 
 

Joanna Roberts 

Tadeusz D browski i jego poezja w Politics and 
Prose 
 

W popularnej waszyngto skiej ksi gar-
ni Politics and Prose odby o si  nie-
dawno czytanie poezji Tadeusza D -
browskiego, zorganizowane przez Ze-

phyr Press, OMI International Arts 

Center i przez Polish Cultural Institute 
w Nowym Jorku. Licznie zgromadzona 
widownia bardzo ciep o, a chwilami 
wr cz entuzjastycznie przyj a tego 

m odego polskiego poet  (ur. w 1979).  Jego wiersze, i te 
powa ne, i te pe ne humoru, i te religijne, i te erotyczne 
g boko trafi y do s uchaczy. Poeta sam czyta  wybrane 
wiersze z nowego, w a nie wydanego przez Zephyr 

Press, tomiku Black square. Czyta  najpierw po polsku, 
potem po angielsku, a ka dy kolejny utwór poprzedza  

krótkim wst pem.  By o to fantastyczne przedstawienie 
“jednego aktora”.  Poeta oczarowa  swoj  twórczo ci  i 
osobowo ci . Wszystkie dost pne w ksi garni egzempla-
rze jego poezji zosta y wykupione i ustawi a si  d uga 
kolejka po autograf autora. To spotkanie zach ci o do 
kupienia jego tomiku i do poezji w ogóle...do pezji, która 
nie jest przecie  atw  form  literack .  Jeden z czyta-
nych utworów wietnie to zilustrowa :   
 

do skutku 
1. poezja jest wtedy gdy czujesz  

to cos  

czujesz? 

2. (je eli nie przeczytaj wiersz ponownie) 

 

Barbara Ossowicka 

Kino Stare i Nowe: Mój rower 

Film Piotra Trzaskalskiego Mój rower, którego premiera 
odby a si  w listopadzie 2012, to dosy  zwyczajna opo-
wie  o ca kiem zwyczajnych facetach. Jest to przy tym 
opowie  tak znakomita, e w rankingu onet.pl zyska a 
9.1 ocen pozytywnych na 10 mo liwych. Niezwykle 
rzadki wynik dla polskiego filmu, ale nie re ysera, który 
wprawdzie niezbyt cz sto, ale za to konsekwentnie, ob-
darza nas wybitnymi produkcjami.  Jego poprzednie fil-
my to pokazywany w USA Edi z 2002 roku i Mistrz z 
2005, oba wyró nione licznymi nagrodami. 
 
Najnowsze dzie o Trzaskalskiego jest typowym filmem 

drogi.  Jego bohaterowie – ojciec, syn i nastoletni wnuk – 
wyruszaj  w podró  przez Polsk , aby odnale  on  naj-
starszego bohatera, która po pi dziesi ciu latach wspól-
nego po ycia postanowi a odej  do innego m czyzny.  
Jak to zwykle w filmach drogi bywa, prosta z pozoru po-
dró  przemienia si  w pasmo wypadków i przypadków 
daj cych bohaterom okazj , aby lepiej pozna  samych 
siebie. Wszyscy trzej s  sk óceni i maj  sobie wiele do 
zarzucenia za to, jakimi byli ojcami i synami. Przedstawi-
ciele trzech pokole , którzy wyro li i dojrzewali w ca ko-
wicie ró nych czasach, okazuj  si  niezwykle do siebie 
podobni, pope niaj c te same b dy. Odnalezienie matki/
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ony/babci szcz liwej z innym m czyzn  pozwala im 
zrozumie  jak bardzo zatracili si  w my leniu wy cznie 
o sobie i w swoich wyobra eniach o tym, czego m czy-
zna powinien oczekiwa  od ycia. 
 

Film ma w a ciwie wy cz-
nie zalety – m dry scena-
riusz, znakomit  re yseri  i 
rewelacyjn  gr  aktorów.  
W rol  seniora rodu, graj -
cego na tr bce bon vivant, 
wcieli  si  Micha  Urba-
niak, w yciu pozafilmo-
wym legenda polskiego 
jazzu i odnosz cy wiatowe 
sukcesy kompozytor muzy-
ki filmowej. W jednym z 
wywiadów po premierze 
filmu wyzna , e wyst p w 
nim przyp aci  depresj , z 

któr  walczy  musia  przez wiele miesi cy.  Zbie no  
zawodów, a by  mo e tak e postaw yciowych filmowe-
go bohatera i odtwarzaj cego jego posta  aktora, nie mo-
g y tu by  bez znaczenia.  Bohater Urbaniaka jest cz o-
wiekiem u schy ku ycia, dokonuj cym rozliczenia z 

tym, jak swoje miejsce i czas na tym wiecie wykorzy-
sta .   
 
Rol  syna, uznanego pianisty, gra Artur mijewski, z 
w a ciw  sobie finezj  pokazuj cy przemian  z zimnego, 
nastawionego na karier  egoisty i twardziela, we wra li-
wego, akceptuj cego wybory losu m czyzn , dojrza ego 
ojca i odpowiedzialnego syna. Wreszcie najm odszy, za-
ledwie 20-letni Krzysztof Chodorowski, swoj  debiutanc-
k  rol  nastoletniego wnuka pokazuje posta  zdoln  do 
pog bionej refleksji wbrew pozornemu zamkni ciu w 
wiecie wspó czesnej muzyki, sms-ów i Internetu. 

 

Ciep y humor, spokojnie tocz ca si  akcja, znakomite 
dialogi i przepi kne zdj cia polskich krajobrazów spra-
wiaj , e film ogl da si  z prawdziw  przyjemno ci .  
Mimo zawartej w nim refleksji nad sensem ycia, mi o ci 
i facetami, Mój rower powinien poprawi  nastrój naj-
wi kszym ponurakom. A czy mówi ca  prawd  o face-
tach, jak to zapowiada podtytu  filmu?  Chyba raczej, e 
prawda taka nie istnieje, i e zmienia si  wraz z facetami. 
 

Ewa Chowaniec 

BibliotekoFilmoteka – Dziady w Bibliotece  

W Halloween lub Dziady, 
je li kto  woli rdzennie pol-
ski zwyczaj, rozpocz li mu 
now  tradycj  Biblioteki – 
pokaz filmów strasznych. 
Przebrania by y dozwolone, 
jednak rogi, kapelusze, czy 
peruki nie mog y ogranicza  
widoczno ci w czasie pro-
jekcji. Serwowane by o tyl-
ko czerwone wino. Dopisa a 
publiczno  oczekuj ca 
mocnych wra e . 
 
Obejrzeli my dwa filmy: 

krótkometra owy animowany Sztuka spadania Tomasza 
Bagi skiego (autor nominowany do Oskara w 2003 r. za 
animacj  Katedry) oraz pe nometra owy krymina  Dom 

z y Wojciecha Smarzowskiego (re yser m.in. Drogówki, 
Ró y, Londy czyków).  

Dom z y to straszny film, bo prawdziwy. S usznie porów-
nywany jest do Fargo. Co mo e si  wydarzy , gdy w 
ulewn  noc obcy zapuka do oddalonej od wiata i ludzi 
chaty? Nieznajomy z tragiczn  przesz o ci  i walizk  
pieni dzy? Noc d uga, bimberku pod dostatkiem, powoli 
z zakamarków chaty wy a  zmory domostwa. Nie bar-
dzo wiadomo kto, kiedy i czyja to krew. Nie wiadomo, 
kiedy by  ten moment, od kiedy z a nie mo na ju  by o 
zatrzyma .  Siekiera, ogie , wisielec. I to jest, prosz  
pa stwa, ta atwiejsza cz  filmu. Bo kiedy po latach 
Milicja Obywatelska próbuje rozwik a  tajemnic , dom 
z y znów jest wiadkiem morderstwa. 
  
To film w filmie z zagadk , któr  ma rozwi za  widz. Do 
tego wybitne zdj cia i monta  oraz obsada (m.in Kinga 
Preis i Robert Wi ckiewicz). wietny nie tylko na noc 
duchów.  
 

Anna Firsowicz 
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Z Biblioteki: By  Piknik 

Tegoroczny, XXV ju  chyba, biblioteczny piknik, z po-
wodu tymczasowego zamkni cia rz du federalnego i co 
za tym idzie parku Glen Echo, musieli my w ostatniej 
chwili przenie  do stanowego parku Wheaton w Mary-
land.  Mo ecie sobie, drogie czytelniczki i drodzy czytel-
nicy, atwo wyobrazi  lawin  e-maili i huragan telefonów 
spowodowanych t  zmian .  Nowa informacja musia a 
jednak dotrze  do naszej spo eczno ci, bo frekwencja na 
pikniku dopisa a.  Dopisa a te , na szcz cie, i pogoda – 
sobota by a pi knym dniem pó nego waszyngto skiego 
lata.  
 

Dzi ki sprzyjaj cej warunkom klimatycznym oraz wysi -
kowi wielu ochotników i darczy ców, uda o si  nam zre-
alizowa  wyj tkowo ambitny program - „akcja” w parku 
Wheaton zacz a si  na kilka godzin przed oficjalnym 
otwarciem imprezy – Piotr Kulczakowicz, Ania Firso-
wicz i Jurek Koz owski szykowali grille, nakrywali sto y 
i rozstawiali potrawy.  Do czy y do nich Monika Miero-
szewska, Ela Rossmiller i Angelika Sasin, a pó niej Iza 
Rutkowska i Pawe  Stefa ski, którzy dowie li ksi ki na 
kiermasz oraz kie basy na grilla, te ostatnie zamówione 
bezpo rednio od producenta z Chicago.  Wkrótce sto y 
by y zastawione sa atkami domowego wyrobu (tu podzi -
kowania dla Piotra, Ani, Izy, Angeliki i Ewy Szczepa -
skiej), pieczonymi kurczakami (podarunek Maji Peretz), 
domowym kompotem zrobionym przez El  Rosmiller, 
makowcami z Kie basa Factory (przywióz  je niezast -
piony Zbyszek Okr glak) i innymi ciastami (ach, placek 
ze liwkami autorstwa Ewy!).  Zbyszek i Ewa rozstawili 
stolik z list  uczestników i kas  do zbierania op at, po-
wieszono oficjalny plakat oraz flagi Polski i Unii Euro-
pejskiej.  Kasia Drucker przyjecha a a  z Nowego Jorku, 
aby wesprze  nas w organizowaniu zaj  dla dzieci. 
  
Zacz li my dok adnie o 12:12. Zapach grillowanej kie -
basy zach ca  wszystkich przyby ych go ci do jedzenia, a 
apetyty dopisywa y.  Ruszy a te  sprzeda  ksi ek 

(podzi kowania dla Moniki Mieroszewskiej i Krzysztofa 
S siadka) oraz stanowisko zdj  pami tkowych z patrio-
tycznymi dekoracjami, w tym ciesz c  si  du ym powo-
dzeniem tablic  rejestracyjn  „Z Polski”. Dla tych uczest-
ników pikniku, dla których j zyk polski nie jest j zykiem 
ojczystym, przygotowali my kilka zabawnych ulotek na 
temat ciekawostek i amig ówek w tym j zyku ukrytych 
(dzi ki, Angelika!). 
 

O 13:13 Ania Firsowicz poprowadzi a Parad  Psów imie-
nia Reksia – idea wspólnego obw chiwania pobliskich 
krzaków bardzo przypad a do gustu obecnym na imprezie 
czworonogom, które przez ca y czas jej trwania zacho-
wywa y si  bardzo poprawnie, dostarczaj c uczestnicz -
cym w niej dzieciom i doros ym du ej rozrywki. 
 

O 15:15 grupa Doroty Ponikiewskiej (w tym Milena Mu-
noz i Marion Raczek) oraz Waldemar Izdebski uraczyli 
go ci wspania  recytacj  wierszy Juliana Tuwima (2013 
jest Rokiem Tuwima) – w programie by a Lokomotywa, 
Rzepka (do inscenizacji której w czyli si  spontanicznie 
uczestnicy pikniku), by  i dionizyjski Sokrates ta cz cy 
oraz kilka innych refleksyjnych wierszy w znakomitej 
interpretacji Waldka Izdebskiego. 
 
Kolejnym punktem programu by a „cicha aukcja”, na 
któr  donacje z o y o wielu przyjació  Biblioteki – ser-
deczne podzi kowania nale  si  Kayi Mireckiej-Ploss 
oraz Markowi Wa kuskiemu (którzy podarowali swoje 
ksi ki z autografami), El biecie Vande Sande, Filhar-
monii w Strathmore oraz Hannie Bondarewskiej i prowa-
dzonemu przez ni  Ambassador Theatre (donacja biletów 
na koncerty i przedstawienia), Piotrowi Kulczakowiczo-
wi (lekcja latania samolotem) oraz Kie basa Factory 
(kupon na zakupy).  Hojne donacje ofiarowali równie  
cz onkowie Zarz du - Ewa Shadrin, Angelika Sasin, Ania 
Firsowicz, Maria Koziebrodzka, Krzysztof S siadek i 
Pawe  Stefa ski.   
 

O 16:16 aukcja zosta a oficjalnie zamkni ta, a wszystkie 
donacje sprzedane.  Serdecznie dzi kujemy naszym go-
ciom, którzy uczestnicz c w niej znacz co wsparli swy-

mi rodkami finanse Biblioteki. Z rado ci  odnotujmy te  
udzia  w naszej imprezie przedstawicieli Ambasady RP – 
przybyli m.in. Konsul Piotr Konowrocki, Radca Konrad 
Maziarz, Konsul Ewa Pietrasie ska oraz Minister Pawe  
Pietrasie ski; obecny by  te  Dyrektor Wykonawczy 
Banku wiatowego, Wies aw Szczuka. 
 
Tak aukcja, jak i ca y piknik zako czy  si  (o 17:17) pe -
nym sukcesem – w sumie na dzia alno  Biblioteki ze-
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brali my $1,495.  Mamy nadziej , e za rok pobijemy 
wszelkie rekordy i uda nam si  zorganizowa  jeszcze 
bogatszy program. Do zobaczenia na kolejnej imprezie, 

bibliotecznych Kol dach, ju  15 grudnia w Ambasadzie 
RP. 

Pawe  Stefa ski 

Kulinaria: Na co dzie  i od wi ta buraczki 

Buraki, czy buraczki, jak je najcz ciej  nazywamy, sta-
nowi  obok kapusty i grzybów jedn  z najbar-
dziej popularnych specjalno ci polskiej kuchni. Nasz 
wielki sentyment do nich przejawia si  nawet w tym czu-
ym zdrobnieniu, którym je okre lamy. Dlatego, ilekro  

cudzoziemcy prosz  mnie o przygotowanie jakiej  trady-
cyjnej polskiej potrawy, buraczki nieodzownie przycho-
dz  mi na my l, szczególnie w okresie zimowym i wi -
tecznym. 
  
Kiedy zatem moi przyjaciele poprosili ostatnio o przygo-
towanie dania z polskiej kuchni na mi dzynarodo-
wy lunch, pomy la am przede wszystkim o zrazach i bu-
raczkach. A poniewa  ostatnio robi am wiele nadziewa-
nych warzyw z kuchni ródziemnomorskiej - pomidory, 
okr g e cukinie i bak a any - zainspirowa y mnie one 
do nadziania buraków by uatrakcyjni  ich prezentacj  i 
unowocze ni  ten klasyczny zestaw. 
  
Wydr y am upieczone wcze niej buraki i nadzia am 
je typowo polsk  kasz  j czmienn  przyprawion  kozim 
serem i szalotk . Tak przygotowane  buraki  zapiek am 
ponownie, dzi ki czemu nadzienie przegrza o si  a aro-
mat szalotki, czosnku i charakterystyczny smak koziego 
sera wzbogaci  delikatn  kasz . Zapieczone w ca o ci 
buraczki s  wspania ym i atrakcyjnym uzupe nieniem 
zrazów lub innych, szczególnie pieczonych, da  mi -
snych. Natomiast same buraczki, podane nawet na zimno 
na rukoli lub zielonych sa atach doprawionych octem 
balsamicznym, usatysfakcjonuj  ka dego wegetarianina. 
  
Buraczki nadziewane kasz  
  
Sk adniki: 
8 rednich buraków (po 2 na osob ) 
1/2 cup kaszy j czmiennej, ugotowanej al dente 
4-6 oz sera koziego 
3-4 y ki s odkiej mietany 
2 szalotki, drobno posiekane 
2 y ki sto owe mas a 
1 z bek czosnku, posiekany 
sól i pieprz do smaku 
2 y ki posiekanej natki pietruszki do dekoracji 
Przygotowanie: 
 
1. Nagrza  piec do 400F (z termobiegiem do 370F) 

2. Buraki umy , wysuszy  i zawin  ka dy w foli ; piec 
w piekarniku przez godzin  i 20 minut 
 
3. Wyj  z pieca i przestudzi ; odwin  z folii i obra  ze 
skóry; odci  lekko spód ka dego buraka tak, aby si  nie 
przewraca  na talerzu, ci  te  oko o 1/4 wierzchu; u y-
waj c y ki do lodów lub no a do grejpfrutów wydr y  
buraki zostawiaj c w miar  cienkie cianki.  
Zachowa  rodki buraków (mog  by  przechowywane 
przez kilka dni w lodówce i u yte do sa atek). Ca e bura-
ki mog  by  upieczone nawet 3 dni wcze niej. 
 
4. Ugotowan  prawie do mi kko ci kasz  odcedzi , prze-
studzi  i prze o y  do redniej wielko ci miski. Doda  
pokruszony kozi ser, mietan , czosnek, sól i wie o 
zmielony pieprz.  
 
5. Szalotk  podsma y  na ma le do zeszklenia. Przestu-
dzi  i doda  do kaszy. Wszystkie sk adniki wymiesza . 
 
6. Nagrza  ponownie piekarnik do 400F. 
 
7. Wype ni  buraki nadzieniem z kaszy i umie ci  je w 
naczyniu aroodpornym. Doda  y k  mas a i pó  szklan-
ki wody. Przykry  foli  aluminiow  i zapiec przez 20-30 
minut. Zdj  foli  i podpiec przez kolejne 3-5 minut bez 
przykrycia by resztki wody wyparowa y z dna naczynia. 
 

Poda  buraki obficie posypane siekan  natk  pietruszki. 
Smacznego!  

Bogna Wieczorek 


