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Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur. / Tu martwi Īyją, a niemi przemawiają.
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Od Redakcji

From the Editors

Witamy Was serdecznie Drodzy Czytelnicy i dziĊkujemy
za zainteresowanie naszym biuletynem. Na początek zapraszamy do „spotkania” z Hanną Bondarewską, zaáoĪycielką niezwykáego teatru Ambassador. Jest to teatr miĊdzynarodowy, promujący róĪne kultury oraz wiedzĊ o nich
wĞród dzieci i máodzieĪy. Czy teatr moĪe byü bardziej
ogromny niĪ ten z marzeĔ Hani? Trzymamy kciuki za powodzenie tego imponującego projektu.

Greetings to our dear Readers and many thanks for your interest in our bulletin. We invite you to read about
our “encounter” with Hanna Bonderewska, who founded the unusual theater Ambassador. It is an international theater promoting various cultures and knowledge 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 impressive project will succeed.

W ostatnich miesiącach zmarli ludzie bardzo waĪni dla
polskiej kultury: Tadeusz Mazowiecki, Sáawomir MroĪek,
Edmund Niziurski i Joanna Chmielewska. Przypominamy
jak zapisali siĊ w naszej pamiĊci, zachĊcamy teĪ do ponownych spotkaĔ z ich twórczoĞcią, której liczne przykáady moĪna znaleĨü w Bibliotece.

In recent months we lost several people who were very
important to Polish culture: Tadeusz Mazowiecki, Sáawomir MroĪek, Edmund Niziurski and Joanna Chmielewska. We remind you of their achievements and suggest that you peruse their works in our Library.

Warte lektury są teĪ polecane przez nas pozycje angielskojĊzyczne. Monika Mieroszewska pisze o kolejnej pracy
Marci Shore (The Taste of Ashes: The Afterlife of Totalitarianism in Eastern Europe), która nie po raz pierwszy
podejmuje siĊ przybliĪenia amerykaĔskim czytelnikom
sytuacji spoáecznej i politycznej w Europie Centralnej i
Wschodniej po drugiej wojnie Ğwiatowej. Joanna Petry
Mroczkowska przypomina wydaną ponownie ksiąĪkĊ z
1947 I Want to Be Like Stalin. Ula Rutkowska omawia
niedawno wydaną pracĊ (The Smartest Kids in the World
and How They Got That Way) porównującą systemy edukacyjne, które odnoszą sukcesy w rankingach miĊdzynaro-

We recommend English-language books. Monika Mieroszewska 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 published The Smartest Kids in the World and How
They Got That Way. She compares the educational systems that get high international rankings—we are

WiadomoĞci z Biblioteki redaguje zespóá: Iza Rutkowska (kierownik zespoáu), Jerzy Kozáowski i Monika Mieroszewska. Wszelkie prace związane
z funkcjonowaniem Biblioteki oraz wydawaniem i dystrybucją WiadomoĞci wykonywane są spoáecznie.
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dowych; jest wĞród nich szkolnictwo polskie, co odnotowujemy z prawdziwą przyjemnoĞcią. Krzysztof Sąsiadek
przybliĪa nam natomiast pozycjĊ niezwykáą – wydany po
raz pierwszy po angielsku raport Witolda Pileckiego na
temat warunków panujących w obozie hitlerowskim w
Auschwitz (The Auschwitz Volunteer: Beyond Bravery).
Przejmujący dokument napisany przez bohatera, o którym do niedawna nie moĪna byáo usáyszeü. Tragiczna
historia, typowa dla czasów, które na szczĊĞcie przeminĊáy.

happy to note that Poland is one of them. Krzysztof
Sąsiadek tells us about an incredible book, The Auschwitz Volunteer: Beyond Bravery. Written by the
“volunteer,” Witold Pilecki’s report (published in English for the first time) is the long-suppressed account
of life in the Nazi camp in Auschwitz. This is an important 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 ambitious venture of staging, by the amateur theater group
of Dorota Ponikiewska, a play by Karol Wojtyáa titled
Brat naszego Boga (Brother of our God). This philosophical tract on charity and marxism, in an impassioned 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.

SpoĞród ostatnich wydarzeĔ kulturalnych piszemy o
dwóch – pierwsze to prezentacja polskiego poety, którego tomiki zostaáy „na pniu” wysprzedane w waszyngtoĔskiej Politics and Prose. Drugie to przedsiĊwziĊcie niezwykle ambitne – inscenizacja przez amatorski Teatr Doroty Ponikiewskiej sztuki Karola Wojtyáy Brat naszego
Boga. Ten filozoficzny traktat o miáosierdziu i marksizmie, wystawiony z pasją przez zespóá Doroty, omawia
dla nas Joanna Roberts; omówienie tym bardziej warte
przeczytania, Īe nieprĊdko moĪemy liczyü na powtórkĊ As always, we invite you to the movies. Mój rower
(My Bicycle) and Dom záy (The Dark House) are relaspektaklu.
tively new and it would be a pity to bypass them. Dom
Jak zwykle zapraszamy teĪ do kina – Mój rower oraz záy was shown recently in the BibliotekoFilmoteka proDom záy to filmy stosunkowo nowe, które szkoda byáoby gram.
przeoczyü. Drugi z nich prezentowany byá niedawno w
At the last we recommend a new section in our bulletin,
ramach naszej BibliotekoFilmoteki.
Kulinaria. Bogna Wieczorek has agreed to run it. We
Jako ostatnią polecamy nową rubrykĊ – Kulinaria – którą promise cuisine nouvelle in the Polish version, sophistizgodziáa siĊ prowadziü dla nas Bogna Wieczorek. Obie- cated but simple. We will show what is best in Polish
cujemy w niej cuisine nouvelle po polsku, wyrafinowaną cooking. This time it is a beets dish that could grace a
ale prostą, prezentującą to co w polskiej kuchni najlepsze holiday table and satisfy the most finicky of palates.
w sposób nowoczesny i elegancki. Tym razem buraczki
w formie, która uĞwietniü moĪe nawet Ğwiąteczny stóá i We urge you to read, to visit our Library, to attend
Biblioteka/Filmoteka. We invite you to the Christmas
zadowoliü nawet najwybredniejszych smakoszy.
Carols concert, where we hope to see you again, dear
Zapraszamy do lektury, do Biblioteki, do BibliotekoFil- Readers and Members of the Polish Library.
moteki. Zapraszamy na KolĊdy, gdzie mamy nadziejĊ
spotkaü Was ponownie Drodzy Czytelnicy i Czáonkowie
Biblioteki.

Spotkania: Hanna Bondarewska, zaáoĪycielka i dyrektorka artystyczna teatru,
aktorka i reĪyserka
Anna Firsowicz (AF): 10 paĨdziernika hucznie obchodziliĞmy piĊciolecie istnienia Ambassador Theatre Twojego teatru. Tak piĊknie powiedziaáaĞ tego wieczoru,
Īe kaĪdy z nas ma swoje wielkie marzenie. Zazwyczaj
jednak odkáadamy decyzjĊ na poĨniej. A Ty zdecydowaáaĞ siĊ - teraz albo nigdy. Na pewno byáo Ci áatwiej niĪ
innym, miaáaĞ przecieĪ fundusze - $1 dolar od Twojego
ucznia Thomasa. Opowiedz nam, jak moĪna nalaü z pustego?
2

Hanna Bondarewska (HB): Z pustego to nawet i Salomon nie naleje, ale ten pierwszy dolar byá dobrym początkiem oraz potwierdzeniem, Īe jeĞli siĊ ma dobry pomysá i skupi siĊ caáą energiĊ na tym, Īeby ten pomysá
wprowadziü w Īycie, to wszystko jest moĪliwe. Tym bardziej, Īe byá mi dany przez czterolatka. O teatrze marzyáam juĪ od wielu wielu lat aĪ wreszcie pewnego dnia podzieliáam siĊ moim marzeniem nie tylko z rodzicami
Thomasa, ale równieĪ z jednym z moich znajomych z
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poprzedniej pracy - z Chrisem Cainem. Podobaá siĊ Chrisowi mój pomysá i powiedziaá, Īe mi pomoĪe. Pojawiáy
siĊ Ğrodki finansowe, ale przede wszystkim coraz wiĊksza liczba interesujących projektów. A to jest najwaĪniejsze. Dziennikarka z Business Journal, która zadzwoniáa
do mnie z proĞbą o wywiad, zapytaáa czy nie bojĊ siĊ
zakáadaü teatru w takim kryzysie finansowym i z tak sáabą gospodarką. Od kogoĞ innego usáyszaáam, Īe Stany są
najtrudniejszym krajem do prowadzenia teatru. OczywiĞcie nie jest áatwo, kultura jest zawsze na
koĔcu, ale jakoĞ udaje mi siĊ pchaü ten wspaniaáy wózek
do przodu. Na szczĊĞcie są tacy, którzy to doceniają i
powoli realizujemy budowĊ teatru. Marzymy, aby byá
prawdziwym ambasadorem kultur Ğwiata poprzez wspaniaáe widowiska teatralne oraz ciekawe programy edukacyjne. A mamy siĊ juĪ czym pochwaliü.
AF: Jakim teatrem jest Ambassador Theatre? Na jubileuszowym przyjĊciu byáo bardzo miĊdzynarodowe grono,
sporo dyplomatów.
HB: Ambassador Theater - peána nazwa Ambassador
Theater International Cultural Center - jest teatrem
miĊdzynarodowym, którego misją jest promocja kultur
poprzez produkcjĊ najlepszych sztuk z róĪnych stron
Ğwiata oraz rozpowszechnianie wiedzy o tych kulturach
wĞród dzieci i máodzieĪy. Robimy to poprzez nasze programy edukacyjne, np. celem przygotowanego dla szkóá
Ambassadors of International Culture jest rozpowszechnianie wiedzy na temat róĪnych krajów poprzez
zajĊcia teatralno-artystyczne. Punktem kulminacyjnym
tych zajĊü jest przedstawienie teatralne.
Jak to kiedyĞ nasz wielki mistrz Stanisáaw WyspiaĔski
powiedziaá: Teatr mój widzĊ ogromny. Ja teĪ widzĊ teatr
jako miejsce, które przybliĪa ludzi, uczy, pobudza, a
przede wszystkim rozwija miedzynarodową wymianĊ
kulturalną, pomaga ludziom poznaü siĊ lepiej i rozumieü
i dziĊki temu dąĪyü do pokoju na Ğwiecie. Wiem, Īe to
duĪe przedsiĊwziĊcie, ale zawsze zaczyna siĊ od maáych
kroczków, a nasze stają siĊ juĪ coraz wiĊksze.
AF: Jak wybierasz przedstawienia?
HB: WspóápracujĊ ze specjalistami w dziedzinie literatury miĊdzynarodowej, profesorami z CUNY w Nowym
Jorku, z przedstawicielami dziaáów kultury w ambasadach oraz instytucjach kulturalnych. DostajĊ teĪ propozycje z Samuel French - agencji reprezentującej autorów
z caáego Ğwiata, w tym dramaturgów polskich. Organizujemy teĪ co jakiĞ czas spotkania z aktorami, reĪyserami,
scenografami i znawcami teatru, czytamy razem sztuki,
dyskutujemy. Jest to niekoĔczący siĊ proces. Trudno
byáoby powiedzieü w jednym zdaniu, ostateczną decyzjĊ
podejmujĊ sama po przesáuchaniu, przeczytaniu, przedys3

kutowaniu, a najbardziej
w koĔcowym etapie podpowiada mi moja intuicja. Kiedy dokonujĊ
wyboru monologu, to
pierwsze pytanie jakie
sobie zadajĊ, to czy to
mnie rusza? Czy przemawia do mnie?
AF: Kto robi táumaczenia? Nie jest chyba áatwo
przetáumaczyü i przekazaü coĞ tak rdzennie
"made in Poland" jak
Teatrzyk zielona gĊĞ.
HB: Jak juĪ wspomniaáam, wspóápracujĊ blisko z Graduate Center w CUNY w NY. Niedawno zmaráy profesor
Daniel Gerould, którego bardzo mi brakuje, przetáumaczyá wiele polskich dramatów, a przede wszystkim Witkacego i MroĪka. Przedstawiá mnie teĪ w CUNY i poznaá
z wieloma innymi specjalistami, táumaczami literatury
Ğwiatowej. Szukam teĪ ciągle nowych táumaczeĔ poprzez
Library of Congress, w Internecie i przez nasze kontakty
dyplomatyczne. A propos Zielonej gĊsi, którą Daniel
przetáumaczyá fenomenalnie, bardzo chcĊ zrobiü to jako
peáne przedstawienie.
AF: Opowiedz nam o przedstawieniach, które wkrótce
bĊdziemy mogli zobaczyü.
HB: WáaĞnie koĔczymy pracĊ nad sztuką Protest Vaclava Havla. Marzyáo mi siĊ kiedyĞ, aby zaprosiü go do
naszego honorowego zarządu teatru wraz ze Stanisáawem
MroĪkiem. Z Havlem miaáam o tym porozmawiaü przy
okazji podróĪy do Polski i juĪ w drodze dowiedziaáam
siĊ, Īe wáaĞnie zmará, bardzo mnie to zasmuciáo. MroĪek
niestety teĪ juĪ odszedá. Premiera Protestu zaplanowana
jest na 20 listopada (gramy do 15 grudnia) we Flashpoint,
916 G Street, NW, w Waszyngtonie. BĊdzie to bardzo
ciekawa interpretacja tej sztuki, która początkowo napisana byáa dla dwóch mĊĪczyzn; w naszej prezentacji
wprowadzamy dodatkowo dwie kobiety jako alter ego
mĊĪczyzn. Pani reĪyser, Gail Humphries Mardirosian,
zaangaĪowaáa miĊdzynarodową obsadĊ (bĊdĊ graáa jedną
z ról). Oprócz tego wspóápracujemy z Jerzym Sapieyevskim - w spektaklu muzyka gra bardzo waĪną rolĊ. Nasz
scenograf, Jonathan Rushbrook jest z Anglii, a kostiumolog, Sigridur Johanessdottir z Islandii.
Naszą nastĊpną podróĪą kulturalną bĊdzie Grecja. OdkryliĞmy wspaniaáy skrypt sztuki Menandra, najbardziej znanego w Ğwiecie antyku po Homerze, Dyskolos. Menander jest prekursorem komedii, przez wieki
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inspirowaá najwiĊkszych komediowych pisarzy. Planujemy poáączyü przedstawienie Dyskolosa z wielką celebracją kultury greckiej w George Washington Masonic Memorial Theater w Old Town Alexandria. Istotną czĊĞcią
tej cudownej greckiej fiesty bĊdą przedstawienia tanecznej grupy Dynami (planowane na 18-19 stycznia 2014
roku). City of Alexandria nagrodziáo nas kolejnym grantem na ten projekt. W zeszáym roku mieliĞmy wielkie,
nagrodzone przedstawienie: Hopa Tropa Kukerica!, które byáo celebracją kultury buágarskiej.
AF: Gdzie odbywają siĊ przedstawienia?
HB: WiĊkszoĞü naszych produkcji odbywa siĊ w Mead
Theatre Lab at Flashpoint, 916 G Street, NW, Washington DC, gdzie jesteĞmy jednym z Resident Theaters,
oprócz tego w George Washington Masonic Memorial
Theatre, w rozmaitych ambasadach, w Fundacji KoĞciuszkowskiej, w Lyceum w Alexandrii. Chcemy teĪ
spróbowaü zagraü kilka przedstawieĔ Dyskolosa w nowootwartym, przeĞlicznym Anacostia Arts Center.
Brzmi niebezpiecznie, ale ta czĊĞü miasta zmienia siĊ nie
do poznania, a miejsce jest naprawdĊ bardzo áadne z maáymi butikami, galeriami oraz kafejką. Zapraszam na
ostatni tydzieĔ stycznia. Mamy teĪ propozycjĊ do przygotowania przedstawienia w maju/czerwcu w nowo
otwartym Anacostia Playhouse. Wszystko zaleĪy jednak
od wsparcia finansowego. WynajĊcie sali kosztuje bardzo
duĪo.
AF: Teatr to caáy zespóá, skąd pochodzą Twoi artyĞci?
HB: Marzy mi siĊ zespóá staáy, ale na to trzeba mieü
Ğrodki wiĊc na razie, jak wiĊkszoĞü teatrów w USA, na
kaĪde przedstawienie musimy robiü casting i w ten sposób wybieraü aktorów. Są oczywiĞcie tacy, z którymi
czĊĞciej wspóápracujemy i stają siĊ w pewnym stopniu
czáonkami naszego zespoáu, jak Ivan Zizek czy Stephen
Shetler.
AF: Skąd zainteresowanie teatrem?
HB: Musiaáam siĊ z tym urodziü, jest w moich Īyáach. Od dziecka wychowaáam siĊ w bardzo artystycznym domu, moi rodzice oboje wystĊpowali w teatrach
szkolnych, piĊknie Ğpiewali, mama graáa na pianinie. Od
dzieciĔstwa wystĊpowaáam we wszystkich akademiach
szkolnych oraz przedstawieniach, uwielbiaáam chodziü z
rodzicami do teatru, zawsze wyobraĪaáam sobie swoje
Īycie na scenie.
AF: Czy moĪna byü za máodym na teatr? Opowiedz nam
o swoim projekcie z 2008 roku.
HB: Hania Reiter, Īona byáego Ambasadora Polski w
4

USA, zaprosiáa mnie do Embassy Adoption Program,
Īebym przygotowaáa coĞ o Polsce. WciągnĊáam siĊ w ten
projekt caáym sercem oraz duszą i zamiast po prostu
przygotowaü jedną, dwie piosenki, taniec czy wierszyk,
zaproponowaáam, Īe poprowadzĊ caáoroczny program dla
dzieci z zajĊciami teatralnymi i plastycznymi. ZaangaĪowaáam Inne Slutskaya, która nie tylko jest cudowną artystką i wspaniaáą nauczycielką, ale równieĪ skoĔczyáa
studia teatralne. KaĪda sesja z dzieümi byáa bardzo skrupulatnie zaprojektowana, zajĊcia plastyczne korespondowaáy z aktorskimi, dzieci uczyáy siĊ troszkĊ o historii,
literaturze, tradycji, obyczajach polskich, malowaáy na
szkle, robiáy pisanki, szopkĊ krakowską, malowaáy nasze
piĊkne polskie brzozy.
Napisaáam skrypt pt. Poland the Beautiful: An Imaginary Flight. Dzieci graáy róĪne role, w tym wymieniając
kilka zdaĔ po polsku z pilotem i stewardesą, byáy Ğwiadkami legendy o warszawskiej syrence, odwiedziáy zamek
królewski, gdzie spotkaáy króla Zygmunta, zataĔczyáy
poloneza, odwiedziáy specjalną wystawĊ poĞwiĊconą najwiĊkszym Polakom z Īywymi posągami (teĪ granymi
przez dzieci) Kopernika, KoĞciuszki, Marii Skáodowskiej
-Curie, Chopina. Potem podróĪowaáy polskim pociągiem
do Krakowa spiewając Jedzie pociąg z daleka. W Krakowie przeĪyáy przygodĊ ze smokiem wawelskim, a po
zwyciĊstwie z nim taĔczyáy krakowiaka i Ğpiewaáy po
polsku i po angielsku.
Caáa nasza przygoda z wyimaginowaną podróĪą zamieniáa siĊ w prawdziwą wycieczkĊ do Polski na zaproszenie
Pierwszej Damy, Ğp. Marii KaczyĔskiej. Dzieci wystąpiáy
w Belwederze, potem na wielkiej gali dla dwóch tysiĊcy
biznesmenów z caáej Europy, wĞród wielkich gwiazd
estrady, potem na rynku w Krakowie, gdzie byáy witane
przez burmistrza miasta, oraz na wielkiej scenie Teatru
Dramatycznego w ĝwidnicy. Biorące udziaá w programie dzieci z rodzin afro-amerykaĔskich ze szkoáy Anne
Beers w poáudniowej czĊĞci Waszyngtonu taĔczyáy i
Ğpiewaáy z radoĞcią w naszym ojczystym jĊzyku. Miaáy
teĪ okazjĊ spĊdziü sporo czasu z polskimi dzieümi, kiedy
podróĪowaáy po Polsce. ByliĞmy w Warszawie, gdzie
zobaczyáy Wilanów i Stare Miasto, byáy w radiu i TV
polskiej, w Toruniu, na Mazurach, Krakowie, w ĝwidnicy, w Sudetach (gdzie zdobywaáy ĝnieĪkĊ), w Karpaczu i
we Wrocáawiu. Do dziĞ niektóre z nich są w staáym kontakcie nie tylko ze mną, ale równieĪ z dzieümi z Polski.
Warto byáo siĊ poĞwiĊciü tak wspaniaáej sprawie, mam
nadziejĊ, Īe uda siĊ nam jeszcze nie raz do takiej wymiany kulturalnej doprowadziü i moĪe zaprosiü polskie dzieci tutaj.
AF: ZaáoĪyáaĞ teatr, jesteĞ jego dyrektorem artystycznym, reĪyserujesz, grasz, udzielasz siĊ w Ğrodowisku polonijnym - skąd bierzesz na to czas i energiĊ?
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HB: Nie wiem, zawsze siĊ modlĊ o pomoc z góry i myĞlĊ, Īe tĊ pomoc ciągle otrzymujĊ. NajwiĊcej mam energii wtedy, kiedy otoczona jestem miáoĞcią i dobrymi,
Īyczliwymi ludĨmi. Wtedy rozwijam skrzydáa i lecĊ wysoko, wysoko. Kocham to uczucie i wtedy chciaáabym
przygarnąü wszystkich do siebie Īeby równieĪ czuli ten

piĊkny lot i cieszyli siĊ Īyciem.
AF: Haniu, serdecznie ĪyczĊ Tobie i Twojemu teatrowi
powodzenia. A wszystkich zachĊcam do odwiedzenia
Ambassador Theatre - www.aticc.org

PoĪegnania
Tadeusz Mazowiecki (1927-2013) – redaktor,
dziaáacz spoáeczny, premier

siĊ z tĊtniącej Īyciem, niezmiernie skomplikowanej tkanki spoáecznej.

W trakcie swojego
parlamentarnego expose we wrzeĞniu 1989
polski premier zasáabá
przed mównicą. Wydarzenie to nie spowodowaáo jak to zwykle
bywa zaáamania gieády, gdyĪ tej jeszcze w
Polsce nie byáo, ale
przyczyniáo siĊ do
ogromnego wzrostu
zaufania, jakim spoáeczeĔstwo obdarzyáo nowego premiera. W zniszczonym
gospodarczo, rozdartym spoáecznie kraju, zasáabniĊcie
premiera byáo widomym znakiem, Īe jego program zostaá
opáacony ciĊĪką pracą, i Īe zasáuguje na zaufanie. Rząd
Tadeusza Mazowieckiego, bo o nim mowa, zostaá zatwierdzony 402 gáosami przy 13 wstrzymujących siĊ; w
kontraktowym sejmie nikt nie gáosowaá przeciwko. Tak
zaczĊáa siĊ Trzecia Rzeczpospolita.

WczeĞniej, w latach 1948–1955 Tadeusz Mazowiecki
dziaáaá w Stowarzyszeniu PAX gdzie uczestniczyá w wewnĊtrznych dyskusjach programowych i zgáaszaá wątpliwoĞci wobec jednoznacznego opowiedzenia siĊ za ustrojem socjalistycznym. W 1952 naleĪaá do grupy máodych
dziaáaczy, którzy sprowokowali dyskusjĊ wewnĊtrzną,
dającą zaczyn tzw. frondzie. W toku tej dyskusji wskazywaá, Īe wystĊpuje w Īyciu publicznym jako katolik w
imiĊ chrzeĞcijaĔskiej odpowiedzialnoĞci w polityce.

Tadeusz Mazowiecki zostaá premierem Polski w wyniku
historycznego kompromisu, zamykającego siĊ w haĞle
autorstwa Adama Michnika Wasz prezydent nasz premier. Byá nim od 24 sierpnia 1989 do 12 stycznia 1991.
W tym okresie wcielone zostaáy w Īycie najwaĪniejsze
reformy, pozwalające na stabilizacjĊ gospodarki i dające
podstawy dalszej, peánej sukcesów transformacji do gospodarki rynkowej. Ogromną rolĊ w ich przygotowaniu i
wdraĪaniu odniósá zaproszony do rządu przez Tadeusza
Mazowieckiego Leszek Balcerowicz. Takie przemiany
nie dokonują siĊ jednak z dnia na dzieĔ i na koncepcje
reform záoĪyáa siĊ wczeĞniejsza praca wielu polskich intelektualistów. Sam Mazowiecki byá jednym z zaáoĪycieli wpáywowego Klubu Inteligencji Katolickiej w 1957,
posáem na sejm z ramienia Koáa Znak w latach 19611972 (oraz póĨniej, w latach 1991-2001), dziaáaczem SolidarnoĞci w latach 1980-91. Toczące siĊ w tych Ğrodowiskach debaty niewątpliwie przyczyniáy siĊ do jego rozumienia paĔstwa jako Īywego organizmu, skáadającego
5

Jako praktykujący katolik otwarcie popieraá porozumienie i przebaczenie. Kiedy w swoim pamiĊtnym expose
poprosiá o oddzielenie przeszáoĞci „grubą linią”, przyjĊte
to zostaáo przez wiĊkszoĞü spoáeczeĔstwa jako apel o
wspóápracĊ ponad podziaáami w reformowaniu i naprawianiu kraju. Ludzie chcieli chyba wtedy po prostu zgody i zaczynania od nowa bez bolesnego rozliczania przeszáoĞci, a caáoĪyciowa postawa Mazowieckiego potwierdzaáa taką interpretacjĊ jego sáów. Nie pomogáy póĨniejsze táumaczenia, Īe chodziáo mu o nierozliczanie nowopowoáanego rządu za báĊdy poprzednich. Mazowiecki
staá siĊ „naszym premierem” w rozumieniu wszystkich
Polaków, a „wasz prezydent” ustąpiá miejsca Lechowi
WaáĊsie nieco ponad rok póĨniej.
Z wyksztaácenia Tadeusz Mazowiecki byá prawnikiem,
choü studiów nie dokoĔczyá, z zawodu dziennikarzem i
dziaáaczem spoáecznym. Początkowo (do 1951) byá w
grupie tygodnika DziĞ i Jutro, nastĊpnie (1950–1952)
peániá funkcjĊ zastĊpcy redaktora naczelnego dziennika
Sáowo Powszechne. Potem redagowaá Wrocáawski Tygodnik Katolicki, a od 1958 miesiĊcznik WiĊĨ, w 1981 zaáoĪyá i redagowaá Tygodnik SolidarnoĞü. Dla wielu, w
tym poza granicami Polski, byá autorytetem intelektualnym i moralnym. Szczególnie doceniana byáa jego postawa wobec obrony praw czáowieka i protest przeciwko
biernoĞci spoáecznoĞci miĊdzynarodowej w przeciwdziaáaniu zbrodni popeánianych w BoĞni.
Zapewne powstanie wiele pomników Tadeusza Mazowieckiego, nazywaü jego imieniem bĊdziemy szkoáy i
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ulice. Na dáugo pozostanie w polskiej pamiĊci historycznej.
Iza Rutkowska

Edmund Niziurski (1925-2013) – pisarz, dramaturg, scenarzysta
9 paĨdzienika 2013 zmará
Edmund Niziurski. Ten
prozaik, publicysta, scenarzysta i dramaturg byá
przede wszystkim znany z
powieĞci dla dzieci i máodzieĪy, które cieszyáy siĊ
niezwykáą popularnoĞcią
w drugiej poáowie ubiegáego wieku. WiĊkszoĞü z
nas jednym tchem potrafi
wymieniü máodzieĪowe
ksiąĪki Niziurskiego takie
jak: KsiĊga urwisów, Niewiarygodne przygody
Marka Piegusa, Awantura w Niekáaju, Jutro klasówka,
Naprzód, Wspaniali!, Osobliwe przypadki Cymeona
osobliwego, Sposób na Alcybiadesa, Siódme wtajemniczenie, Klub wáóczykijów. Niewielu zaĞ wie, Īe pisaá
równieĪ dla dorosáych oraz stworzyá kilka scenariuszy
filmowych. Jako pisarz byá z nami piĊüdziesiąt lat – jego
pierwsza powieĞü ukazaáa siĊ w 1951, a ostatnia w 2001
roku.
Wychowaáam siĊ na panach „N” i „N”. O ile Nienacki w
swoich Samochodzikach byá zbyt biaáo-czarny z urzĊdnikiem ministerstwa i harcerzami po jednej stronie konfliktu, a handlarzami zabytków i zagranicznymi poszukiwaczami skarbów po drugiej, o tyle Niziurski oferowaá opowieĞci bliĪsze mojej podwórkowej rzeczywistoĞci. Dla
przypomnienia, dzieci w PRL-u nie byáy woĪone samochodami z lekcji tenisa na balet czy na umówione „play
date”. Dzieci i máodzieĪ opuszczaáy mury szkolne po poáudniu i z kluczem na szyi i zajmowaáy siĊ sobą, aĪ ich
matki wyjdą z pracy i po odstaniu w odpowiednich kolejkach ugotują obiad, na którym obecnoĞü byáa obowiązkowa. Do tego czasu byáy zajĊcia w podgrupach i bez
wzglĊdu na porĊ roku odbywaáy siĊ na ĞwieĪym powietrzu. Graáo siĊ w kapsle, noĪa, klasy, gumĊ, gaákĊ. KrĊciáo siĊ fikoáki na trzepakach, biegaáo siĊ po piwnicach albo okolicznych budowach, czy zjeĪdĪaáo na tyákach z
chlewików. Jesienią chodziáo siĊ kraĞü jabáka do ogródków dziaákowych, latem páywaáo w okolicznym stawie,
zimą szalaáo siĊ na áyĪwach, a wiosną taplaáo siĊ w báocie. Nie trzeba byáo wydumanego sprzĊtu, trenerów, a
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obecnoĞü rodziców – pieszczotliwie zwanych w moich
czasach wapnem, uchodziáa za totalny obciach. ByliĞmy
absolutnie wolni, bo czegoĞ takiego jak telefon komórkowy nie miaá nawet komandor z Siódmego wtajemniczenia.
Historie Edmunda Niziurskiego opowiadaáy o nas. MogliĞmy siĊ identyfikowaü z Markiem Piegusem, który
miaá straszliwego pecha i byá ochrzaniany przez dorosáych, Cykorzem lanym przez Bezczelnego Pacholca
(któĪ nie miaá i nie ma takich typów w swoim Īyciu), czy
Kornelem, który musiaá przez caáe wakacje ryü do poprawki z geografii. I te wszystkie dzieci, podobne do nas,
spotykaáy przygody nie z tej ziemi. PoĪeraliĞmy kolejne
ksiąĪki i teĪ chcieliĞmy odkryü skarb, albo osiągnąü najwyĪsze wtajemniczenie, a co najmniej wynaleĨü sposób
na záoĞliwego goga (pedagoga).
Wspomnienia mnoĪyáy siĊ w mojej gáowie po smutnej
wiadomoĞci o Ğmierci ulubionego pisarza. Zastanowiáo
mnie, czy po trzydziestu latach nadal moĪna to czytaü.
WypoĪyczyáam z naszej Biblioteki caáą siatkĊ ksiąĪek
Niziurskiego i bĊdąc w poáowie lektury mogĊ z caáą odpowiedzialnoĞcią powiedzieü, Īe da siĊ. Okazaáo siĊ, Īe
to co Ğmieszyáo nastolatkĊ, a co nadal Ğmieszy panią w
Ğrednim wieku, to groteskowy jĊzyk. Co ten czáowiek
paliá i piá, Īe w siermiĊĪnej rzeczywistoĞci powstawaáy
takie cuda jak Biaáa Niemiáosierna (pielĊgniarka szkolna), Dionizy Kiwajááo (archiwariusz), Pirydion Politechniczny (student Politechniki Warszawskiej), WieĔczysáaw Nieszczególny (najzrĊczniejszy opryszek Ğwiata
pachnący walerianą), Bogumiá Kadryll (elegancki kieszonkowiec pachnący jaĞminem), Chryzostom Cherlawy
(záoczyĔca nikczemnej postury obdarzony „siedmorgiem
talentów” i takąĪ liczbą potomstwa) Cezary Cedur, Jan
Sebastian Pinkwas, JacuĞ Bachorek (trzej muzycy) oraz
Emanuel (koĔ)?
MyĞlĊ, Īe kaĪdemu mojemu rówieĞnikowi taki powrót do
przeszáoĞci sprawi wiele radoĞci. Gorąco polecam! Jak
natomiast wytáumaczyü naszym globalnym dzieciom
przykáadowo dojenie kozy w celu uzyskania mlekozy lub
inne zabawy jĊzykowe – zostawiam do indywidualnej
decyzji. Ale, ale - te nasze wypieszczone dzieciaczki teĪ
mają swoje szkolne dramaty i znajdują na nie sposoby.
Kilka dni temu ktoĞ mi opowiedziaá, Īe w sáynnej w okolicy prywatnej szkole nauczyciele zaobserwowali, Īe
czáonkowie druĪyny futbolowej zawsze przed testami
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zgáaszają urazy gáowy, co ich automatycznie zwalnia z
tego niemiáego obowiązku. DruĪyna cieszy siĊ wielką
popularnoĞcią wĞród uczniów wáącznie ze sáabeuszami.

CzyĪby wiĊc czytali Niziurskiego?

Joanna Chmielewska (1932-2013) - pisarka

niem szydeákiem tunelu w jednym z zamków nad Loarą.
Po takim literackim zastrzyku optymizmu, wszystko wydawaáo siĊ áatwe, w tym nawet pozbawione sensu egzaminy.

8 paĨdziernika 2013
na internetowych witrynach polskich gazet pojawiáy siĊ duĪe,
czerwone
napisy
wskazujące na wagĊ
podawanej informacji
- zmaráa Joanna
Chmielewska.
No
wáaĞnie, chyba nikomu nie trzeba táumaczyü, kim byáa. Autorka ironicznych
niby kryminaáów,
przewrotnych poradników na dowolny temat, wielotomowych autobiografii o
Īyciu niewiarygodnie zabawnym wbrew wszystkiemu.
àączny nakáad jej powieĞci w Polsce przekroczyá szeĞü
milionów egzemplarzy, a w Rosji - gdzie uwaĪana jest za
najpoczytniejszą pisarkĊ zagraniczną - osiem. Prawdzie
nazwisko Irena Barbara Kuhn z domu Becker zapewne
nie przejdzie do historii; Joanna Chmielewska pozostanie
natomiast na dáugo w naszych wdziĊcznych wspomnieniach.
OdejĞcie kaĪdego pisarza jest záą wiadomoĞcią, wprawdzie pozostają bohaterowie ich ksiąĪek, ale koĔczy siĊ
szansa na powstanie nowych dzieá. ĝmierü Joanny
Chmielewskiej zabolaáa mnie jednak podwójnie gdyĪ
mam wobec niej niespáacone dáugi wdziĊcznoĞci. Jej
ksiąĪki uratowaáy Īycie jednej z moich przyjacióáek, a
mnie samej pozwoliáy szczĊĞliwie ukoĔczyü studia. Kiedy zbliĪaáa siĊ sesja egzaminacyjna na moim biurku najpierw pojawiaáo siĊ Caáe zdanie nieboszczyka, a dopiero
potem podrĊczniki. Kiedy awersja do Ekonomi politycznej socjalizmu przerastaáa tolerancjĊ moich szarych komórek, siĊgaáam po przygody Joanny (alter ego Joanny
Chmielewskiej), której energia, czĊsto granicząca z szaleĔstwem, pozwalaáa pokonaü wszelkie przeszkody, áącznie z przepáyniĊciem áodzią Īaglową Atlantyku i wykopa-

Anna Firsowicz

Podobnie musiaáo byü z moją przyjacióáką, u której zdiagnozowano agresywną formĊ nowotworu. Przed kaĪdym
kolejnym etapem chemii znajomi dostarczali jej nowy
tom Chmielewskiej. Przyjacióáka przetrwaáa drastyczną
kuracjĊ i od wielu lat cieszy siĊ dobrym zdrowiem. DziĊkujĊ Pani, Pani Joanno. DziĊkujĊ za AgatĊ i wielu innych
uratowanych Pani witalnoĞcią i poczuciem humorem.
DziĊkujĊ za mój magisterski dyplom i za wszystkie beztroskie chwile spĊdzone na lekturze Pani ksiąĪek. A takĪe
za liczne grono podobnych do mnie w Polsce i kilku innych krajach, gdzie ksiąĪki Pani byáy táumaczone i wydawane. DziĊki Pani tworzymy ponad-narodową i ponadkulturową grupĊ tych, którzy potrafią Ğmiaü siĊ z samych
siebie, biegaü „kurcgalopem” i mierzyü mĊski wzrost
„wielkoĞcią siedzącego psa.”
Joanna Chmielewska byáa z wyksztaácenia architektem,
ale zmieniáa zawód pod wpáywem miáoĞników jej talentu.
Napisaáa w sumie kilkadziesiąt ksiąĪek, niektóre z nich
powinny moim zdaniem wejĞü do kanonu lektur obowiązkowych. ĩe nie są arcydzieáami? To zaleĪy wyáącznie od kryteriów, jakimi siĊ je ocenia. JeĞli za arcydzieáa
uznamy ksiąĪki, które sprawiają, Īe ich czytelnicy czują
siĊ zdrowsi i szczĊĞliwsi, i Īe mają wiĊcej energii do radzenia sobie z nonsensami Īycia codziennego, to ksiąĪki
Joanny Chmielewskiej do takich wáaĞnie naleĪą. Szkoda,
Īe nie powstanie ich wiĊcej. Na szczĊĞcie te najlepsze
moĪna czytaü wielokrotnie, wciąĪ od nowa delektując siĊ
humorem, zabawnym sáownictwem, autoironią i tą niesamowitą, trudną do opisania energią bijącą z kaĪdego zdania. Jeszcze raz dziĊkujĊ Pani Joanno.

PodziĊkowania
DziĊkujemy serdecznie za donacjĊ przekazaną Bibliotece ku pamiĊci Tadeusza Walendowskiego przez PaĔstwa Curtin z Bethesdy (Mr and Mrs Jeremy Curtin). JesteĞmy
teĪ bardzo wdziĊczni Pani Annie Zalewskiej za donacjĊ i zachĊcającą nas do dalszych
wysiáków przemiáą notatkĊ. Bardzo cenimy sobie wszelkie wyrazy wsparcia i zachĊty
od naszych czytelników i czáonków Biblioteki.
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Sáawomir MroĪek (1930-2013) – pisarz i dramaturg

i pozorów. Z meksyków i paryĪów powróciá w koĔcu tam
gdzie zaczynaá, kochaá i chciaá.

Urodziá siĊ i umará, to krótki Īyciorys, który bezwzglĊdnie dotyczy kaĪdego
z nas, równieĪ Sáawomira
MroĪka. ChociaĪ jego inaczej, bo po wielkich pamiĊü
trwa dáuĪej.

Czym byáo granie sztuk MroĪka i czym róĪniáo sie od
grania Szekspira, Becketta, czy WyspiaĔskiego? Gra siĊ
zawsze tak, jak kaĪe reĪyser, nawet, jeĞli aktor niekoniecznie siĊ z nim zgadza; autora nie wybiera aktor, ale
musi go czuü - jego wraĪliwoĞü, jego egzystencjalny ból
musi staü siĊ wraĪliwoĞcią i bólem aktora odtwarzającego stworzoną przez autora postaü. Tak naprawdĊ jest to
áatwiejsze niĪ siĊ moĪe wydawaü: wystarczy Byü i ĩyü,
Īeby zrozumieü i staü siĊ odtwórca bytu i istnienia, bo
one są nasze prawdziwe i wáasne...JeĞli komuĞ wydaje siĊ
to zbyt skomplikowane, niech spróbuje choü raz byü sáoniem, Piotrem O'heyem, czy po prostu emigrantem.

Urodziá sie 29 czerwca
1930, a umará 15 sierpnia
2013 roku. W tym czasowym interwale zmieĞciáo
siĊ Īycie, w którym zawaráoby siĊ wiele barwnych
Īyciorysów: krakowska bohema, talent, o którym szeptaáy miĊdzy sobą intelektualne elity, bunt wobec splendorów „sukcesu” i naturalna w
takich okolicznoĞciach emigracja: ta zewnĊtrzna - z pozoru na zawsze i nieodwracalna, i ta wewnĊtrzna, bez den

Pisarstwo MroĪka jest jak korkociąg, wkrĊcasz siĊ i wyciągasz zatyczkĊ, Īeby zrozumieü. Potem moĪna siĊ juĪ
tylko delektowaü.
Wiesáaw Maáachowski

Book Reviews
The Taste of Ashes: The Afterlife of Totalitarianism 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 collapsed 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 historian 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 Generation’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 Czechoslovakia - 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 important 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
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one had to examine the past: the
interwar years, The Second World
War, the Holocaust, the Stalinist
period. Guilt, blame, the impossibility of closure—Shore illuminates
these dilemmas through the lives of
former dissidents, former Stalinists,
Jews and Gentiles, Zionists, ordinary people. Apart from a dizzying
kaleidoscope of personal encounters, Shore made prodigious use of
communist archives. Here I concentrate 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 Wáadysáaw
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 Stalinist 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 Stalinists and their families. Shore posed a question while
giving a lecture at the Wáadysáaw Broniewski Museum:
…Who managed to escape from those times with clean
hands? Some did. Shore cites the example of Wáadysáaw
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Israel - and in 1968, many were deprived of choice and
forced to leave.

Bartoszewski, who never lost his moral clarity.
The author delves at considerable length, and very effectively, into the “Jewish question” in Poland. Shore became aware, through her research…of a desperately complicated story about the involvement of Jews in communism. She explored the close relationship between Zionists 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
B.P. Yesipov, I Want to Be Like Stalin - From The
Russian Text on Pedagogy, Speath Press, 2007,
160 stron.
Wpadáa mi ostatnio w rĊce niewielka
ksiąĪeczka pod tytuáem I Want to Be
Like Stalin. Wydana zostaáa w USA
w 1947 roku. W 2007, po 60. latach,
uznano ją za wartą wznowienia. Jako zajmującą ciekawostkĊ z minionych czasów, a moĪe ku przestrodze,
czym moĪe byü propaganda?
Sam tytuá intryguje, ale wspomnienia
bywają nie do koĔca wesoáe, choü moĪna zaryzykowaü
stwierdzenie, Īe po nas – powojennym pokoleniu wychowanym w PRLu - propaganda raczej spáywaáa, jak woda
po kaczce. Dom mówiá co innego, atmosfera Īycia publicznego do niego nie przenikaáa. Nie musieliĞmy byü
pionierami ani konsomolcami. I moĪe wáaĞnie dlatego, Īe
zdawaliĞmy sobie sprawĊ z nachalnoĞci propagandy i
ideologii, miaáa ona na nas znacznie mniejszy wpáyw niĪ
taka czy inna propaganda dyskretniej sączona w krajach
mniej na nią uczulonych...
KsiąĪeczka ze Stalinem w tytule stanowi przekáad podrĊcznika skierowanego do sowieckich nauczycieli, ludzi
na pierwszej linii dziaáaĔ ideologicznych. Táumaczenie w
1947 roku wstĊpem opatrzyá George S. Counts, amerykaĔski pedagog czynny w I poá. XX wieku, który dziĞ
chyba najbardziej znany jest z przestrogi, Īe ksztaácenie
szkolne wcale automatycznie nie uwalnia umysáu i moĪe
sáuĪyü tak samo tyranii, jak i prawdzie, wojnie jak i pokojowi, Ğmierci albo Īyciu, bo edukacja zaleĪy od zasad
systemu, w którym funkcjonuje.
Pedagogika Jesipowa i Gonczarowa stawia sobie za za9

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

danie wyksztaácenie bolszewickiego charakteru, moralnoĞci komunistycznej. Potrzebna jest nowa etyka dla spoáeczeĔstwa, w którym nie bĊdzie wyzysku czáowieka przez
czáowieka. Ale bylibyĞmy zdziwieni, w jak wielkim stopniu pedagogika ta (w swojej teorii) propaguje „stare” normy dobrego charakteru. PodkreĞla koniecznoĞü wyksztaácenia takich cech jak poszanowanie rodziców, ludzi starszych i sáabych, nauczycieli, uczciwoĞü, odpowiedzialnoĞü, uprzejmoĞü, obowiązkowoĞü, prawdomównoĞü,
skromnoĞü, troskĊ o dobro wspólne, solidarnoĞü, a takĪe
kreatywnoĞü i przedsiĊbiorczoĞü. W systemie opartym na
kolektywizmie nie ma prawa pojawiü siĊ zawiĞü, pyszaákowatoĞü, pogarda, proĪnoĞü i oszukiwanie towarzyszy.
Przywoáując autorytet Makarenki pedagodzy przestrzegają nawet przed opieraniem wychowania na strachu. PracowitoĞü i przykáadanie siĊ do nauki stawiane są wysoko,
bo towarzysz Stalin powiedziaá, Īe praca jest sprawą
honoru, chwaáy, dzielnoĞci i heroizmu. Wyrabianie w
uczniu poczucia honoru oznacza jednak w pierwszym
rzĊdzie, Īe bĊdzie on ceniá sobie dobrą, a zarazem zasáuĪoną opiniĊ, jaką mają o nim autorytety i wáadze kolektywu. NajwiĊkszą trudnoĞü dla wychowawców stanowi
dziecko obojĊtne na opinie nauczycieli i wáadz, których
dezaprobata powinna wzbudzaü gáĊboki wstyd.
Ogromną wagĊ pedagodzy sowieccy przywiązują do patriotyzmu, miáoĞci do Matki Rosji i gotowoĞci bojowej
do jej obrony. Przepojony hasáami rewolucyjnymi idealizm, entuzjazm przybiera iĞcie mesjanistyczny charakter, podporządkowany jednak z Īelazną konsekwencją
naczelnej zasadzie, jaką jest nieprzejednana nienawiĞü do
wrogów ludu i rewolucji. Konieczna jest nieustająca
czujnoĞü klasowa. Wedáug ideologów komunistycznych
wcale nie stoi to w sprzecznoĞci z humanizmem, gdyĪ
chodzi tu o obronĊ praw i wolnoĞci klasy robotniczej
przed zakusami drapieĪców.
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Z patriotyzmem áączy siĊ takĪe duma narodowa. W jej
wyrabianiu kluczowa jest oczywiĞcie wáasna historia.
Rosja od wieków broniáa siĊ heroicznie. Pedagogika
podsuwa kilka przykáadów (i wszystkie tu przytaczam):
1242 – rok pokonania Zakonu KrzyĪackiego, w1613 odparcie i rozgromienie polskich najeĨdĨców, w 1709
zniszczenie szwedzkich napastników, w 1812 Napoleona,
wreszcie rozprawienie siĊ z caratem. I póĨniej Wielka
Wojna OjczyĨniana.
Jak kaĪda pedagogika i ta odwoáuje siĊ do modeli, które
máodzieĪ - i nie tylko - powinna naĞladowaü. Autorzy
cytując SenekĊ (Sáowa uczą, przykáady pociągają) nie
szczĊdzą trudu, by pokazaü, jak Ğwietlanym charakterem

obdarzeni byli Marks, Lenin i Stalin... Mimo zboĪnych
ĪyczeĔ, Īeby po wieki wieków máodzi z báyskiem w oku
oznajmiali „ChcĊ byü jak Stalin”, praktyka realnego socjalizmu ujawniáa faász i hipokryzjĊ sloganów, przykáady
te nawet w ZSRR zbladáy, kult przeminąá i z biegiem
czasu okazaáo siĊ, Īe sáowa niewiele cnót nauczyáy. A w
Polsce chyba tylko bardzo nieliczni chcieli byü jak Lenin,
zapracowujący siĊ dla dobra sprawy w Poroninie, czy
kochający dzieci towarzysz Stalin, co usta sáodsze miaá
od malin. MoĪe tylko szkoda, Īe nie mówi siĊ czĊĞciej o
ustĊpowaniu miejsca starszym i kobietom w ciąĪy.
Joanna Petry Mroczkowska

W kaĪdy trzeci czwartek miesiąca zapraszamy do naszej
BibliotekoFilmoteki! W programie polskie filmy
(zwykle z angielskimi napisami), interesujące towarzystwo i ciekawe dyskusje.

The Smartest Kids in the World and How They
Got That Way by Amanda Ripley; Simon & Schuster, 2013, 320 pages.
In a modern economy jobs
are based on skills and workers’ 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 analysis of present-day education,
and so, in trying to know
where they stand, many countries agreed to participate
in the Program for International 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 overtake 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 differences between Finland, Korea, Poland, and the United States to understand what makes these systems more suc10

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 countries. Though her writing is sometimes unrefined and lacking 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 American 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 understand 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 because they can, for example, also be great football coaches. The act of teaching in and of itself is given low
priority in America when compared to Finland, thus promoting teachers who are not necessarily dedicated or
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by each exam and quiz, and are ultimately given a test
that absolutely does matter for their future.

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 boredom 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 socializing with their friends or on social media. As an exchange student Eric did not have to participate in anything 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 painful 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 Finland. 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 Poland after graduating high-school to go somewhere still
dedicated to literature. Tim imagined that Eastern Europe, as opposed to America, was a unique place where
public discourse still rotated around politics and literature. Of course Poland does not, like any place, live up to
this ideal of intellectualism; students are similarly distracted, 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 understanding the material. Of course systematic failure is noted as problematic, but occasional failure is considered
normal—grades do not place students into separate categories the way they do in the United States and do not
provide justification for labeling. The result is that students 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
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One of Poland’s most effective reforms was that it delayed 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 deemed “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 receive 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 themselves 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; students still dislike going to school, just like kids do everywhere else, but for the two American students used to
being completely controlled by their parents, this freedom 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 education 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 something 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 important to bolster that type of culture across the board; the
consequence is that both students and teachers are respected as autonomous individuals.
The book is definitely worth reading, by parents and educators alike.
Ula Rutkowska
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Witold Pilecki, The Auschwitz Volunteer: Beyond
Bravery, Aquila Polonica, 2012, 460 pages.
Wydawnictwo Aquila Polonica wydaáo ksiąĪkĊ The
Auschwitz Volunteer: Beyond Bravery bĊdącą táumaczeniem raportu rotmistrza
Witolda Pileckiego dokonanym przez Jarka GarliĔskiego. Raport dotyczy warunków panujących w obozie
koncentracyjnym w OĞwiĊcimiu, gdzie autor znalazá
siĊ dobrowolnie i spĊdziá
dwa i póá roku, wykonując
misjĊ za zgodą kierownictwa Związku Walki Zbrojnej. Tytuá przekáadu zostaá
nadany przez wydawnictwo, gdyĪ oryginalny, ponad stustronicowy tekst, przeznaczony dla przeáoĪonych z konspiracji a nie do publikacji, tytuáu nie miaá.
Autor przekáadu, a wáaĞciwie opracowania raportu, musiaá wykonaü rozlegáą i trudną pracĊ, gdyĪ Pilecki sporządziá kilka jego wersji, a w dodatku ukryá nazwiska wielu
osób by ochroniü je oraz ich rodziny przed przeĞladowaniami ze strony hitlerowskiego okupanta. Ujawnienie
prawdziwej toĪsamoĞci bohaterów raportu wymagaáo
niemal detektywistycznych umiejĊtnoĞci. Pierwszą z
trzech wersji Pilecki sporządziá w czerwcu 1943 roku po
ucieczce z obozu, a ostatnią w 1945. Ze wzglĊdu na czas
dzielący poszczególne wersje raportu znalazáy siĊ w nich
nieĞcisáoĞci i sprzeczne informacje. Rozszyfrowania ponad dwustu nazwisk dokonali na przestrzeni lat róĪni historycy, w tym ojciec táumacza Józef GarliĔski i Adam
Cyra z PaĔstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w
OĞwiĊcimiu. Warto zaznaczyü, Īe Józef GarliĔski sam
byá wiĊĨniem obozu oĞwiĊcimskiego i jednym z pierwszych, który przypomniaá rolĊ Pileckiego w swojej wydanej w 1974 roku ksiąĪce OĞwiĊcim walczący.
Pilecki zostaá zesáany do obozu w OĞwiĊcimiu kilka dni
po tym jak 19 wrzeĞnia 1940 roku daá siĊ pojmaü w
ulicznej „áapance” pod przybranym nazwiskiem. JuĪ sam
transport, w czasie którego Niemcy zabili szereg wiĊĨniów, daá przedsmak warunków Īycia w obozie.
Zaraz po dotarciu na miejsce Pilecki zostaá pobity przez
straĪnika i straciá kilka zĊbów. Nieludzkie warunki obozowe byáy po wojnie opisane przez wielu autorów, w tym
nielicznych szczĊĞliwców, którym udaáo siĊ przetrwaü.
Raport zawiera zbieĪne z innymi relacje terroru, planowej eksterminacji oraz bezwzglĊdnoĞci wáadz i personelu
obozowego. Pilecki dzieli los wspóáwiĊĨniów znoszących
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brutalne warunki Īycia w obozie, w tym gáód, niewolniczą pracĊ, choroby i bicie. Sam zapada na tyfus i tylko
dziĊki pomocy innych wiĊĨniów udaje mu siĊ przeĪyü.
Rejestruje doskonalenie hitlerowskiej machiny Ğmierci, w
tym stosowanie na masową skalĊ komór gazowych i zastrzyków z fenolu do miĊĞnia sercowego. Ujawnia takĪe
wyrachowanie wáadz obozowych, które przejĞciowo poprawiáy warunki bytowe ĩydów, by ci nie wszczynali
alarmu wĞród swoich i nie utrudniali Niemcom dalszych
deportacji do obozu. OczywiĞcie niezmienionym celem
byáo zgáadzenie jak najwiĊkszej liczby obywateli pochodzenia Īydowskiego. Autor raportu rzuca Ğwiatáo na eksperymenty medyczne, którym poddawano wiĊĨniów, a
które koĔczyáy siĊ ich Ğmiercią lub trwaáym okaleczeniem. Ukazuje szczegóáowo hierarchiĊ obozową, w której
czĊsto haniebną rolĊ oprawców odgrywali wiĊĨniowie
funkcyjni. Byli oni panami Īycia i Ğmierci wspóátowarzyszy, ale byli teĪ kompletnie podlegli nawet najniĪej postawionym Niemcom.
Pilecki nie ukrywa, Īe wĞród obozowych oprawców znaleĨli siĊ, oprócz przedstawicieli róĪnych narodowoĞci
takĪe pojedynczy Polacy. JednoczeĞnie potrafi doceniü
pomoc okazaną wspóáwiĊĨniom przez niektórych Niemców peániących funkcje „kapo”.
Pilecki byá jednym z pierwszych, dziĊki którym informacje o obozie oĞwiĊcimskim wydostaáy siĊ na zewnątrz –
juĪ w paĨdzierniku 1940 roku zdoáaá przesáaü meldunek
swoim przeáoĪonym ze Związku Walki Zbrojnej, ci zaĞ
przekazali go do Londynu w marcu nastĊpnego roku.
W obozie Pilecki zorganizowaá siatkĊ oporu, tworząc
organizacjĊ opartą na systemie piĊcioosobowych grup.
Miaáo to im zapewniü przetrwanie w razie pojmania i
torturowania któregoĞ z czáonków. Zadania konspiracyjnej organizacji obozowej przedstawione w raporcie polegaáy na niesieniu otuchy wiĊĨniom przez dostarczanie
wiadomoĞci spoza obozu, zdobywaniu dodatkowej ĪywnoĞci i odzieĪy, przekazywaniu informacji o warunkach
panujących w obozie kierownictwu paĔstwa podziemnego oraz przygotowaniu do akcji zbrojnej w razie desantu
wojsk sojuszniczych. Po ponad dwóch latach Pilecki
uznaá, Īe jego misja w obozie zostaáa wypeániona. Istotnym czynnikiem byáy tu masowe przenosiny wiĊĨniów
do innych obozów. ObjĊáy one miĊdzy innymi 7,500 Polaków, co powaĪnie uszkodziáo sieü áącznoĞci pomiĊdzy
ogniwami organizacji podziemnej. ZagroĪony aresztowaniem przez obozowe gestapo, Pilecki wraz z dwójką
innych wiĊĨniów zbiegá z obozu w kwietniu 1943 roku.
Warto zauwaĪyü, Īe raport, bĊdący w zamierzeniu beznamiĊtnym dokumentem, zawiera równieĪ osobiste opinie
autora, a takĪe ujawnia jego talent literacki, widoczny
nawet w táumaczeniu.
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KsiąĪkĊ opatrzyli wstĊpem znany historyk Norman
Davies oraz naczelny rabin Polski Michael Schudrich.
Zamykają ją liczne przypisy, a takĪe lista „kwestii dyskusyjnych” wokóá raportu. Jej przeznaczenie nie jest jasne,
gdyĪ nie ma o niej wzmianki ani w przedmowie táumacza, ani wydawcy. MoĪna siĊ tylko domyĞlaü, Īe ma ona
sáuĪyü celom edukacyjnym, zwáaszcza wobec odbiorców
sáabo zorientowanych w sprawach dotyczących drugiej
wojny Ğwiatowej.
KsiąĪka uzyskaáa nagrodĊ Związku Wydawców AmerykaĔskich (American Publishers) za rok 2012 w kategorii
biografii i autobiografii, a takĪe nagrodĊ imienia Benjamina Franklina za rok 2013 w kategorii autobiografii i
pamiĊtników, przyznawaną przez Związek NiezaleĪnych
Wydawców AmerykaĔskich.
Jakkolwiek powojenne losy rotmistrza Pileckiego nie są
tematem ksiąĪki, trudno tu o nich nie wspomnieü. Po
ucieczce z obozu Pilecki uczestniczyá w dziaáalnoĞci podziemnej i walczyá w powstaniu warszawskim. Po jego
kapitulacji znalazá siĊ w obozie jenieckim, a po wyzwoleniu obozu przedostaá sie do Wáoch, gdzie zostaá oficerem
II Korpusu Polskiego. W paĨdzierniku 1945 roku udaá siĊ
z misją do opanowanego przez komunistów kraju by
przekazaü obraz sytuacji Rządowi na UchodĨctwie i ko-

ordynowaü dziaáania opozycji. Pojmany w 1947 roku,
zostaá poddany torturom w czasie Ğledztwa. W 1948 roku
w rezultacie sfingowanego procesu, w którym oskarĪono
go o bycie „szpiegiem na usáugach imperializmu”, zostaá
skazany na Ğmierü. Tego samego roku zostaá zamordowany w wiĊzieniu i potajemnie pochowany w nieznanym
miejscu. Jego bohaterskie czyny rząd komunistyczny
trzymaá przez ponad 40 lat w tajemnicy i dopiero zmiany
ustrojowe w 1989 roku przyniosáy rehabilitacje Pileckiego. W uznaniu zasáug i oddania sprawom ojczyzny poĞmiertnie odznaczono go Orderem Oráa Biaáego.
KsiąĪka warta jest szerszego rozpropagowania nie tylko
ze wzglĊdu na poznawcze wartoĞci raportu i bohaterskie,
a zarazem tragiczne losy jego autora, ale takĪe dlatego,
Īe wiedza o sytuacji na terenie okupowanej Polski, a w
szczególnoĞci o charakterze obozów koncentracyjnych,
jest wĞród mieszkaĔców krajów zachodnich bardzo skąpa. ĝwiadczyü o tym mogą ponawiające siĊ wzmianki o
„polskich obozach koncentracyjnych” w Ğrodkach masowego przekazu, nawet tak powaĪnych jak Washington
Post.
Krzysztof Sąsiadek

Wydarzenia: Brat naszego Boga w Teatrze Doroty Ponikiewskiej
Bohaterem Brata naszego Boga jest Adam Chmielowski,
piĊknie zagrany przez Mirosáawa Podlocha, postaü niezwykle barwna: artysta-malarz, dusza krakowskich salonów, zaprzyjaĨniony z wieloma Ğwietnymi artystami tego
czasu. To, iĪ kulaá, czyniáo go jeszcze bardziej intrygującym, bo nogĊ straciá w Powstaniu Styczniowym w okolicznoĞciach bardzo dramatycznych. Postaü Adama
Chmielowskiego, póĨniejszego Brata Alberta, byáa Wojtyle zawsze bardzo bliska. W dzieciĔstwie opowiadaá
Karolowi o tym bohaterze jego ojciec. Znamienne jest teĪ
podobieĔstwo dróg Īycia obu wielkich Polaków: rezygnacja z umiáowanej sztuki na rzecz BoĪej sáuĪby.

Inscenizacja na podstawie sztuki Karola Wojtyáy Brat
naszego Boga, wystawiona w niedzielĊ 27 paĨdziernika
w sali Rycerzy Kolumba w Silver Spring, byáa doprawdy
warta obejrzenia. SztukĊ tĊ wyreĪyserowaáa Dorota Ponikiewska i przedstawiáa amatorska grupa teatralna dziaáająca pod jej kierownictwem przy polskiej parafii pod
wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski i Maksymiliana Kolbe.
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Tak wiec, mimo uznania Ğwiata artystycznego i otwartej
drogi kariery malarskiej, Adam wybiera (a nie jest to áatwa decyzja) inną drogĊ, drogĊ sáuĪby wĞród nĊdzarzy i
Īebraków. Walka wewnĊtrzna prowadząca ku przemianie
to istota sztuki Brat naszego Boga. W tej walce uczestniczą zarówno wewnĊtrzny gáos intelektu, czyli Tamten
(gáosem doskonale graá tutaj Jarosáaw Trocki), gáos kusiciela, czyli wyraĪający ideologiĊ marksistowską Nieznajomy, gáos KoĞcioáa poprzez Teologa i Spowiednika oraz
kluczowy milczący “gáos” Chrystusa z obrazu Ecce Ho-

Polish Library News

December 2013 / January 2014

mo (którego kopiĊ z wielkim talentem namalowaáa jedna
z aktorek, Laura Migasiuk).
ReĪyserka umiejĊtnie przekazaáa trudny tekst widzowi,
mimo koniecznych „ciĊü”. Bardzo trafnie wybraáa teĪ
jako oprawĊ utwory muzyczne, które podkreĞlaáy dramatyzm wewnĊtrznej walki Adama.
Akcja sztuki poprowadzona zostaáa miĊdzy dwiema przestrzeniami przedstawionymi za pomocą skromnych Ğrodków: z jednej strony pracownia peána obrazów i gáĊbokich intelektualnych dyskusji o sztuce, z drugiej zaĞ
nĊdzna i zatáoczona ludĨmi w áachmanach miejska ogrzewalnia, gdzie toczyáy siĊ rozmowy na tematy zgoáa odmienne. Doskonale zaĞ grający swe role aktorzy poruszali siĊ miĊdzy tymi dwiema przestrzeniami, umiejĊtnie
wcielając siĊ w role inteligentów i Īebraków. GrĊ amatorów, z których kaĪdy zasáuguje na wyróĪnienie, wspará
swoim profesjonalizmem Ğwietny aktor Waldemar IzdebTadeusz Dąbrowski i jego poezja w Politics and
Prose
W popularnej waszyngtoĔskiej ksiĊgarni Politics and Prose odbyáo siĊ niedawno czytanie poezji Tadeusza Dąbrowskiego, zorganizowane przez Zephyr Press, OMI International Arts
Center i przez Polish Cultural Institute
w Nowym Jorku. Licznie zgromadzona
widownia bardzo ciepáo, a chwilami
wrĊcz entuzjastycznie przyjĊáa tego
máodego polskiego poetĊ (ur. w 1979). Jego wiersze, i te
powaĪne, i te peáne humoru, i te religijne, i te erotyczne
gáĊboko trafiáy do sáuchaczy. Poeta sam czytaá wybrane
wiersze z nowego, wáaĞnie wydanego przez Zephyr
Press, tomiku Black square. Czytaá najpierw po polsku,
potem po angielsku, a kaĪdy kolejny utwór poprzedzaá

ski w pamiĊtnej roli Nieznajomego.
Scena, w której Adam ukląká i nawiązaá dialog ze Spowiednikiem byáa bardzo ciekawa. Ksiądz Jan Fiedurek,
który wcieliá siĊ w rolĊ Spowiednika, do owego momentu
byá tylko jednym z widzów i nieoczekiwanie staá siĊ
uczestnikiem dramatu. Ten zabieg spowodowaá wyjĞcie
sztuki poza scenĊ i „wciągniĊcie” widzów w toczący siĊ
na niej dramat.
Po symbolicznym zapadniĊciu kurtyny wzruszeni
(niektórzy do áez) widzowie dáugo, na stojąco klaskali
pokazując aprobatĊ i wdziĊcznoĞü za przeĪycie, którego
dane im byáo doĞwiadczyü. Ta reakcja publicznoĞci mówiáa sama za siebie i byáa z pewnoĞcią najwiĊkszą nagrodą za trud dla wszystkich zaangaĪowanych w realizacjĊ
przedstawienia osób.
Joanna Roberts
krótkim wstĊpem. Byáo to fantastyczne przedstawienie
“jednego aktora”. Poeta oczarowaá swoją twórczoĞcią i
osobowoĞcią. Wszystkie dostĊpne w ksiĊgarni egzemplarze jego poezji zostaáy wykupione i ustawiáa siĊ dáuga
kolejka po autograf autora. To spotkanie zachĊciáo do
kupienia jego tomiku i do poezji w ogóle...do pezji, która
nie jest przecieĪ áatwą formą literacką. Jeden z czytanych utworów Ğwietnie to zilustrowaá:
do skutku
1. poezja jest wtedy gdy czujesz
to cos
czujesz?
2. (jeĪeli nie przeczytaj wiersz ponownie)
Barbara Ossowicka

Kino Stare i Nowe: Mój rower
Film Piotra Trzaskalskiego Mój rower, którego premiera
odbyáa siĊ w listopadzie 2012, to dosyü zwyczajna opowieĞü o caákiem zwyczajnych facetach. Jest to przy tym
opowieĞü tak znakomita, Īe w rankingu onet.pl zyskaáa
9.1 ocen pozytywnych na 10 moĪliwych. Niezwykle
rzadki wynik dla polskiego filmu, ale nie reĪysera, który
wprawdzie niezbyt czĊsto, ale za to konsekwentnie, obdarza nas wybitnymi produkcjami. Jego poprzednie filmy to pokazywany w USA Edi z 2002 roku i Mistrz z
2005, oba wyróĪnione licznymi nagrodami.
Najnowsze dzieáo Trzaskalskiego jest typowym filmem
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drogi. Jego bohaterowie – ojciec, syn i nastoletni wnuk –
wyruszają w podróĪ przez PolskĊ, aby odnaleĨü ĪonĊ najstarszego bohatera, która po piĊüdziesiĊciu latach wspólnego poĪycia postanowiáa odejĞü do innego mĊĪczyzny.
Jak to zwykle w filmach drogi bywa, prosta z pozoru podróĪ przemienia siĊ w pasmo wypadków i przypadków
dających bohaterom okazjĊ, aby lepiej poznaü samych
siebie. Wszyscy trzej są skáóceni i mają sobie wiele do
zarzucenia za to, jakimi byli ojcami i synami. Przedstawiciele trzech pokoleĔ, którzy wyroĞli i dojrzewali w caákowicie róĪnych czasach, okazują siĊ niezwykle do siebie
podobni, popeániając te same báĊdy. Odnalezienie matki/
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Īony/babci szczĊĞliwej z innym mĊĪczyzną pozwala im
zrozumieü jak bardzo zatracili siĊ w myĞleniu wyáącznie
o sobie i w swoich wyobraĪeniach o tym, czego mĊĪczyzna powinien oczekiwaü od Īycia.
Film ma wáaĞciwie wyáącznie zalety – mądry scenariusz, znakomitą reĪyseriĊ i
rewelacyjną grĊ aktorów.
W rolĊ seniora rodu, grającego na trąbce bon vivant,
wcieliá siĊ Michaá Urbaniak, w Īyciu pozafilmowym legenda polskiego
jazzu i odnoszący Ğwiatowe
sukcesy kompozytor muzyki filmowej. W jednym z
wywiadów po premierze
filmu wyznaá, Īe wystĊp w
nim przypáaciá depresją, z
którą walczyü musiaá przez wiele miesiĊcy. ZbieĪnoĞü
zawodów, a byü moĪe takĪe postaw Īyciowych filmowego bohatera i odtwarzającego jego postaü aktora, nie mogáy tu byü bez znaczenia. Bohater Urbaniaka jest czáowiekiem u schyáku Īycia, dokonującym rozliczenia z

tym, jak swoje miejsce i czas na tym Ğwiecie wykorzystaá.
RolĊ syna, uznanego pianisty, gra Artur ĩmijewski, z
wáaĞciwą sobie finezją pokazujący przemianĊ z zimnego,
nastawionego na karierĊ egoisty i twardziela, we wraĪliwego, akceptującego wybory losu mĊĪczyznĊ, dojrzaáego
ojca i odpowiedzialnego syna. Wreszcie najmáodszy, zaledwie 20-letni Krzysztof Chodorowski, swoją debiutancką rolą nastoletniego wnuka pokazuje postaü zdolną do
pogáĊbionej refleksji wbrew pozornemu zamkniĊciu w
Ğwiecie wspóáczesnej muzyki, sms-ów i Internetu.
Ciepáy humor, spokojnie tocząca siĊ akcja, znakomite
dialogi i przepiĊkne zdjĊcia polskich krajobrazów sprawiają, Īe film ogląda siĊ z prawdziwą przyjemnoĞcią.
Mimo zawartej w nim refleksji nad sensem Īycia, miáoĞci
i facetami, Mój rower powinien poprawiü nastrój najwiĊkszym ponurakom. A czy mówi caáą prawdĊ o facetach, jak to zapowiada podtytuá filmu? Chyba raczej, Īe
prawda taka nie istnieje, i Īe zmienia siĊ wraz z facetami.
Ewa Chowaniec

BibliotekoFilmoteka – Dziady w Bibliotece
W Halloween lub Dziady,
jeĞli ktoĞ woli rdzennie polski zwyczaj, rozpoczĊliĞmu
nową tradycjĊ Biblioteki –
pokaz filmów strasznych.
Przebrania byáy dozwolone,
jednak rogi, kapelusze, czy
peruki nie mogáy ograniczaü
widocznoĞci w czasie projekcji. Serwowane byáo tylko czerwone wino. Dopisaáa
publicznoĞü oczekująca
mocnych wraĪeĔ.
ObejrzeliĞmy dwa filmy:
krótkometraĪowy animowany Sztuka spadania Tomasza
BagiĔskiego (autor nominowany do Oskara w 2003 r. za
animacjĊ Katedry) oraz peánometraĪowy kryminaá Dom
záy Wojciecha Smarzowskiego (reĪyser m.in. Drogówki,
RóĪy, LondyĔczyków).
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Dom záy to straszny film, bo prawdziwy. Sáusznie porównywany jest do Fargo. Co moĪe siĊ wydarzyü, gdy w
ulewną noc obcy zapuka do oddalonej od Ğwiata i ludzi
chaty? Nieznajomy z tragiczną przeszáoĞcią i walizką
pieniĊdzy? Noc dáuga, bimberku pod dostatkiem, powoli
z zakamarków chaty wyáaĪą zmory domostwa. Nie bardzo wiadomo kto, kiedy i czyja to krew. Nie wiadomo,
kiedy byá ten moment, od kiedy záa nie moĪna juĪ byáo
zatrzymaü. Siekiera, ogieĔ, wisielec. I to jest, proszĊ
paĔstwa, ta áatwiejsza czĊĞü filmu. Bo kiedy po latach
Milicja Obywatelska próbuje rozwikáaü tajemnicĊ, dom
záy znów jest Ğwiadkiem morderstwa.
To film w filmie z zagadką, którą ma rozwiązaü widz. Do
tego wybitne zdjĊcia i montaĪ oraz obsada (m.in Kinga
Preis i Robert WiĊckiewicz). ĝwietny nie tylko na noc
duchów.
Anna Firsowicz
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Z Biblioteki: Byá Piknik
(podziĊkowania dla Moniki Mieroszewskiej i Krzysztofa
Sąsiadka) oraz stanowisko zdjĊü pamiątkowych z patriotycznymi dekoracjami, w tym cieszącą siĊ duĪym powodzeniem tablicą rejestracyjną „Z Polski”. Dla tych uczestników pikniku, dla których jĊzyk polski nie jest jĊzykiem
ojczystym, przygotowaliĞmy kilka zabawnych ulotek na
temat ciekawostek i áamigáówek w tym jĊzyku ukrytych
(dziĊki, Angelika!).

Tegoroczny, XXV juĪ chyba, biblioteczny piknik, z powodu tymczasowego zamkniĊcia rządu federalnego i co
za tym idzie parku Glen Echo, musieliĞmy w ostatniej
chwili przenieĞü do stanowego parku Wheaton w Maryland. MoĪecie sobie, drogie czytelniczki i drodzy czytelnicy, áatwo wyobraziü lawinĊ e-maili i huragan telefonów
spowodowanych tą zmianą. Nowa informacja musiaáa
jednak dotrzeü do naszej spoáecznoĞci, bo frekwencja na
pikniku dopisaáa. Dopisaáa teĪ, na szczĊĞcie, i pogoda –
sobota byáa piĊknym dniem póĨnego waszyngtoĔskiego
lata.
DziĊki sprzyjającej warunkom klimatycznym oraz wysiákowi wielu ochotników i darczyĔców, udaáo siĊ nam zrealizowaü wyjątkowo ambitny program - „akcja” w parku
Wheaton zaczĊáa siĊ na kilka godzin przed oficjalnym
otwarciem imprezy – Piotr Kulczakowicz, Ania Firsowicz i Jurek Kozáowski szykowali grille, nakrywali stoáy
i rozstawiali potrawy. Doáączyáy do nich Monika Mieroszewska, Ela Rossmiller i Angelika Sasin, a póĨniej Iza
Rutkowska i Paweá StefaĔski, którzy dowieĨli ksiąĪki na
kiermasz oraz kieábasy na grilla, te ostatnie zamówione
bezpoĞrednio od producenta z Chicago. Wkrótce stoáy
byáy zastawione saáatkami domowego wyrobu (tu podziĊkowania dla Piotra, Ani, Izy, Angeliki i Ewy SzczepaĔskiej), pieczonymi kurczakami (podarunek Maji Peretz),
domowym kompotem zrobionym przez ElĊ Rosmiller,
makowcami z Kieábasa Factory (przywiózá je niezastąpiony Zbyszek OkrĊglak) i innymi ciastami (ach, placek
ze Ğliwkami autorstwa Ewy!). Zbyszek i Ewa rozstawili
stolik z listą uczestników i kasą do zbierania opáat, powieszono oficjalny plakat oraz flagi Polski i Unii Europejskiej. Kasia Drucker przyjechaáa aĪ z Nowego Jorku,
aby wesprzeü nas w organizowaniu zajĊü dla dzieci.
ZaczĊliĞmy dokáadnie o 12:12. Zapach grillowanej kieábasy zachĊcaá wszystkich przybyáych goĞci do jedzenia, a
apetyty dopisywaáy. Ruszyáa teĪ sprzedaĪ ksiąĪek
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O 13:13 Ania Firsowicz poprowadziáa ParadĊ Psów imienia Reksia – idea wspólnego obwąchiwania pobliskich
krzaków bardzo przypadáa do gustu obecnym na imprezie
czworonogom, które przez caáy czas jej trwania zachowywaáy siĊ bardzo poprawnie, dostarczając uczestniczącym w niej dzieciom i dorosáym duĪej rozrywki.
O 15:15 grupa Doroty Ponikiewskiej (w tym Milena Munoz i Marion Raczek) oraz Waldemar Izdebski uraczyli
goĞci wspaniaáą recytacją wierszy Juliana Tuwima (2013
jest Rokiem Tuwima) – w programie byáa Lokomotywa,
Rzepka (do inscenizacji której wáączyli siĊ spontanicznie
uczestnicy pikniku), byá i dionizyjski Sokrates taĔczący
oraz kilka innych refleksyjnych wierszy w znakomitej
interpretacji Waldka Izdebskiego.
Kolejnym punktem programu byáa „cicha aukcja”, na
którą donacje záoĪyáo wielu przyjacióá Biblioteki – serdeczne podziĊkowania naleĪą siĊ Kayi Mireckiej-Ploss
oraz Markowi Waákuskiemu (którzy podarowali swoje
ksiąĪki z autografami), ElĪbiecie Vande Sande, Filharmonii w Strathmore oraz Hannie Bondarewskiej i prowadzonemu przez nią Ambassador Theatre (donacja biletów
na koncerty i przedstawienia), Piotrowi Kulczakowiczowi (lekcja latania samolotem) oraz Kieábasa Factory
(kupon na zakupy). Hojne donacje ofiarowali równieĪ
czáonkowie Zarządu - Ewa Shadrin, Angelika Sasin, Ania
Firsowicz, Maria Koziebrodzka, Krzysztof Sąsiadek i
Paweá StefaĔski.
O 16:16 aukcja zostaáa oficjalnie zamkniĊta, a wszystkie
donacje sprzedane. Serdecznie dziĊkujemy naszym goĞciom, którzy uczestnicząc w niej znacząco wsparli swymi Ğrodkami finanse Biblioteki. Z radoĞcią odnotujmy teĪ
udziaá w naszej imprezie przedstawicieli Ambasady RP –
przybyli m.in. Konsul Piotr Konowrocki, Radca Konrad
Maziarz, Konsul Ewa PietrasieĔska oraz Minister Paweá
PietrasieĔski; obecny byá teĪ Dyrektor Wykonawczy
Banku ĝwiatowego, Wiesáaw Szczuka.
Tak aukcja, jak i caáy piknik zakoĔczyá siĊ (o 17:17) peánym sukcesem – w sumie na dziaáalnoĞü Biblioteki ze-
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braliĞmy $1,495. Mamy nadziejĊ, Īe za rok pobijemy
wszelkie rekordy i uda nam siĊ zorganizowaü jeszcze
bogatszy program. Do zobaczenia na kolejnej imprezie,

bibliotecznych KolĊdach, juĪ 15 grudnia w Ambasadzie
RP.
Paweá StefaĔski

Kulinaria: Na co dzieĔ i od ĞwiĊta buraczki
Buraki, czy buraczki, jak je najczĊĞciej nazywamy, stanowią obok kapusty i grzybów jedną z najbardziej popularnych specjalnoĞci polskiej kuchni. Nasz
wielki sentyment do nich przejawia siĊ nawet w tym czuáym zdrobnieniu, którym je okreĞlamy. Dlatego, ilekroü
cudzoziemcy proszą mnie o przygotowanie jakiejĞ tradycyjnej polskiej potrawy, buraczki nieodzownie przychodzą mi na myĞl, szczególnie w okresie zimowym i Ğwiątecznym.
Kiedy zatem moi przyjaciele poprosili ostatnio o przygotowanie dania z polskiej kuchni na miĊdzynarodowy lunch, pomyĞlaáam przede wszystkim o zrazach i buraczkach. A poniewaĪ ostatnio robiáam wiele nadziewanych warzyw z kuchni Ğródziemnomorskiej - pomidory,
okrągáe cukinie i bakáaĪany - zainspirowaáy mnie one
do nadziania buraków by uatrakcyjniü ich prezentacjĊ i
unowoczeĞniü ten klasyczny zestaw.
WydrąĪyáam upieczone wczeĞniej buraki i nadziaáam
je typowo polską kaszą jĊczmienną przyprawioną kozim
serem i szalotką. Tak przygotowane buraki zapiekáam
ponownie, dziĊki czemu nadzienie przegrzaáo siĊ a aromat szalotki, czosnku i charakterystyczny smak koziego
sera wzbogaciá delikatną kaszĊ. Zapieczone w caáoĞci
buraczki są wspaniaáym i atrakcyjnym uzupeánieniem
zrazów lub innych, szczególnie pieczonych, daĔ miĊsnych. Natomiast same buraczki, podane nawet na zimno
na rukoli lub zielonych saáatach doprawionych octem
balsamicznym, usatysfakcjonują kaĪdego wegetarianina.
Buraczki nadziewane kaszą
Skáadniki:
8 Ğrednich buraków (po 2 na osobĊ)
1/2 cup kaszy jĊczmiennej, ugotowanej al dente
4-6 oz sera koziego
3-4 áyĪki sáodkiej Ğmietany
2 szalotki, drobno posiekane
2 áyĪki stoáowe masáa
1 ząbek czosnku, posiekany
sól i pieprz do smaku
2 áyĪki posiekanej natki pietruszki do dekoracji
Przygotowanie:
1. Nagrzaü piec do 400F (z termobiegiem do 370F)
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2. Buraki umyü, wysuszyü i zawinąü kaĪdy w foliĊ; piec
w piekarniku przez godzinĊ i 20 minut
3. Wyjąü z pieca i przestudziü; odwinąü z folii i obraü ze
skóry; odciąü lekko spód kaĪdego buraka tak, aby siĊ nie
przewracaá na talerzu, Ğciąü teĪ okoáo 1/4 wierzchu; uĪywając áyĪki do lodów lub noĪa do grejpfrutów wydrąĪyü
buraki zostawiając w miarĊ cienkie Ğcianki.
Zachowaü Ğrodki buraków (mogą byü przechowywane
przez kilka dni w lodówce i uĪyte do saáatek). Caáe buraki mogą byü upieczone nawet 3 dni wczeĞniej.
4. Ugotowaną prawie do miĊkkoĞci kaszĊ odcedziü, przestudziü i przeáoĪyü do Ğredniej wielkoĞci miski. Dodaü
pokruszony kozi ser, ĞmietanĊ, czosnek, sól i ĞwieĪo
zmielony pieprz.
5. SzalotkĊ podsmaĪyü na maĞle do zeszklenia. Przestudziü i dodaü do kaszy. Wszystkie skáadniki wymieszaü.
6. Nagrzaü ponownie piekarnik do 400F.
7. Wypeániü buraki nadzieniem z kaszy i umieĞciü je w
naczyniu Īaroodpornym. Dodaü áyĪkĊ masáa i póá szklanki wody. Przykryü folią aluminiową i zapiec przez 20-30
minut. Zdjąü foliĊ i podpiec przez kolejne 3-5 minut bez
przykrycia by resztki wody wyparowaáy z dna naczynia.
Podaü buraki obficie posypane siekaną natką pietruszki.
Smacznego!
Bogna Wieczorek

