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

Od Redakcji
Spotkania: Rozmowa z Tomaszem Zalewskim
PoĪegnania: Zmará Tadeusz RóĪewicz
Nagroda im. Tadeusza Walendowskiego
Omówienia: Warsaw 1944: Hitler, Himmler and the Warsaw Uprising
Religion in Poland. History, Diversity and Modern Issues
Mój przyjaciel zdrajca, Kret w Watykanie
Snobizmy Literackie: Pióro i Pazur, WiĞnie, Malowanie Szymborskiej
Wydarzenia: Pokaz na Kapitolu filmu WaáĊsa. Czáowiek z nadziei
Kino Stare i Nowe: Tajemnica Westerplatte
Z Biblioteki: Sprawozdanie roczne, wybór nowego Zarządu
Z Polskiej Szkoáy: Poezja na wiosnĊ
Kulinaria: Springtime radish and potato salad
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Od Redakcji

From the Editors

Biblioteka ma za sobą kolejny dobry rok, który podsumowuje dla nas Prezes Zarządu Anna Firsowicz (w rubryce
Z Biblioteki). Przed nami ambitne plany na rok nastĊpny,
które realizowaü bĊdzie nowy, poszerzony Zarząd przy
wspóápracy i wsparciu Was, drodzy czáonkowie i sympatycy Biblioteki. W naszej dziaáalnoĞci staramy siĊ podtrzymywaü wartoĞci zaáoĪycieli Biblioteki, które najlepiej
wyraĪa nagroda imienia Tadeusza Walendowskiego; jej
laureatem za rok 2013 zostaá Bill Johnston, profesor komparatystyki na Wydziale Literatury Porównawczej Uniwersytetu Indiana w Bloomington.

The Library has had another successful year. Anna
Firsowicz, the President of the Library Board, has
summed it up for us (see the section Z Biblioteki).
There are ambitious plans for the coming year which
the new, expanded Library Board will implement. We
hope that you (dear Library members and friends) will
work with us—your support is crucial. We try to maintain the values of the Library’s founders which are best
expressed in the Tadeusz Walendowski award. The
laureate for 2013 is Bill Johnston, professor of Comparative Literature at the University of Indiana in
Bloomington.

A w biuletynie wiele wartych lektury tekstów. Z Tomaszem Zalewskim, do niedawna i przez lata korespondentem PAP z Waszyngtonu, rozmawia Barbara KalabiĔska.
O swoim „malowaniu Szymborskiej” opowiada Michael
Geller, a Angelika Sasin pisze o kwitnących wiĞniach w
Tokio, Waszyngtonie i w… poezji. Z Īalem Īegnamy Tadeusza RóĪewicza, którego twórczoĞü od wielu lat niezmiennie poszerza horyzonty naszej wraĪliwoĞci.
Do nowego spojrzenia na polską historiĊ inspirują omawiane przez nas ksiąĪki (Warsaw 1944: Hitler, Himmler

You will find many texts well worth reading in the bulletin. Barbara KalabiĔska interviewed Tomasz
Zalewski, for many years and until recently a PAP correspondent in Washington. Michael Geller explains
how the poetry of Wisáawa Szymborska inspired his
artwork, while Angelika Sasin writes about the blooming cherry trees in Tokyo, Washington and poetry. We
are sad to bid farewell to Tadeusz RóĪewicz. His
works always deepen our artistic perceptions.

WiadomoĞci z Biblioteki redaguje zespóá: Iza Rutkowska (kierownik zespoáu), Jerzy Kozáowski, Monika Mieroszewska oraz Krzysztof Sąsiadek.
Wszelkie prace związane z funkcjonowaniem Biblioteki oraz wydawaniem i dystrybucją WiadomoĞci wykonywane są spoáecznie.
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and the Warsaw Uprising oraz Religion in Poland. History, Diversity and Modern Issues), wydarzenia
(WaáĊsa. Czáowiek z nadziei na waszyngtoĔskim Kapitolu) i filmy (Tajemnica Westerplatte). O Polsce wspóáczesnej dowiedzieü siĊ moĪna z najnowszej literatury kobiecej, która jak siĊ okazuje ma swój wáasny festiwal—
Pióro i Pazur. Warto teĪ przeczytaü o polskich szpiegach, trwających w swej profesji bez wzglĊdu na zmieniający siĊ ustrój polityczny.

May / June 2014

For a new look at Polish history we are inspired by two
books (Warsaw 1944: Hitler, Himmler and the Warsaw
Uprising, and Religion in Poland: History, Diversity and
Modern Issues), an event at the U.S. Capitol (Walesa:
Man of Hope), and film (The Secret of Westerplatte).
One can find out about contemporary Poland from the
latest in women’s literature which, it turns out, has its
own festival. It’s also worthwhile to read about Polish
spies, practicing their profession regardless of the changing political system.

Polecamy teĪ lekturĊ poezji najmáodszej, dopiero kieákującej – jej przykáady publikujemy w powracającej na na- We also recommend the budding new talents evident in
the poetry of young poets in the returning section Z Polsze áamy rubryce Z Polskiej Szkoáy.
skiej Szkoáy.
Zapraszamy do lektury i do Biblioteki.
Keep reading and visit the Library.

Spotkania: Rozmowa z Tomaszem Zalewskim
Tomasz Zalewski jest dziennikarzem, przez wiele lat
mieszkaá w USA, z czego wiĊkszoĞü w Waszyngtonie,
pracując jako redaktor Nowego Dziennika, korespondent
Polskiej Agencji Prasowej (PAP) w Waszyngtonie oraz
korespondent tygodnika Polityka. Od 2013 mieszka na
staáe w Polsce.

kanie i Demokraci w koĔcu siĊ dogadają, bo inaczej groziáby Ameryce kolejny powaĪny krach gospodarczy.

Barbara KalabiĔska (BK): W zeszáym roku wróciáeĞ do
Polski po 26 latach pobytu w Stanach Zjednoczonych.
Jak wspominasz swoją pracĊ korespondenta zagranicznego w USA?

TZ: Tak, reforma systemu ochrony zdrowia, znana jako
Obamacare. UwaĪa siĊ ją za najwiĊkszy sukces Obamy,
bo reforma ma gwarantowaü powszechnoĞü ubezpieczeĔ
i eliminowaü takie praktyki, jak odmowa pokrycia kosztów leczenia osobom juĪ przewlekle chorym, gdy umowĊ
o ubezpieczeniu zawierano. Na razie jednak reforma wygląda na fiasko. JeĪeli prezydent obiecywaá, Īe w nowym
systemie kaĪdy bĊdzie mógá zachowaü ubezpieczenie,
które mu odpowiada, i okazuje siĊ, Īe to nieprawda, to
kompromituje to administracjĊ. Gáównym efektem reformy jest, jak dotąd, kolosalny wzrost kosztów ubezpieczeĔ, bo firmy ubezpieczeniowe zmuszone do przyjmowania wszystkich „odbijają” to sobie podnosząc ceny
skáadek. To, co dzieje siĊ w USA z reformą, jest ciekawe
o tyle, Īe te same problemy dotyczą wszystkich krajów,
gdzie spoáeczeĔstwa siĊ starzeją, a wiĊc coraz wiĊcej ludzi wymaga leczenia, które, z kolei, staje siĊ coraz bardziej kosztowne, bo technika medyczna idzie szybko naprzód. Te same problemy mamy teraz w Polsce. System
ochrony zdrowia gwarantującej bezpáatne leczenie
wszystkim pĊka w szwach, kolejki do specjalistów i niektórych zabiegów i operacji wydáuĪyáy siĊ do wielu miesiĊcy, a nawet lat.

BK: Czy byáy jakieĞ wydarzenia, procesy, w amerykaĔskiej polityce wewnĊtrznej, które CiĊ szczególnie zainteresowaáy?

Tomasz Zalewski (TZ): Wbrew pozorom, i moĪe niektórym wyobraĪeniom, praca korespondenta zagranicznego w Waszyngtonie jest bardzo niewdziĊczna. Politycy
amerykaĔscy nie mają zwykle czasu dla zagranicznych
mediów; krajowe są dla nich duĪo waĪniejsze. W stolicy
USA pracują tysiące zagranicznych korespondentów i wszyscy dobijają siĊ
o rozmowy z waĪnymi
ludĨmi, decydentami. W
ostatnich latach byáem juĪ
trochĊ znuĪony moją pracą
dla PAP. Zaczynaáo mnie
nudziü Ğledzenie polityki
amerykaĔskiej, która staje
siĊ jakby coraz bardziej
powtarzalna i przewidywalna, co wiąĪe siĊ z rosnącą polaryzacją polityczną w
USA. Za rządów prezydenta Obamy wciąĪ powracaáy te
same konflikty: o budĪet, podniesienie puáapu zadáuĪenia
i wyniki tych batalii áatwo byáo przewiedzieü – Republi-

BK: Czy jako korespondent prasowy z Polski, kraju Europy ĝrodkowej, a dla wiĊkszoĞci Amerykanów „Europy
2

WiadomoĞci z Biblioteki

Maj / Czerwiec 2014

pierwszy, co potem inni wziĊli od Ciebie z Twojej korespondencji dla PAP?

Wschodniej”, miaáeĞ wiĊksze trudnoĞci w dotarciu do
amerykaĔskich polityków-decydentów niĪ twoi koledzy
np. z Niemiec czy Francji?

TZ: Byáo tego sporo ma przestrzeni okoáo 20 lat. NajczĊĞciej byáy to wiadomoĞci dotyczące sporów w USA o
wejĞcie Polski do NATO. PamiĊtam, na przykáad, wypowiedĨ jednego z czoáowych ekspertów, póĨniej prominentnego wyĪszego urzĊdnika w administracji prezydenta
George’a W. Busha, Petera Rodmana, który gdzieĞ w
poáowie lat 90. powiedziaá o wahaniach Clintona w tej
sprawie. News ten wzbudziá duĪe poruszenie, gratulowaá
mi nawet Jacek KalabiĔski, a ówczesny sekretarz stanu
Warren Christopher, zapytany o to przez George'a Willa,
táumaczyá, Īe „to nieprawda”, czy coĞ w tym rodzaju. W
ostatnich latach jako pierwszy relacjonowaáem np. niektóre kulisy targów miĊdzy Waszyngtonem a Warszawą
o tarczĊ rakietową i amerykaĔskie rakiety Patriot w Polsce.

TZ: MoĪe trochĊ trudniejszy, ale nie tak bardzo. Moi
koledzy ze wspomnianych przez Ciebie krajów teĪ skarĪyli siĊ na trudny dostĊp do polityków. Natomiast pozycja i prestiĪ Polski w USA wzrosáy w ostatnich latach, po
wejĞciu jej do NATO i Unii Europejskiej, wiĊc wydaje
mi siĊ, Īe i z polskimi dziennikarzami teĪ liczono siĊ nieco bardziej. Problem polegaá na czymĞ jeszcze innym.
AmerykaĔskie rządy bardziej interesują siĊ teĪ mediami z
krajów, które sprawiają im jakieĞ káopoty, gdyĪ zaleĪy im
wtedy, by dotrzeü do opinii publicznej w tych krajach.
Kiedy Polska weszáa mocno do wspólnoty zachodniej,
problemów tych byáo coraz mniej. Natomiast w latach 90
-ych mieliĞmy w Waszyngtonie bataliĊ o przyjĊcie Polski
do NATO i politycy amerykaĔscy interesowali siĊ wtedy
czy aby na pewno Polska speánia kryteria sojuszu, czy
jest np. cywilna kontrola nad wojskiem, czy nie ma ukrytych wpáywów rosyjskich itd. Potem mieliĞmy atak 9/11,
inwazjĊ Afganistanu i Iraku. Ameryce zaleĪaáo, by Polska jak najsilniej wspóápracowaáa z nią w „wojnie z terroryzmem”, bo przecieĪ nie miaáa w niej aĪ tak wielu
sojuszników w Europie. Stąd znowu zainteresowanie co
w Polsce myĞlą o Ameryce. Potem to jednak minĊáo. Administracja Obamy zwróciáa siĊ caákowicie na Bliski
Wschód i AzjĊ. Odnosiáo siĊ wraĪenie, Īe Europa ją zupeánie nie obchodzi. Kryzys ukraiĔski powinien to zmieniü. Wybuchá on jednak juĪ po moim wyjeĨdzie.

BK: W 2011 wydaáeĞ ksiąĪkĊ o Ameryce Inne Stany. Jak
i kiedy narodziá siĊ jej pomysá i co jest jej gáównym tematem?
TZ: MyĞlaáem o jej napisaniu w ostatnich latach pobytu
w USA. Jest to zbiór reportaĪy-esejów na róĪne tematy
amerykaĔskie dotyczące historii Stanów Zjednoczonych i
pewnych zjawisk w szeroko rozumianej wspóáczesnej
kulturze amerykaĔskiej. Niektóre są rozwiniĊciem tekstów pisanych od 1997 roku do Polityki. Chodziáo mi
gáównie o pokazanie specyfiki Ameryki, jej innoĞci od
Europy. Temat ten podejmowaáo juĪ wielu autorów, ale
uznaáem, Īe powraca on ciągle jakby w nowych odmianach, bo Ameryka dzisiejsza róĪni siĊ od tej sprzed stu
czy nawet piĊüdziesiĊciu lat. PrzyznajĊ, Īe wybraáem takĪe takie amerykaĔskie zjawiska ze sfery polityki i kultury, co do których mam stosunek krytyczny, czy teĪ wobec których odczuwam pewną obcoĞü jako Europejczyk,
jak amerykaĔskie przywiązanie do posiadania broni palnej, albo nieufnoĞü wobec rządu federalnego. Kult broni
jest fascynujący, gdyĪ jego wyznawcy powoáują siĊ na 2
poprawkĊ do konstytucji, a tymczasem nie mówi ona jednoznacznie o prawie do posiadania broni przez obywateli
– mowa jest tam o well regulated militia, o milicji stanowej w XVIII wieku!.. W istocie wiĊc chodzi o tradycjĊ
kulturową wyrastającą z historii amerykaĔskiego pogranicza, dzikiego zachodu w XIX wieku, gdzie posiadanie
guna, spluwy, byáo wtedy koniecznoĞcią. Tradycja ta
przetrwaáa, o dziwo, w XXI wieku...

BK: Jakie jeszcze trudnoĞci napotkaáeĞ w pracy korespondenta w Waszyngtonie?
TZ: Wynikają one z ogólnych przemian w mediach na
Ğwiecie. Media drukowane przeĪywają kryzys, bo gazety
są coraz mniej czytane, chyba Īe w Internecie. Mój syn,
na przykáad, czyta wszystko online. Z drugiej strony, telewizja i niezliczone portale internetowe relacjonują natychmiast co dzieje siĊ na caáym globie. W związku z
tym rola korespondenta mediów drukowanych staje siĊ
coraz bardziej skomplikowana. Coraz wiĊcej wydarzeĔ,
faktów, o których kiedyĞ informowaliĞmy jako pierwsi,
dziĞ ukazuje siĊ natychmiast na portalach Googlenews,
Yahoo i innych. OczywiĞcie, portale teĪ korzystają z
agencji informacyjnych, ale przede wszystkim tych najwiĊkszych, jak Reuters, AP, AFP czy DPA, które staü na
utrzymanie w samym Waszyngtonie po kilku lub kilkunastu korespondentów. Jako PAP-owiec byáem jedynym
peánoetatowym korespondentem naszej agencji na caáej
zachodniej póákuli. Musiaáem siĊ wiĊc skupiaü na tematach dotyczących Polski bezpoĞrednio, lub co najwyĪej
poĞrednio, np. stosunkami USA z Rosją, czy Europą.

BK: Pracujesz nad nową ksiąĪką, o nowojorskim Harlemie. MoĪesz coĞ o niej powiedzieü?
TZ: To bĊdzie plon mojego zamieszkania w Harlemie w
ostatnim okresie pobytu w USA, przez trzy wiosenne
miesiące zeszáego roku, i wielu wizyt w tej legendarnej

BK: Czy miaáeĞ jakieĞ „scoopy”, coĞ, co podaáeĞ jako
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denta – patrzą na tych nowych, biaáych Harlemitów niechĊtnie, nawet jeĞli sami rozumieją, Īe Īycie w dzielnicy
zmienia siĊ na lepsze. Harlem dzisiejszy zatem nie jest
juĪ tym, co kiedyĞ, kiedy byá „Mekką Afroamerykanów”
i Ğwiątynią jazzu. Stara siĊ jednak zachowaü swój dawny
charakter i konserwowaü swoją legendĊ, bo ona nie tylko
jest sama w sobie wartoĞcią duchową, ale takĪe przyciąga
turystów. Efekty są jednak rozmaite. Próby reinkarnacji
starego Harlemu przypominają czasem wywoáywanie
duchów...Ale ci, co nad tym pracują, to wspaniali ludzie.
Zawaráem tam wiele przyjaĨni. O tym wszystkim bĊdzie
moja ksiąĪka.

murzyĔskiej dzielnicy. Jak wiemy, przez wiele lat biali
tam nie przyjeĪdĪali – z obawy, Īe moĪe ich spotkaü coĞ
záego. Tymczasem Harlem szalenie siĊ zmieniá. Od mniej
wiĊcej 15-20 lat dokonuje siĊ tam proces gentryfikacji,
materialnego awansu dzielnicy, związany z podnoszeniem cen nieruchomoĞci i poprawą jakoĞci Īycia – w tym
i bezpieczeĔstwa - mieszkaĔców. Co ciekawe, Afroamerykanie na ogóá wcale nie są zachwyceni tymi zmianami,
poniewaĪ oznaczają one, Īe wielu z nich nie staü teraz na
mieszkanie w Harlemie i muszą siĊ wyprowadzaü. Na ich
miejsce wprowadzają siĊ biali, bo są zamoĪniejsi. Jest to
zatem problem klasowy, ale w Harlemie wiĊkszoĞü czarnych postrzega go w kategoriach rasy. MurzyĔscy nacjonaliĞci – byáem zaskoczony jak wielu ich jeszcze jest w
czasach, gdy Ameryka ma pierwszego czarnego prezy-

BK: DziĊkujĊ za rozmowĊ.

PoĪegnania: Tadeusz RóĪewicz (1921 - 2014)
cza. ĝmierü nie zawsze byáa taka
zwyczajna i oswojona jak w cytowanym wierszu. RóĪnie ją
traktowaá. Ta, której byá Ğwiadkiem w czasie wojny, przeraĪaáa
nieludzką wrĊcz powszednioĞcią
i nie pozostawiaáa nadziei. W
tomie Niepokój - w charakterystycznej dla caáej jego twórczoĞci
minimalistycznej formie, oszczĊdzając sáowa - trafiaá w sedno i
wyzwalaá emocje. JeĞli ktoĞ pamiĊta mysi ogonek z kokardką z wiersza Warkoczyk lub furgony porąbanych
ludzi z Ocalonego - wie jak silne emocje.

Tadeusz RóĪewicz zmará 24 kwietnia we Wrocáawiu.
Miaá 92 lata. Czy byáo jak w wierszu Na odejĞcie Poety i
pociągu osobowego? Na wieczór tego dnia zapowiadano
deszcz i burzĊ, ale rano, kiedy umieraá, nie padaáo.
nie wie
jaki bĊdzie jego ostatni wiersz
i
jaki bĊdzie pierwszy dzieĔ
na Ğwiecie bez poezji
pewnie bĊdzie padaá deszcz
w teatrze bĊdą grali Szekspira
na obiad bĊdzie zupa pomidorowa

PóĨniej, kiedy zafascynowaáa go groteska, absurd, kiedy
wynalazá swoją odmianĊ turpizmu i uĪywaá ich po mistrzowsku do opisywania rzeczywistoĞci - zagubione w
zaĞmieconym Ğwiecie ideologie, ludzie a równieĪ Ğmierü
zostają poddane zabiegom odzierania z patosu, aĪ stają
siĊ tragikomiczne i tak banalne, jak odjazd pociągu. Bohater utworu RóĪa - Nestor poetów - w czasie akademii z
okazji piĊüdziesiĊciolecia twórczoĞci myĞli sobie: Doczekaáem takich czasów, Īe Ğmierü czáowieka nie ma znaczenia. Szybko trzeba chowaü ludzi. Czas! Nie ma czasu na
ceremonie. Orszak pogrzebowy przyĞpiesza kroku. Z
trumną biegną káusem. ĝmierü zostaáa po prostu poklepana po tyáku i straciáa majestat.

albo na obiad bĊdzie rosóá z makaronem
w teatrze bĊdą grali Szekspira
bĊdzie padaá deszcz
muzy nie daáy mu gwarancji
Īe z ostatnim tchnieniem
wypowie coĞ budującego
jasnego
wiĊcej Ğwiatáa i tak dalej
prawdopodobnie
odejdzie
tak
jak odchodzi opóĨniony
pociąg osobowy
z Radomska do ParyĪa
przez Zebrzydowice

W innym wierszu: WĞród wielu zajĊü podmiot liryczny
upomina sam siebie, Īe umierania w Īadnym wypadku
nie wolno zaniedbywaü, ani robiü tego powierzchownie,
trzeba umieraü starannie \ mądrze optymistycznie \ bez
straty czasu.

Wątek Ğmierci czĊsto pojawiaá siĊ w twórczoĞci RóĪewi-
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A niebo w tym utworze wygląda swojsko i przytulnie jak
dawno zapomniane wspomnienie z dzieciĔstwa:

Czyli, z jednej strony - przez twórczoĞü - próba uwolnienia siĊ od traumy zagáady. Z drugiej strony, odheroizowanie Ğmierci, przeĞmiewczy dystans, lekcewaĪące poklepywanie. Jest jeszcze trzecia albo moĪe kolejna z rzĊdu strona - najbardziej osobista - uporanie siĊ ze Ğmiercią
najbliĪszych w ksiąĪce Matka odchodzi z 1999 roku. Jak
mówi sam poeta, musiaáo minąü kilkadziesiąt lat od
Ğmierci matki i starszego brata Janusza, Īeby potrafiá
zmierzyü siĊ z Īaáobą po nich. We wspomnianym tomie
znajduje siĊ wiersz Powrót. I paradoksalnie to wáaĞnie
powrót, a nie odejĞcie, jest niczym innym jak koĔcem
Īycia.

Tu w niebie matki robią
zielone szaliki na drutach
brzĊczą muchy
ojciec drzemie pod piecem
po szeĞciu dniach pracy
JeĪeli wyobrazimy sobie czas nielinearny, czas jako koáo,
które musi siĊ kiedyĞ zamknąü, to moĪemy teĪ wyobraziü
sobie, Īe Tadeusz RóĪewicz odszedá… ale jednoczeĞnie
powróciá.

Nagle otworzy siĊ okno
i matka mnie zawoáa
juĪ czas wracaü

Magda Kubit-Szczuka

rozstąpi siĊ Ğciana
wejdĊ do nieba w zabáoconych butach […]

Nagroda imienia Tadeusza Walendowskiego za rok 2013
Decyzją Zarządu laureatem
Nagrody im. Tadeusza Walendowskiego w roku 2013,
przyznawanej przez BibliotekĊ Polską w Waszyngtonie
za wkáad w upowszechnianie rzetelnego wizerunku
Polski poza jej granicami
oraz ksztaátowanie partnerskich kontaktów miedzy Polakami a innymi narodami w
duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania odrĊbnoĞci, zostaá Bill Johnston, profesor komparatystyki na Wydziale Literatury Porównawczej Uniwersytetu Indiana w Bloomington.
Profesor Johnston jest znakomitym táumaczem literatury
polskiej na jĊzyk angielski. W jego dorobku znajdują siĊ
przekáady utworów takich autorów jak: Wiesáaw MyĞliwski, Magdalena Tuli, Andrzej Stasiuk, poetów wspóáczesnych: Tadeusza RóĪewicza, Eugeniusza TkaczyszynDyckiego czy Tomasza RóĪyckiego, autorów z początku

ubiegáego stulecia: Witolda Gombrowicza, Stefana ĩeromskiego, a takĪe polskich klasyków: Juliusza Sáowackiego i Jana Kochanowskiego.
Za swoją pracĊ translatorską byá wielokrotnie nagradzany, miĊdzy innymi otrzymaá prestiĪową 2012 PEN
Translation Prize (przyznawaną przez PEN American
Center) za przekáad powieĞci Wiesáawa MyĞliwskiego
KamieĔ na kamieniu. Czáonkowie jury ocenili ten przekáad jako trafny, potoczysty i oddający z niezwykáą precyzją ducha i literĊ oryginaáu. Ich zdaniem táumacz wykazaá siĊ wszechstronnoĞcią, pozwalając usáyszeü, zobaczyü
i poczuü niezliczone dramatyczne, jĊzykowe i brzmieniowe niuanse, jakimi odznacza siĊ burzliwy ton monologu
gáównego bohatera. Podobne komplementy dla Johnstona
moĪna przeczytaü w uzasadnieniach innych nagród. W
przypadku Nagrody im. Tadeusza Walendowskiego moĪemy tylko dodaü - za moĪliwoĞü dzielenia siĊ z naszymi
anglojĊzycznymi czytelnikami pereákami polskiej literatury, dziĊkujemy profesorze Johnston!

PodziĊkowania
JesteĞmy bardzo wdziĊczni Panu Wáadysáawowi Zachariasiewiczowi za jego hojną
donacjĊ dla Biblioteki. Do naszych szczodrych darczyĔców naleĪą takĪe Marison
Boyden, Mirosáaw Denisiewicz, Dorota Dyman, Maágorzata Grzybowska, BoĪena Kucewicz, Monika Rutkowska, Marcin SkarĪyĔski, Joanna Sznajder,
Krystyna Wolanczyk i Anna Zalewska. Wszystkim gorąco dziĊkujemy!
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Book Reviews
War… She describes the systematic, wanton demolition
of the city. One of the examples she gives is of a young
Wehrmacht soldier who was sent to Warsaw in October
1944. His only task was to walk around with flamethrowers burning the ruins…We ruined the city. I am so sorry… He told a post-war interviewer.

Warsaw 1944: Hitler, Himmler and the Warsaw Uprising by Alexandra Richie, Farrar, Straus & Giroux, 2013,
738 pages.
On August 1, 1944 the Warsaw Uprising began. Every
Pole remembers this date,
even those who, like me, left
Poland in 1939. The story of
the uprising has been told
many times. Richie, a Canadian-born historian, has written a compelling narrative,
with much painful detail and
chilling statistics. She lives
in Warsaw and had access to,
among other sources, the archives of her father-in-law,
Wáadysáaw Bartoszewski.

I found the chapters dealing with the aftermath of the
uprising to be the most effective. Most people know that
Warsawians were ordered to leave the city. But I don’t
think many know about Pruszków, a transit camp where
60,000 innocent men, women and children were sent.
One nurse in the camp wrote…I can risk the statement
that all people expelled from Warsaw were in a state of
physical and nervous exhaustion and many of them were
ill…the burns were terrifying….There was a separate
category for women who had been raped….Everyone
waited in appalling conditions and in constant fear. Their
fate was grim: some were dispatched to concentration
camps, the able-bodied were sent as forced laborers to the
Reich and those who were old or sick were released to
forage for themselves in occupied Poland.

Richie provides a framework of military and political
history putting the uprising in context. Though she has
been characterized as “polonocentric” in her approach,
she does not sugar-coat the faulty intelligence and poor
leadership which undercut any chance of success for the
uprising. Nevertheless, she gives full credit to the combatants who fought valiantly against impossible odds for 63
days. Around 200,000 people died in the uprising, mostly
civilians.

Richie also talks about the “Robinsons”—those who
stayed behind and hid in the ruins and bunkers of Warsaw after capitulation. The largest number were Jews.
These brave people hid for months at a time, facing shortages of food and water. Of course Hitler’s squads searched for them and many were killed.
As The Economist reviewer observed…many Poles feel
that foreigners still lack any real understanding of Poland’s wartime fate (or in some cases contrition for their
countries’ part in it). Richie’s book should go a long
way to redress this. It is garnering some positive reviews
in this country and in the U.K.

The author’s main focus is on the civilian and on the
“interface” between Germans and Poles in Warsaw. She
points out that in most accounts of the uprising there is
very little about the suffering of civilians and the activities of the occupying Germans. In Richie’s book we find
many personal testimonies: from ordinary people, from
SS men, Wehrmacht soldiers, foreign journalists.

Monika Mieroszewska
Richie observes that…the destruction of Warsaw was
unique even in the terrible history of the Second World
ksiąĪka Christophera Garbowskiego speánia zamierzoną
rolĊ i wypeánia ewidentną lukĊ. A nikogo nie trzeba przekonywaü, Īe z tą wiedzą o Polsce bywa bardzo róĪnie,
raczej nie najlepiej. DziĞ media szybko i z reguáy poprawnie informują o wydarzeniach z odleglejszych od
„pierwszoplanowych” rejonów Ğwiata, ale pogáĊbiona
interpretacja tych wydarzeĔ nie jest juĪ taka czĊsta. ReligijnoĞü, dyskusje i spory z religią w tle są dla zrozumienia Polski sprawą podstawową. Tym bardziej naleĪy siĊ
cieszyü, Īe zagadnienia te analizuje ktoĞ tak jak autor

Religion in Poland. History, Diversity and Modern Issues by Christopher Garbowski, McFarland, 2014, 308 pages.
W sytuacji, kiedy pojĊcie Polak–katolik nie przestaáo
intrygowaü umysáy osób zainteresowanych polską historią, kulturą i toĪsamoĞcią, gdy liczni zagraniczni turyĞci
odwiedzający PolskĊ dziwią siĊ bądĨ podziwiają widok
peánych koĞcioáów i ciągle Īywa jest w Ğwiecie pamiĊü
Jana Pawáa II, ĞwieĪo wydana na anglojĊzycznym rynku
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Dzisiejsza ostra czasem dyskusja integrystów z ich oponentami w KoĞciele polskim wynika w duĪej mierze z
opóĨnienia czasowego (o jakieĞ póá wieku), związanego z
ograniczonym przemyĞleniem Soboru WatykaĔskiego II
na skutek politycznych uwarunkowaĔ Polski w latach 60.
i 70. Konfrontacja ta przybiera szczególnie ostrą formĊ
w Polsce, gdzie konserwatyzm silnie zbratany jest z tradycjonalizmem. Polscy integryĞci wpletli tu wątek nacjonalizmu religijnego, który z kolei wypielĊgnowany zostaá
w trudnych dla KoĞcioáa katolickiego latach PRL-u. Nacjonalizm u jego zagorzaáych wyznawców bywa utoĪsamiany z patriotyzmem, i to patriotyzmem jedynie sáusznym, z reguáy pod hasáem: Bóg, honor i ojczyzna. W sytuacji, gdy kryzys zaufania staje siĊ problemem, sáowu
ojczyzna skrajnie prawicowe Ğrodowiska przeciwstawiają
termin spoáeczeĔstwo, trudno siĊ dziwiü, Īe obserwuje siĊ
bardzo sáaby poziom spoáeczeĔstwa obywatelskiego, a
nawet zanik wiĊzi spoáecznych po uzyskaniu niepodlegáoĞci w 1989.

wnikliwy i dbający o bezstronnoĞü, ktoĞ, kto przypatruje
siĊ im „od wewnątrz”, ale i z dystansem.
KsiąĪka wychowanego w Kanadzie historykakulturoznawcy Christophera Garbowskiego, profesora na
uniwersytecie Marii Curie-Skáodowskiej w Lublinie, jest
Ğwietnym kompendium wiedzy na podjĊty temat. W rozdziale pierwszym autor przedstawia zarys sytuacji historycznej. Malując wielobarwny obraz bardzo róĪnorodnej
religijnej sceny Rzeczpospolitej do czasu II wojny Ğwiatowej Garbowski nie pomija Īadnej z mniejszoĞci etnoreligijnych obecnych przez wieki na tych terenach. To waĪne, bo wizja Polski Jagiellonów, kiedy to mniejszoĞci
wzbogacaáy gáówny nurt kultury narodowej, stanowi dzisiaj pewien modelowy punkt odniesienia. (Autorowi moĪemy tylko wytknąü, Īe mówiąc o Jagielle, jako o sprawcy chrztu Litwy, ani sáowem nie wspomina o Ğw. Jadwidze AndegaweĔskiej, królu Polski - tak, bo byáa koronowana na króla - i Īonie Wáadysáawa. Dodam tu, Īe miaáam wraĪenie, iĪ autor raczej nie „czuje” wspominanego
póĨniej chrzeĞcijaĔskiego feminizmu, bądĨ to pomijanego milczeniem przez instytucjĊ KoĞcioáa w Polsce, bądĨ
zwalczanego bez znajomoĞci rzeczy i utoĪsamianego z
problematyką gender.)

Tymczasem potrzebna jest równowaga. W religijnoĞci, w
KoĞciele – równowaga pomiĊdzy zaangaĪowaniem siĊ a
niemieszaniem w politykĊ. PomiĊdzy dbaáoĞcią o doktrynĊ a zrozumieniem wolnoĞci osobistej. Potrzebne jest
wywaĪenie ciĊĪaru grzechu indywidualnego i grzechu
spoáecznego. Ograniczenie klerykalizmu i dostrzeĪenie
potencjaáu Ğrodowisk Ğwieckich. I wreszcie równowaga
miĊdzy uniwersalizmem katolicyzmu a wartoĞciami narodowymi. Bo przez zaporĊ konserwatyzmu powiązanego z tradycjonalizmem czĊsto nie mogą siĊ przedrzeü
nawet skromne sugestie pogáĊbienia wiary poprzez jakiekolwiek zmiany. Na modernizacjĊ, liberalizacjĊ religii
patrzy siĊ jak na krok w kierunku sekularyzacji, bez zrozumienia, Īe w wyksztaáconym i nowoczesnym cywilizacyjnie spoáeczeĔstwie nie da siĊ utrzymaü religijnoĞci na
poziomie wiary ludowej, która „sprawdzaáa siĊ” w dawnych epokach. Modernizacja to niekoniecznie utrata toĪsamoĞci narodowej i odrzucenie rodzimej kultury, na której trzeba budowaü. TradycjonaliĞci są bezkrytyczni, ich
krytycy postawieni w nieáatwej sytuacji, gdy starają siĊ
ukazaü, co w tradycji dobre, a co záe. ToĪsamoĞü narodowa nie potrzebuje ciągle Īywiü siĊ sporami pod hasáem
„obrona krzyĪa” czy skrajnie nerwowymi reakcjami w
dyskusji na temat antysemityzmu. JednoĞü mimo/w róĪnorodnoĞci pozostaje ideaáem, ale nie dla wszystkich.
Zastanawiając siĊ nad Ĩródáem „narastających tĊsknot za
tym, aby symfoniĊ zastąpiü Ğpiewem unisono”, arcybiskup Józef ĩyciĔski, dodawaá, Īe „zespoáowa recytacja
jednym gáosem bywa ceniona we wczesnych stadiach
naszego rozwoju, np. na poziomie przedszkola”.

Nikogo chyba nie dziwi, Īe to katolicyzm musi z oczywistych wzglĊdów zająü w ksiąĪce miejsce pierwszoplanowe. Poniekąd paradoksalnym problemem katolicyzmu w
Polsce jest ciągle jego masowoĞü, prowadząca niekiedy
do tryumfalizmu. Statystyki są zgodne co do tego, Īe do
katolicyzmu przyznaje siĊ ponad 90 procent Polaków.
Procent katolików z przekonania szacuje siĊ na 15-20, a
powierzchownych, maáo
Ğwiadomych na 60-70. Katolicy „kulturowi”, niezainteresowani wiarą, ale niewyrzekający siĊ do koĔca tradycyjnej obrzĊdowoĞci to trzecia
spora grupa.
Wojna katolicko-katolicka
toczy siĊ w áonie elit, pomiĊdzy katolikami opcji zamkniĊtej i otwartej, co nie
jest
juĪ
polską
”specjalnoĞcią”, choü moĪe
w Polsce przybraáa ona ostatnio bardzo wyraĨny, upolityczniony charakter. Nie jest to zjawisko szczególne, bo
spór skrzydáa konserwatywnego z umiarkowanym i bardziej liberalnym ujawniá siĊ w KoĞciele powszechnym
juĪ w XIX wieku, wraz ze zmianami cywilizacyjnymi i
tendencjami modernistycznymi, które ówczesne wáadze
KoĞcioáa uznaáy za fenomen bardzo niebezpieczny.

Nie do koĔca przekonaáa mnie przyjĊta w ksiąĪce kategoryzacja okreĞlająca Ğrodowisko frondy mianem polskich
katolików ewangelicznych. Owszem, charakteryzują siĊ
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hipokrytami”, oportunistami, „chcącymi ssaü obie piersi,
jedną z mlekiem liberalnym, drugą z doktrynalnym”, jak
ich przeĞmiewczo staraá siĊ odmalowaü cytowany w
ksiąĪce jeden z prominentnych przedstawicieli mainstreamowych mediów.

oni zapaáem i fundamentalistycznym zaciĊciem (co zbliĪaáoby ich do pewnych trendów w amerykaĔskim protestantyzmie, z którego wywodzą siĊ evangelicals). AmerykaĔscy znawcy przedmiotu (J. Allen, G. Weigel) charakteryzują ewangeliczny katolicyzm jako bardziej wymagający, biblijny niĪ ten potrydencki, katechizmowodewocyjny, odziedziczony, wygodny.
Takie
„ewangeliczne, choü nie „bojowe” podejĞcie mają takĪe
polscy katolicy spod znaku „afirmatywnej ortodoksji,
krytycznej wiernoĞci”.

Do niezacietrzewionych, ale przekonanych i aktywnych
Ğwiadków bĊdzie naleĪaáa przyszáoĞü religii w Polsce.
Wizja prospoáecznej kreatywnej mniejszoĞci ludzi wiary
przyĞwiecaáa takim prorokom jak Jan Paweá II, Benedykt
XVI czy rabin Jonathan Sacks. O tym i o wielu innych
problemach polskiej religijnoĞci pisze kompetentnie i
przy okazji zajmująco Christopher Garbowski. Polecam.

U niechĊtnych czy wrĊcz wrogich katolicyzmowi mediów trudno nie dostrzec prób zantagonizowania sceny
religijno-politycznej. Bowiem áatwiej i efektowniej jest
oĞmieszaü moherową prawicĊ Radia Maryja czy nazbyt
gorliwych „inkwizytorów” niĪ uznaü, Īe umiarkowani
acz zabierający gáos katolicy wcale nie są „dziwacznymi

Joanna Petry-Mroczkowska

szem Turowskim – szpiegiem pracującym dla rządu
PRL.

Mój przyjaciel zdrajca, Maria Nurowska, Jacek Santorski
& Co, Warszawa, 2004.
Kret w Watykanie, Agnieszka Kublik, Wojciech Czuchnowski, AGORA SA, Warszawa, 2013.

Ryszarda KukliĔskiego
wielu mieszkaĔców okolic
Waszyngtonu ciągle pamiĊta. Opinie Polaków, czy byá
on zdrajcą czy bohaterem,
są nadal podzielone. Puákownik Wojska Polskiego,
robiący báyskotliwą karierĊ,
dopuszczany do tajemnic
PRL i ZSRR, ojciec rodziny, nagle podejmuje decyzjĊ nawiązania kontaktu z przedstawicielami wywiadu
USA. Jego motywy, to zagroĪenie dla Polski ze strony
bratniego narodu. Dla tych, którzy nie Īyli w tamtym systemie, zapewne trudno jest to zrozumieü, nawet bĊdąc
Ğwiadkiem obecnej interwencji Rosji na Ukrainie.

W Bibliotece mamy kilka ksiąĪek, które warto czytaü
parami. Na przykáad Moja kuchnia pachnąca bazylią
autorstwa Tessy Capponi-Borawskiej – wáoskiej arystokratki, która w latach osiemdziesiątych przenosi siĊ z
paáacu we Florencji do kawalerki na Mokotowie oraz At
Hanka’s Table Hanki Sawki, która w tym samym czasie
z mĊĪem (niedawno zmaráym artystą Janem Sawką) musi
opuĞciü PolskĊ i zamieszkaü w Stanach Zjednoczonych.
Obie panie tĊskniąc za swoimi ojczyznami i ich tradycyjnymi smakami piszą ksiąĪki kucharskie przeplatane
wspomnieniami. Inna para to Marzenia i tajemnice Danuty WaáĊsy (tĊ ksiąĪkĊ mamy równieĪ na CD) oraz
Czerwona ksiĊĪniczka opowiadająca historiĊ Ariadny
Gierek-àapiĔskiej. WaáĊsowa i Gierkowa Īyją w tym
samym kraju, w podobnym czasie, ale w zupeánie innych
rzeczywistoĞciach. Są jednak w jakiĞ sposób podobne do
siebie wypeániając role Īon swoich mĊĪów.

Natomiast Tomasz Turowski zostaje zwerbowany przez
wywiad PRL, przechodzi specjalistyczne szkolenie i zostaje nielegaáem (najbardziej strzeĪonym tajnym agentem). Jego misja to szpiegowanie sfer koĞcioáa katolickiego. Niezwykle interesujące są wspomnienia o tym, jak
latami tworząc legendĊ dostaje siĊ do zakonu jezuitów
(ĞwiĊceĔ nigdy nie przyjmuje), potem pracuje w Watykanie w bezpoĞredniej bliskoĞci Jana Pawáa II (którego, jak
twierdzi, nie szpieguje, a chroni). Okazuje siĊ równieĪ, Īe
tak on, jak i inni najlepsi agenci wywiadu PRL, zostali
przejĊci przez demokratyczną PolskĊ.

KsiąĪki, które dziĞ chcĊ poleciü jako parĊ, to historie na
miarĊ Jamesa Bonda. Maria Nurowska spisaáa wspomnienia Ryszarda KukliĔskiego – puákownika Wojska
Polskiego dobrowolnie pracującego dla wywiadu amerykaĔskiego. ChociaĪ publikacja Mój przyjaciel zdrajca
ukazaáa siĊ po raz pierwszy w 2004 roku, z pewnoĞcią
wiele osób bĊdzie miaáo ochotĊ siĊgnąü po nią teraz ze
wzglĊdu na wáaĞnie grany w kinach film na ten sam temat Jack Strong. Druga ksiąĪka Kret w Watykanie to
wywiad rzeka dwójki dziennikarzy Gazety Wyborczej,
Agnieszki Kublik i Wojciecha Czuchnowskiego, z Toma-

Kariery zawodowe KukliĔskiego i Turowskiego są w
jakiĞ sposób podobne. Obaj są bardzo dobrzy w tym, co
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robią i latami pracują bez przeszkód. Jednak przychodzi moment, Īe są bliscy zdemaskowania i muszą uciekaü. Obydwaj páacą wysoką cenĊ: KukliĔski – traci rodzinĊ, a Turowski anonimowoĞü. àączy
ich teĪ wspólna cecha – chĊü
opowiadania o swoim Īyciu.
To mnie najbardziej zaskakuje,
bo kaĪdy z nich twierdzi, Īe nie
szpiegowaá ani dla pieniĊdzy,
ani dla sáawy. Obydwaj, nie
mogĊ oprzeü siĊ temu wraĪeniu, káamią, moĪe nie zawsze, ale czĊsto. Obydwaj mówią bardzo duĪo o sobie, strasznie maáo o rodzinie, czy
znajomych. Jakby nie mieli uczuü. ĩaden z nich nie ma
wyrzutów sumienia, czy chwil wahania. Mówią, jakby
odtwarzali wyuczony na pamiĊü tekst. Zastanawiam siĊ,
czy to ich Īycie, czy legenda, a moĪe sami nie są w stanie
odróĪniü jednego od drugiego.

Obie ksiąĪki są bardzo dobrze napisane, autorzy pozwalają swoim bohaterom siĊ wygadaü, minimalizując wáasną rolĊ do maszyny do pisania. Kret w Watykanie ilustrowany jest wieloma ciekawymi dokumentami, fotografiami. Mój przyjaciel zdrajca, to praktycznie goáy tekst,
ale równieĪ bardzo wciągający.
MyĞlĊ, Īe pytanie, które nasuwa siĊ po tej podwójnej lekturze, to co powoduje w Īyciu, Īe dokonujemy takiego,
czy innego wyboru? PrzeraĪa ĞwiadomoĞü, Īe tak wiele
rzeczy nie zaleĪy od nas. ĩe jesteĞmy zdeterminowani
miejscem, czasem, przynaleĪnoĞcią spoáeczną. JeĞli jest
siĊ szarą eminencją, to nie ma wiĊkszego znaczenia, gorzej jeĞli ma siĊ zdolnoĞci i ambicje. Zszokowaáa mnie
kiedyĞ szczera do bólu wypowiedĨ znajomego dyrektora
zachodnioniemieckiej korporacji: Gdybym urodziá siĊ w
NRD, zapewne zrobiábym karierĊ w Stasi. ObyĞmy Īyli w
czasach pokoju i nie musieli stawaü przed takimi wyborami.
Anna Firsowicz

Snobizmy Literackie
sowych ksiąĪek wciąĪ do przeczytania, bĊdĊ miaáa do
caáego przedsiĊwziĊcia mieszane uczucia. Ale powiedziaáo siĊ A, trzeba powiedzieü B i dotrwaü do Z. ZaczĊáam
czytaü w marcu, jeszcze przed ogáoszeniem ostatecznej
listy zaakceptowanych do festiwalu ksiąĪek. Zdobywaáam ksiąĪki przeróĪnie: a to ktoĞ podesáaá lub przywiózá
mi pozycje papierowe, a to kupowaáam lub wymieniaáam
siĊ z dziewczynami e-bookami. No wáaĞnie, te dziewczyny! Byáo nas w panelu piĊü zapalonych czytelniczek:
wspomniana Kasia z Irlandii, Agnieszka z Niemiec, Beata ze Szwecji, jeszcze jedna Kasia blogująca z Londynu no i ja ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie z Utah.
PiĊü silnych, wspaniaáych i zawziĊtych! A co najwaĪniejsze czytających polskie ksiąĪki pomimo wielu lat Īycia
poza Polską. Po miesiącach lektury, dyskusji i argumentowania wytypowaáyĞmy piĊü tytuáów do nagrody blogerek polonijnych: Wilczyce Anety Borowiec, Wytwórnia
wód gazowanych Doroty CombrzyĔskiej-Nogala, Starsza
pani wnika Anny Fryczkowskiej, PodróĪ do miasta
Ğwiateá, RóĪa z Wolskich Maágorzaty Gutowskiej Adamczyk i Ofiara Polikseny Marty Guzowskiej.

Pióro i Pazur
Przez niesamowite zrządzenie losu i przyjaĨĔ wirtualną
przeĪyáam tej jesieni nie lada przygodĊ. Dane mi bowiem
byáo uczestniczyü w organizowanym po raz drugi Festiwalu Literatury Kobiecej Pióro i Pazur. Byáam jedną z
piĊciu jurorek przyznawanej w tym roku po raz pierwszy
nagrody blogerek polonijnych. Ale po kolei...
Wiele, wiele miesiĊcy temu blogująca z Irlandii Kasia zaproponowaáa mi uczestnictwo w Piórze i Pazurze.
Na proĞbĊ Marioli ZaczyĔskiej, Kasia staraáa siĊ zebraü
panel blogerek zamieszkaáych poza Polską, abyĞmy z
odlegáoĞci i dystansu oceniáy polską literaturĊ kobiecą
nadesáaną na festiwal, przyznaáy wyróĪnienia i gáówną
naszą nagrodĊ. Pomysá z pozoru fantastyczny, wymagaá
jednak przeczytania kopy ksiąĪek o tematyce babskiej
(czytaj popularnej), przebrniĊcia przez gąszcz czĊsto niezwykle do siebie podobnej literatury, nie utoniĊcia w morzu ksiąĪek miernych, lecz wyáowienia z nich pereáek.

Nadszedá paĨdziernik. Znalazáam siĊ w Polsce, podniecona pierwszą w Īyciu wyprawą do Siedlec i na poáudniowe Podlasie. No i co tu duĪo ukrywaü - podniecona moĪliwoĞcią poznania tak duĪej iloĞci pisarek jednoczeĞnie!
Nasz panel piĊciu wspaniaáych reprezentowaáa Kasia z
Irlandii i ja. Przez dwa dni nurzaáyĞmy siĊ w pisarskim

Zgodziáam siĊ dosyü szybko, nie zdając sobie sprawy z
tego, Īe za kilka miesiĊcy, przy rosnącym stosie konkur9
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babiĔcu najwyĪszej jakoĞci. Spotkania i panele festiwalowe, wizyty i sesje czytelnicze w bibliotekach, bicie rekordu Polski we wspólnym czytaniu (prawie szeĞüset osób!),
spotkania z wydawcami, z dziewczynami blogującymi z
Polski, rozmowa w Strefie Kultury radia RDC z fantastyczną Teresą Drozdą, która byáa jedną z gáównych jurorek festiwalu - wszystko w niesamowitej atmosferze kobiecego ciepáa i czytelniczej pasji. Gáówna gala festiwalu
poáączona z wrĊczeniem nagród odbyáa siĊ w sobotĊ, 5
paĨdziernika. A oto nagrodzone pozycje:
NagrodĊ Pióra zdobyáa Marta Stefaniak za Czary w maáym miasteczku (PrószyĔski i S-ka).
NagrodĊ Pazura zdobyáa Anna Fryczkowska za Starsza
pani wnika (PrószyĔski i S-ka).
Nagrody Czytelniczek:
Nagroda Gáówna - Magdalena Zimny-Louis za Pola
(Replika); II miejsce - Anna Birger za Skrywana przeszáoĞü (PrószyĔski i S-ka); III miejsce - Beata KĊpiĔska
Zaradna (Zysk i S-ka); IV miejsce - Maágorzata Warda
za Dziewczynka, która wiedziaáa zbyt wiele (PrószyĔski i
S-ka); V miejsce - Maágorzata KaliciĔska za Lilka (Zysk
i S-ka).
KsiąĪka bez granic - nagroda polonijnych blogerek
(nasza!) - Dorota CombrzyĔska-Nogala za Wytwórnia
wód gazowanych (MG).
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róĪnienia w nastĊpujących kategoriach:
Debiut roku - Sasza Hady Morderstwo na mokradáach.
Najbardziej spektakularny debiut roku - Anna FicnerOgonowska Alibi na szczĊĞcie.
Kontrowersje roku - Jolanta Kwiatkowska PrzewrotnoĞü
dobra, Joanna Jodeáka Kamyk.
Najlepsza powieĞü kryminalna - Kaya Mirecka-Ploss
Kobieta, która widziaáa za duĪo.
Najciekawszy bohater literacki - Dorota CombrzyĔskaNogala Wytwórnia wód gazowanych (babcia Eleonora).
Najbardziej interesujące relacje miĊdzy bohaterami Dorota CombrzyĔska-Nogala Wytwórnia wód gazowanych (relacja miĊdzy wnuczką i dziadkiem).
NagrodĊ Fundacji Age of Reading za poruszenie problemu wykluczenia otrzymaáa Maágorzata Warda za DziewczynkĊ, która wiedziaáa zbyt wiele.
NagrodĊ Szkoáy Pisania "Maszynadopisania.pl" - kurs
adpatacji filmowej - otrzymaáa Joanna Jodeáka za Kamyk.

Poza gáównymi nagrodami, Czytelniczki przyznaáy wy-

Wróciáam do Stanów z mnóstwem znajomoĞci z literackego rewiru i kilkunastoma kilogramami nowych ksiąĪek
do przeczytania. Z niecierpliwoĞcią oczekujĊ ponownego
spotkania za rok!
Ania Kubica

WiĞnie

uczestnicząc w imprezach Festiwalu Kwiatów WiĞni
(National Cherry Blossom Festival). Jak zawsze w Ameryce towarzyszy temu parada, są pokazy, koncerty i okolicznoĞciowe wystawy, biznes pamiątkarski kwitnie równieĪ. Jednak nawet táumy ani problemy ze znalezieniem
miejsca do parkowania nie zepsują radoĞci z widoku
przepiĊknie obsypanych kwieciem drzew i z pierwszych
ciepáych dni.

Co roku wszyscy wyglądamy wiosny. A w Waszyngtonie
jej najpiĊkniejszym zwiastunem są kwitnące wiĞnie japoĔskie wokóá Tidal Basin. JuĪ od marca niektórzy
sprawdzają prognozĊ – kiedy pojawią siĊ pączki, kiedy
otworzą pierwsze kwiaty, kiedy spodziewany jest peány
rozkwit. KaĪdego roku daty są inne, zaleĪnie od tego jak
dáuga i surowa byáa zima. Ale kiedy wiĞnie juĪ zakwitną,
wiadomo, Īe wiosna przyszáa nieodwoáalnie.
W 1912 roku Japonia podarowaáa Stanom Zjednoczonym
3000 drzew wiĞniowych. W 1956 roku doáączyáy do nich
kolejne 3800, które dziĞ moĪemy wszystkie podziwiaü,

O ile w Waszyngtonie wiĞnie skupione są przede wszystkim w jednym miejscu i trochĊ rzadziej rozsiane po mieĞcie i okolicach, o tyle w Tokio kaĪdy, najmniejszy nawet park, kaĪda dzielniczka na przeáomie marca i kwietnia staje siĊ jasnoróĪowa. Drzewa wiĞniowe (sakura)
zakwitają na kaĪdym rogu, kaĪdym skwerku, w kaĪdym
ogródku. I kaĪde z tych drzew zamienia siĊ w kwiatowy
parasol, pod którym JapoĔczycy rozkáadają siĊ z jedzeniem i piciem na róĪnego rodzaju matach i oddają ulubionemu zwyczajowi – hanami, czyli podziwianiu urody
kwiatów. I tak codziennie, przez caáy okres kwitnienia.
JuĪ od początku zimy media, a za nimi miliony JapoĔ10
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czyków, Ğledzą „wiĞniowy front” w miarĊ jak przesuwa
siĊ z poáudnia na póánoc. Pierwsze drzewa zakwitają w
styczniu na subtropikalnej wyspie Okinawa, zaĞ ostatnie
páatki opadają w maju na Hokkaido. Okoáo 300 odmian
drzew wiĞniowych to nieodáączny element krajobrazu
Wysp JapoĔskich.
Caáa tradycja hanami narodziáa siĊ z kultury dworskiej i
siĊga epoki Nara, czyli VIII wieku. Prawdopodobnie wywodzi siĊ z obrzĊdu mającego wywróĪyü zbiory i rozpocząü sezon sadzenia ryĪu. Początkowo podziwiano
przede wszystkim kwiaty Ğliwy (ume, zwanej teĪ morelą
japoĔską), wspóáczeĞnie jednak jest ona mniej popularna
niĪ sakura. W okresie Edo (XVII-XIX wiek) zwyczaj
hanami objąá teĪ niĪsze warstwy spoáeczne i do dziĞ pozostaje bardzo Īywy.
Kwiat wiĞni ma uprzywilejowane miejsce nie tylko w
sercach JapoĔczyków, ale równieĪ w poezji, jak choüby
w tym haiku pióra jednego z najwiĊkszych pisarzy japoĔskich, Bashǀ:
Czemu tak róĪne
wspomnienia niosą zwiewne
kwiaty wiĞniowe
Ma swoje odzwierciedlenie takĪe w sztuce, przede
wszystkim ukiyo-e, czyli obrazach przepáywającego
Ğwiata. (Bogatą kolekcjĊ drzeworytów w stylu ukiyo-e
mistrza Hokusai, które nota bene zainspirowaáy wielu
malarzy europejskich koĔca XIX wieku, moĪna podziwiaü w waszyngtoĔskim muzeum sztuki azjatyckiej, Freer Gallery of Art.)

jest wyáącznie dla kwiatów, by budziáy podziw przez zaledwie parĊ dni w roku zanim przekwitną i ich páatki ulecą z wiatrem. To malownicze zjawisko ostatnich chwil
sakury ma nawet specjalne okreĞlenie - sakura fubuki,
czyli wiĞniowa ĞnieĪyca.
W Polsce jest trochĊ inaczej, wiĞnie to przede wszystkim
soczyste owoce, na które czekamy od momentu pojawienia siĊ kwiatów na drzewach. Wyznaczają nam czas od
wiosny, przez lato, aĪ do jesieni. I o naszych wiĞniach teĪ
piĊknie pisali poeci:
Kiedy u nas na Litwie
Pierwsza wiĞnia zakwitnie,
Pierwsza wiĞnia jak páatek marzenia,
Spotykamy siĊ z sobą,
Ze mną ty, a ja z tobą,
Zakochani z pierwszego wejrzenia.
Kiedy potem na drzewach
Pierwsza wiĞnia dojrzewa,
Pierwsza wiĞnia czerwona i wonna,
To mówimy do siebie,
Do mnie ty, ja do ciebie,
ĩe ta miáoĞü juĪ bĊdzie dozgonna.
A gdy wreszcie w ogrodzie
Pora wiĞni przechodzi,
Razem z nią pryska miáoĞü kapryĞnie,
WiĊc Īegnamy siĊ z sobą,
Ze mną ty, a ja z tobą,
A na drogĊ weĨ koszyk. To — wiĞnie.
Stanisáaw BaliĔski WiĞnie

Sakura nieodáącznie wiąĪe siĊ z japoĔskim upodobaniem
do tego co krótkotrwaáe, z umiáowaniem ulotnego piĊkna,
bĊdąc metaforą ludzkiego Īycia, które teĪ jest piĊkne,
kruche i szybko przemija. W Japonii wiĞnia uprawiana

Angelika Sasin

Painting Szymborska
Michael Geller (MG): Although I was a history student
as a Cornell University undergraduate, I immersed myself in art history as a projectionist to gain more exposure
to art while not being enrolled in the actual class. Subsequent to that (and in my adolescence as well), I have
drifted for countless hours among great art works (and
lesser ones too) in museums, commercial galleries, government offices, and central bank collections in North,
Iza Rutkowska (IR): By education you are a historian, Central, and South America, Europe, and southern Afsince 1993 affiliated with the World Bank. How has your rica. I have been swallowed whole by art books at home,
adventure with poetry, paint, canvas and abstract art at libraries, and numerous bookstores. Outside of a
Smithsonian drawing course many years ago, these exstarted?
Thanks to The Kosciuszko Foundation (KF) we recently
had an unusual opportunity to experience Wisáawa Szymborska's poetry through music, reading, and… painting.
Below is a short conversation with Michael Geller, who
explored Szymborska’s poems on his canvases. You can
see reproductions of his art at:
http://michaelsgeller.artspan.com/
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periences constitute my formal classroom. Obviously, I
am not classically trained in the fine arts. In 2006 after a
great deal of encouragement, I picked up palate knives
and began my adventure.
IR: Was your art always inspired by poetry?
MG: In addition to poetry, I
have abstracted landscapes
and other scenes based on my
own photography from places
I have visited around the
United States and other parts
of the world. The photographs are only used to jog
my memory while working on
a canvas. In 2013, I embarked on a little experiment
resulting in a canvas that
sourced a very short but soaring soprano work by Jean Sibelius. Interestingly, Sibelius used a poem as inspiration
for his composition. I have considered other music such
as a very grand piece by the Brazilian composer, Heitor
Villa-Lobos, entitled Floresta do Amazonas. Sadly I have
not acted on it… or any other music as a canvas source.
IR: How does it work? Is it the tone of a poem or, rather,
its words that inspire you most?
MG: For me it is a combination of both the tone and the
words of the individual poems. Because I employ English translations of poems that are sourced from their
original language (Dutch, French, German, Italian, Polish, and Spanish), I am indebted to the translators for not
only their accuracy but also the nuances. As a native
English speaker, I have similar reactions to Englishlanguage poems. Some poems are more appealing than
others in that specific words evoke intense feelings or
conjure strong images in my mind’s eye.
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you see them in paintings?
MG: I do not have a great deal of knowledge of other
Polish poets. I have fleetingly skimmed some works by
Czesáaw Miáosz. Just last week I ordered a book entitled
Black Square by Tadeusz Dąbrowski. I do not know
where his work will lead me.
IR: What do you think about Tomasz StaĔko music inspired by Szymborska? Is it in tune with your interpretation of her writing?
MG: Thanks to this question I am intrigued and will go
out and buy his 2012 Wisáawa. In the meantime, YouTube have to suffice. Jazz seems to intertwine naturally
with poetry. I have a marvelous jazz CD by Benjamin
Herman who is Dutch. He fashioned a Remco Campert
poem, Lamento, into a composition using spoken word
recitation of that poem, a typewriter, and the musicians.
That composition is amazing. Therefore, I am eager to
hear Tomasz StaĔko.
IR: How did you enjoy your presentation to so many
Szymborska fans?
MR: I was humbled and fascinated by being surrounded
by all her fans. Outside of literature PhD candidates, I
have never experienced such passion and limitless familiarity with a poet. I was most impressed that seemingly
ordinary people had encyclopedic knowledge of her
work. I really do hope to have another experience like
this.
IR: We also hope to see you and your art more. I was
very impressed to hear that you agreed with Basia Bernhardt that half of the proceeds from sale of the four canvases presented at the KF would go to the KF. I am sure
they will all sell to benefit Polish art collectors and the
KF. Many thanks for your generosity and sharing your
art and thoughts with us.

IR: Being a Pole I cannot resist to ask – why Szymborska?
MG: Originally, I had been exposed in 2002 to her poetry at a friends’ wedding at which her True Love was
incorporated into the ceremony. Last year, I ran across
her volume, Here, and fell back in love with her seeming
simplicity of expression and choice of words all of which
are underscored by her disenchantment and sometimes
humorous observations about life. I am attracted to the
darkness that smolders just below the surface in some of
her works.
IR: How about other Polish poets you know? How would
12
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Wydarzenia: Uroczysty pokaz na Kapitolu filmu WaáĊsa. Czáowiek z nadziei
15
listopada
89 roku elektryk
z GdaĔska, na
zaproszenie elit
politycznych Stanów Zjednoczonych, wygáosiá w
Kongresie USA
historyczne przemówienie zaczynające siĊ od sáów: My naród... . 24 lata
póĨniej - 4 grudnia 2013 roku, ten sam elektryk, tyle, Īe z
prezydenturą sporego kraju w centrum Europy i nagrodą
Nobla na swoim koncie, zasiada w sali widowiskowej
tego samego Kongresu i bierze udziaá w pokazie filmu o
sobie. Siedzi w pierwszym rzĊdzie, obok niego senatorowie, ambasadorzy, prominenci. Za nim wielka sala
szczelnie wypeániona ponad póá tysiącem polityków, biznesmenów i przedstawicieli Polonii. Nie sądzĊ, aby w
najĞmielszych marzeniach máodemu WaáĊsie coĞ takiego
mogáo siĊ przyĞniü.
Dla znacznej liczby Polaków WaáĊsa. Czáowiek z nadziei
bĊdzie waĪnym Ĩródáem wiedzy o najnowszej historii
Polski. ByliĞmy zbyt máodzi, by aktywnie uczestniczyü w
protestach robotniczych początku lat 80-tych, ale nie
doĞü máodzi, aby uczyü siĊ o nich w szkole. Sama, jako
dziecko, ocieraáam siĊ tylko sporadycznie o wydarzenia
tamtych lat. Gdy w nocy 13 grudnia 1981 roku aresztowano naszego sąsiada, moja mama zmobilizowaáa caáą
rodzinĊ do ukrywania ”bibuáy” SolidarnoĞci. Ale tak naprawdĊ stan wojenny dáugo kojarzyá mi siĊ z szaloną radoĞcią, bo nie trzeba byáo chodziü do szkoáy. Dopiero
teraz, po obejrzeniu Czáowieka z nadziei, dotaráo do mnie
w peáni, jak niebezpieczne byáo Īycie w tamtych czasach
i jak wiele ryzykowali ci, którzy zdecydowali siĊ zmieniü
historiĊ. Kilkakrotnie powtarzana scena, gdy WaáĊsa oddaje Īonie zegarek i obrączkĊ ze sáowami: sprzedaj, jeĞli
nie wrócĊ, chociaĪ w koĔcu wywoáywaáa Ğmiech wĞród
publicznoĞci, faktycznie byáa gáĊboko przeraĪająca.
ReĪyserem tego waĪnego filmu, o czym pewnie nie trzeba przypominaü, jest Andrzej Wajda, autorem scenariusza Janusz Gáowacki. RolĊ WaáĊsy zagraá Robert WiĊckiewicz (jego autograf w pamiątkowym albumie bĊdzie
licytowany na naszym wrzeĞniowym pikniku). To wielka
sztuka i... ryzyko wcieliü siĊ w znaną postaü Īyjącego
czáowieka. WiĊckiewicz przygotowywaá siĊ do roli oglądając filmy dokumentalne. Staraá siĊ naĞladowaü gesty,
gáos, wymowĊ WaáĊsy, ale bardzo uwaĪaá, Īeby nie popaĞü w parodiĊ. Jednak w scenach domowych, pokazujących relacje z rodziną, musiaá graü intuicyjnie i opieraü

13

siĊ na radach reĪysera. WaáĊsa WiĊckiewicza wypadá
Ğwietnie. Podobno Lech WaáĊsa byá początkowo oburzony, szczególnie pierwszą sceną rozmowy z dziennikarką
Orianą Fallaci (graną przez MariĊ RosariĊ Omaggio), Īe
zostaá pokazany jako arogancki buc. Potem jednak przyznaá, Īe z kaĪdą projekcją, film podoba mu siĊ coraz bardziej.
Prawdziwe wyzwanie czekaáo AgnieszkĊ Grochowską,
która zagraáa DanutĊ WaáĊsową. W materiaáach dokumentalnych trudno odnaleĨü ĪonĊ szefa SolidarnoĞci spĊdzającą czas w domu i zajmującą siĊ liczną rodziną.
MoĪna oczywiĞcie obejrzeü oficjalne nagranie, gdy Danuta odbiera nagrodĊ Nobla w imieniu mĊĪa. To jednak
za maáo, Īeby stworzyü wiarygodną postaü filmową. Zapewne prawdziwym prezentem dla aktorki okazaáa siĊ
niedawno wydana ksiąĪka pani prezydentowej Marzenia
i tajemnice. Grochowska gra bardzo finezyjnie. Potrafi
równieĪ umiejĊtnie zobrazowaü ukrytą siáĊ charakteru
Danuty, chociaĪby w scenie awantury czy kontroli osobistej.
Pokaz filmu w sali widowiskowej Kongresu skoĔczyá siĊ
owacjami na stojąco. ZasáuĪyli na nie zarówno bohater
filmu, jak i jego twórcy. Warto jednak takĪe wspomnieü
o osobie, której obecnoĞü na pokazie skojarzyáa mi siĊ z
„niewidzialnym” z japoĔskiej sztuki kabuki. WĞród samurajów, gejsz i bóstw, na scenie pojawia siĊ osoba
ubrana na czarno, czĊsto z
zasáoniĊtą twarzą. W zasadzie
jej nie ma, ale bez niej sztuka
by siĊ nie odbyáa. Niewidzialnym pokazu WaáĊsa. Czáowiek z nadziei byá Marcin
ĩmudzki – táumacz symultaniczny (równieĪ jeden z zaáoĪycieli naszej Biblioteki),
który czasami siedziaá na scenie koáo prezydenta, czasami
klĊczaá za nim, czasami podąĪaá za nim zgiĊty w póá (ze
wzglĊdu na róĪnicĊ wzrostu).
Táumaczenie spontanicznego
WaáĊsy jest jeszcze trudniejsze niĪ zagranie go w filmie,
bo nie ma czasu na próby. Marcinowi naleĪą siĊ wielkie
brawa. Patrząc na WaáĊsĊ i ĩmudzkiego odczuáam prawdziwą radoĞü, Īe w czasach maszyn i komputerów, nadal
czáowiek (czy skaczący przez páot, czy klĊczący) jest nie
do zastąpienia.
Anna Firsowicz
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Kino Stare i Nowe: Tajemnica Westerplatte
LubiĊ polskie kino, to stare, i to nowe. Poza nielicznymi
wyjątkami, filmy, jakie siĊ na nie skáadają, są zawsze o
czymĞ istotnym, próbą zabrania gáosu w jakiejĞ sprawie.
Dobrym przykáadem są tu powstaáe ostatnio filmy, które
wziĊáy na siebie trud odkáamania polskiej historii. Budzące ogromne kontrowersje Pokáosie, które za pomocą
fabularnej formy wáącza siĊ do dyskusji o postawach Polaków wobec holokaustu, czy teĪ RóĪa, pokazująca dramat Mazurów, w równie okrutny sposób traktowanych
przez Niemców i Polaków. Powstaáy teĪ filmy odsáaniające bardziej prawdziwy obraz wojny, mniej romantyczny, peáen strachu, brzydoty i nikczemnoĞci, takie jak Obáawa, czy Tajemnica Westerplatte. Ostatni z wymienianych filmów jest o tyle ciekawy, Īe powraca do historii
pokazanej juĪ wczeĞniej, kiedy heroiczna wersja historii
sáuĪyü miaáa budowaniu jednoĞci i dumy narodu.
Powstaáy w 1967 film Westerplatte, w reĪyserii Stanisáawa RóĪewicza, oglądaáam jako dziecko i gáĊboko zapadá
mi w pamiĊü. Film ten nie ma gáównych postaci, jego
bohaterem jest caáa zaáoga Wojskowej Skáadnicy Tranzytowej, która przez siedem dni i nocy broniáa we wrzeĞniu
1939 póáwyspu Westerplatte przed wielokrotnie dominującymi siáami niemieckimi. Film ten pokazuje niezáomne
bohaterstwo polskich Īoánierzy i dramat dowódcy, majora
Henryka Sucharskiego, który mając peáną ĞwiadomoĞü
bezuĪytecznoĞci ich poĞwiĊcenia, kilkakrotnie rozwaĪaá
poddanie placówki. Kiedy wobec braku leków dla rannych i po zmasowanym ataku z powietrza major ostatecznie podejmuje decyzjĊ o kapitulacji, czĊĞü oficerów i zaáogi chce kontynuowaü obronĊ. W swoim ostatnim apelu
do zaáogi Sucharski mówi: Dalszy opór jest beznadziejny.
Wasze Īycie przyda siĊ jeszcze Polsce. Ta bardziej pozytywistyczna niĪ romantyczna wizja patriotyzmu byáa potrzebna powojennej Polsce, którą trzeba byáo odbudowaü
z powojennych gruzów. Do dziĞ pamiĊtam scenĊ, kiedy
przed podjĊciem negocjacji z dowództwem siá niemieckich Sucharski (grany przez Zygmunta Hubnera) w skupieniu porządkuje mundur i czyĞci buty. Byáa to dla mnie
lekcja mądroĞci i godnoĞci, major poddawaá posterunek
nie z tchórzostwa, ale w wyniku gáĊboko przemyĞlanego
rachunku zysków i strat oraz troski o dobro innych.
Film Tajemnica Westerplatte z 2013 roku opowiada tĊ
samą historiĊ zupeánie inaczej, podobno w oparciu o nowe materiaáy historyczne. Gáównymi bohaterami filmu
są tym razem major Sucharski i jego zastĊpca kapitan
Dąbrowski, natomiast przeraĪona zaáoga Westerplatte
stanowi jedynie táo wydarzeĔ, które podkreĞlaü ma brzydotĊ i okrucieĔstwo wojny. Grany przez Michaáa ĩebrowskiego Sucharski jest czáowiekiem sáabym i peánym me-

lancholii, który juĪ drugiego
dnia bitwy podlega dziwnemu zaáamaniu, objawiającemu siĊ miĊdzy innymi paraliĪem i pianą na ustach. Nieprzytomny (z przeraĪenia?)
próbuje wywiesiü biaáą flagĊ, czemu zapobiega jego
zastĊpca, wzorowany w filmie chyba na postaci Sienkiewiczowskiego Kmicica
kapitan Franciszek Dąbrowski. Sucharski zostaje na
wiele dni przywiązany pasami do áóĪka a dowództwo
nad jednostką przejmuje jego zastĊpca, romantycznie odwaĪny i pragnący swe Īycie poĞwiĊciü dla ojczyzny. ĩoánierze, którzy chcą siĊ poddaü, zostają rozstrzelani. Historia koĔczy siĊ tak samo, po siedmiu dniach beznadziejnej
walki, major Sucharski, juĪ przytomny i racjonalny, poddaje placówkĊ.
W komentarzach do nowego filmu jego twórca, Paweá
Chochlew, zapewnia, Īe próbuje w nim pokazaü “bardziej
ludzki charakter” wydarzeĔ na Westerplatte a ocenĊ bohaterów pozostawia widzowi. Wydaje siĊ teĪ byü przekonany, Īe to jego film pod znakiem zapytania stawia sens
romantycznej bohaterszczyzny. JeĞli rzeczywiĞcie taki
byá zamiar twórcy Tajemnicy Westerplatte, to nie zostaá
on zrealizowany. Motywacje majora Sucharskiego, który
z pustką w oczach snuje siĊ po ekranie niczym postaü z
mickiewiczowskich Dziadów, są caákowicie niezrozumiaáe i trudno je oceniaü. Jego oponent, wataĪkowaty Dąbrowski, dając liczne dowody niedojrzaáoĞci i braku odpowiedzialnoĞci za Īycie podlegáych mu Īoánierzy, wydaje siĊ byü ucieleĞnieniem romantycznej martyrologii, ale
to raczej on przedstawiany jest jako postaü pozytywna.
CzyĪby wiĊc jednak romantyzm a nie pozytywizm?
Na Westerplatte walczyáo 182 polskich Īoánierzy
(niektóre Ĩródáa podają ich liczbĊ jako 205-25), 50 zostaáo rannych, zginĊáo 15, pozostali trafili do niewoli. Major
Sucharski zmará w styczniu 1946, a kapitan Dąbrowski w
kwietniu 1962. Czy moĪliwe, aby nieobecnoĞü pierwszego z nich przez 6 dni walk na Westerplatte pozostaáa na
tak dáugo tajemnicą? Film nie pomaga takĪe odpowiedzieü na inne, waĪniejsze pytania - czy naleĪaáo walkĊ
zakoĔczyü po 12 godzinach, tak jak byáo to przewidziane
w planach obrony, czy teĪ przedáuĪaü ją kosztem Īycia
Īoánierzy. Jak dáugo przedáuĪaü, w jakim celu, z jakim
skutkiem dla reszty kraju?
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Polecam obejrzenie obu filmów – Westerplatte (1967)
dostĊpny jest w youtube, a Tajemnica Westerplatte
(2013) w naszej Bibliotece.
Ewa Chowaniec

Nowe filmy!
Udaáo nam siĊ sprowadziü kilkanaĞcie nowych filmów z Polski, które juĪ wkrótce bĊdzie moĪna wypoĪyczyü lub
obejrzeü w wiĊkszej grupie na naszych spotkaniach filmowych. Są wĞród nich pozycje cenione przez krytyków i szeroką publicznoĞü, zdobywcy miĊdzynarodowych nagród, wielkie filmy historyczne i zwyczajne komedie. Lista w porządku alfabetycznym poniĪej:
80 milionow, Ambassada, Bejbi blues, Bilet na ksiĊĪyc, Byü jak Kazimierz Deyna, Chce siĊ Īyü, Dziewczyna z szafy,
Erratum, Imagine, Kret, Last minute, Mój rower, Obáawa, Papusza, Pokáosie, RóĪa, Syberiada polska, Tajemnica
Westerplatte, W imiĊ, WaáĊsa. Czáwoeik z nadziei. Mamy teĪ kilka nowych seriali: Czas honoru (seria 6), Lekarze
(seria 1 i 2), LondyĔczycy (seria 2) i Ranczo (seria 7).
Wszystkie filmy są w formacie DVD odczytywalnym w odtwarzaczach wielosystemowych (multisystem, region free),
które áatwo moĪna kupiü w Internecie (220 Electronics, Amazon, itd).

W Bibliotece i tuĪ obok
28 marca 2014 roku w rezydencji Ambasadora RP odbyáo siĊ spotkanie z profesorem Zbigniewem BrzeziĔskim
oraz promocja ksiąĪki Charlesa Gati Zbig. The Strategy
and Statecraft of Zbigniew Brzezinski. Zebrani mogli
obejrzeü teĪ film dokumentalny Katarzyny Kolendy Zalewskiej Strategist. KsiąĪka jest dostĊpna w naszej Bibliotece.
4 kwietnia 2014 roku odbyáo siĊ uroczyste otwarcie Pokoju Jana Karskiego. Pamiątkowy pokój zostaá urządzony przez Jan Karski Institute dla upamiĊtnienia 100lecia urodzin legendarnego Polaka. Pokój znajduje siĊ w
Fundacji KoĞciuszkowskiej. WstĊgĊ przeciąá Ambasador
RP Ryszard Schnepf, a wĞród goĞci znaleĨli siĊ przedstawiciele Polonii WaszyngtoĔskiej. W Bibliotece posiadamy wiele publikacji o Janie Karskim m.in. Story of a Secret State: My Report to the World.
5 kwietnia 2014 roku w Fundacji KoĞciuszkowskiej odbyáo siĊ spotkanie z Katarzyną KlimasiĔską – ekonomistką i dziennikarką Bloomberga promujące jej pierwszą
ksiąĪkĊ Panna Huragan. Dowcipne, wartko napisane
wspomnienia Polki, która przyjechaáa do USA na kilka
lat i jak wielu z nas zostaáa na duĪo dáuĪej. KsiąĪka jest
dostĊpna w naszej Bibliotece, a Kasia poprowadzi biblioteczne spotkanie z serii MiĊdzy nami podróĪnikami 23
maja o godzinie 19.00.
10 kwietnia 2014 roku w piĊknym, otoczonym cudownymi ogrodami Muzeum Hillwood, odbyáo siĊ spotkanie z
Ewą Stachniak, polską pisarką mieszkającą w Kanadzie,
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poáączone z promocją jej najnowszej ksiąĪki o Katarzynie Wielkiej Empress of the Night. Stachniak jest równieĪ autorką ksiąĪki o tej samej tematyce The Winter
Palace oraz Necessary Lies. Ostatnia pozycja jest dostĊpna w naszej Bibliotece.
12 kwietnia 2014 roku w Fundacji KoĞciuszkowskiej
odbyá siĊ wieczór poĞwiĊcony malarstwu i poezji. Bohaterami byli Michael Geller, na co dzieĔ pracownik Banku
ĝwiatowego (rozmowa z nim powyĪej), a po pracy malarz abstrakcyjny oraz Wisáawa Szymborska. Michael
zaprezentowaá cztery obrazy zainspirowane wierszami
polskiej noblistki. Poezje po polsku i angielsku recytowali aktorzy Hanna Bondarewska i Waldemar Izdebski oraz
amatorzy. Biblioteka posiada wspaniaáą kolekcjĊ poezji
Szymborskiej, film dokumentalny o niej oraz kilka pozycji biograficznych. Mamy równieĪ unikatowy zbiorek
CDs z nagraniami poezji Szymborskiej w wykonaniu
Grzegorza Turnaua, Magdy Umer, Kory i … samej autorki.
12 i 13 kwietnia 2014 roku w Strathmore mogliĞmy podziwiaü MagdalenĊ Wór jako solistkĊ (mezzosopran) w
Wielkiej Mszy H-moll Jana Sebastiana Bacha. Ta monumentalna katolicka msza zostaáa napisana dla Augusta III
– elektora Saksonii i króla Polski. Páyty z nagraniami
KolĊd i autografem Magdaleny Wór bĊdą licytowane na
naszym dorocznym pikniku we wrzeĞniu.
Anna Firsowicz
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Z Biblioteki: Sprawozdanie roczne, wybór nowego Zarządu
Rok 2013 byá niezwykle pracowity dla Biblioteki Polskiej. PostanowiliĞmy oficjalnie przenieĞü siĊ do wspóáczesnoĞci – dziĊki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych rozpoczĊliĞmy kilkuletni projekt Biblioteka XXI wieku, który pomoĪe nam unowoczeĞniü dziaáalnoĞü wáączając moĪliwoĞü korzystania z e-booków i
elektronicznych prenumerat. ChcielibyĞmy równieĪ staü
siĊ portalem dla innych organizacji polonijnych i korzystając ze wspóáczesnych Ğrodków komunikacji rozwinąü
z nimi wspóápracĊ. Chcemy jednak pozostaü takĪe miejscem, gdzie moĪna wpaĞü i pogadaü – nastĊpny zdobyty
grant na projekt Forget Facebook Face a Book posáuĪyá
na wyremontowanie czĊĞci pomieszczeĔ, gdzie w kameralnej atmosferze mogą odbywaü siĊ spotkania, pokazy
filmowe, lekcje, warsztaty. Od koĔca 2013 roku w naszej
Bibliotece moĪna napiü siĊ pysznej kawy z ekspresu, herbaty, a takĪe wina scháodzonego w lodówce, za które naleĪy záoĪyü dobrowolną opáatĊ/donacjĊ.

SprawozdanieFinansowezaRok2013

Biblioteka Polska, jak wiele organizacji non-profit, boryka siĊ z problemami finansowymi. Jedynie dziĊki wsparciu naszych przyjacióá, czyli PaĔstwa, mogliĞmy zamknąü rok 2013 na plusie (sprawozdanie finansowe poniĪej). DziĊkujemy serdecznie za páacenie skáadek, donacje
oraz uczestniczenie w naszych KolĊdach i Pikniku. To
dla istnienia Biblioteki prawdziwe byü albo nie byü.

Dochody
Fundraising
Granty
Skųadkiczųonkowskie
Donacje
Odsetkibankowe
Razem

$ 5,895.07
$ 4,150.00
$ 4,107.38
$ 1,050.00
$27.77
$15,230.22

Wydatki
Wydarzeniakulturalne(wųČczajČc
fundraising)
Renowacjeinaprawy
Projekt"BibliotekaXXIwieku"
Biuletyn"WiadomoƑcizBiblioteki"
ZakupyksiČǏek,filmówiczasopism
SprzČtanie
Telefon/Internet
Wydatkibiurowe
Opųatybankowe
Razem

$(3,340.50)
$(2,743.14)
$(2,000.00)
$(1,847.50)
$(1,100.08)
$(1,327.20)
$ (900.99)
$ (420.34)
$ (155.40)
$ (13,835.15)

Wynikfinansowyzarok2013

$1,395.07

Jeszcze raz dziĊkujĊ i serdecznie zapraszamy do Biblioteki.
Anna Firsowicz, Prezydent

Zarząd Biblioteki na rok 2014
1 kwietnia w Bibliotece odbyáo siĊ zebranie, w czasie którego uczestnicy dokonali podziaáu funkcji w nowym
Zarządzie. Prezesem ponownie zostaáa wybrana Anna Firsowicz, a vice-prezesem Paweá StefaĔski. FunkcjĊ
skarbnika objąá Zbigniew OkrĊglak, a sekretarza Krzysztof Sąsiadek.
W skáad Zarządu, oprócz dotychczasowych czáonków—Marii Koziebrodzkiej, Jerzego Kozáowskiego, Moniki Mieroszewskiej, Elizabeth Rossmiller,
Ewy Shadrin i GraĪyny ĩebrowskiej—weszáy Agnieszka Baumert, Cecile
Ferro i Aleksandra Konarzewska. Redakcją Biuletynu zajmowaü siĊ bĊdzie
w dalszym ciągu Izabela Rutkowska.
NiezaleĪnie od zaangaĪowania czáonków Zarządu, Biblioteka zamierza
wspóápracowaü z jak najszerszym krĊgiem osób, które wyraĪą zainteresowanie taką dziaáalnoĞcią.
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Z Polskiej Szkoáy: Poezja na wiosnĊ
Nareszcie nadeszáa dáugo przez nas
oczekiwana wiosna, a wraz z nią
sáoĔce, które dodaje nam energii,
nastraja pozytywnie i sprzyja wiosennym porządkom. AĪ chce siĊ
chcieü! Wiosna inspiruje nas nie
tylko do porządków, ale i do zmian.
Do zmian w Īyciu osobistym, w pracy, w domu. W tym duchu postanowiliĞmy powróciü na áamy biuletynu
z rubryką Z Polskiej Szkoáy. Zapraszamy do lektury wierszy uáoĪonych
przez uczniów klasy III SP, czyli do
wiosennego kącika poetyckiego.
Patrycja WáaĞniewska

KOē
Mój koniczek,
Mój Ğliczniutki,
PĊdzi ze mną przez wysokie górki.
Konik biaáy,
Ogon dáugi ma,
A jak biegnie
Wiatr w grzywie mu gra.
PĊdĨ koniu ze mną
Poprzez caáy Ğwiat,
BĊdziemy goniü obáoki, ptaki i wiatr.
Paula Háasko

KOTECZEK
Malutki i Ğliczniutki!
Ma biaáo-czarne butki!
Jest bardzo grubiutki!
Ogonek ma bialutki

i jest kochaniutki!
Wskakuje na páoteczek.
To jest mój koteczek!
Mateusz Anders

KURKA
Maáa Ğliczna kurka,
ma bialutkie piórka,
znosi záote jajka,
mówi o tym bajka,
kurka mieszka w kurniku,
a Ğpi na patyku,
grzĊdą go nazywają,
ci co siĊ na tym znają.
Kurka wáaĞnie poszáa spaü,
bo musi rano wczeĞnie wstaü.

àukasz Magierowski

Kulinaria: Springtime radish and potato salad
Radish always brings back to me the sweetest childhood
memories of spring when I watched it grow in our garden, to pull it later from the soil, once it got suddenly big
enough, often times overnight. Then we washed it, sliced
it, and ate. Sometimes it was just radish on bread with
butter and salt on top. Sometimes it was sliced over a
spread of cream cheese or added to cottage cheese, together with English cucumber and chives. It was incredibly crunchy, peppery and gently spicy, but somewhat
spicier than the one I am buying now--when I ate the radish from my garden, I could feel a slight pinch on the tip
of the tongue.

Dressing:
3 tbsp olive oil,
1 tbsp mustard,
1 tsp sugar,
2 tbsp white wine vinegar,
salt and pepper.
Preparation:
1. Place all the vegetable cut into small, similar size
cubes in a large bowl.
2. Make dressing in a small bowl by stirring all ingredients until they form a smooth, thick sauce.
3. Pour the dressing over the vegetables, mix, let it infuse
for 30 minutes and serve.
Bogna Wieczorek

I still like radish a lot and use it eagerly in salads, especially in the early spring. I came up with this salad by
adding almost every crunchy vegetable that I could find
in my refrigerator. It came out very crunchy, but the
young baby potatoes I added gave it nice softness in mild
contrast to the radish and the rest of it. I make this salad
quite often these days and eat for lunch.
Ingredients (serves four):
1 bunch of radish, cut into small cubes,
1 cup yellow bell pepper (it is important for it to be yellow as I find it more delicate), cut in small square pieces,
1 cup of cucumber, cut into cubes,
3-4 celery sticks cut into thin slices,
half a bunch onion spring chopped,
1/4 cup fresh dill chopped,
2 cups cooked baby potatoes cut in half, or bigger potatoes cut into cubes.
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