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Od Redakcji 
 
Biblioteka ma za sob  kolejny dobry rok, który podsumo-

wuje dla nas Prezes Zarz du Anna Firsowicz (w rubryce 

Z Biblioteki). Przed nami ambitne plany na rok nast pny, 

które realizowa  b dzie nowy, poszerzony Zarz d przy 

wspó pracy i wsparciu Was, drodzy cz onkowie i sympa-

tycy Biblioteki.  W naszej dzia alno ci staramy si  pod-

trzymywa  warto ci za o ycieli Biblioteki, które najlepiej 

wyra a nagroda imienia Tadeusza Walendowskiego; jej 

laureatem za rok 2013 zosta  Bill Johnston, profesor kom-

paratystyki na Wydziale Literatury Porównawczej Uni-

wersytetu Indiana w Bloomington. 

  

A w biuletynie wiele wartych lektury tekstów.  Z Toma-

szem Zalewskim, do niedawna i przez lata koresponden-

tem PAP z Waszyngtonu, rozmawia Barbara Kalabi ska. 

O swoim „malowaniu Szymborskiej” opowiada Michael 

Geller, a Angelika Sasin pisze o kwitn cych wi niach w 

Tokio, Waszyngtonie i w… poezji. Z alem egnamy Ta-

deusza Ró ewicza, którego twórczo  od wielu lat nie-

zmiennie poszerza horyzonty naszej wra liwo ci. 

 

Do nowego spojrzenia na polsk  histori  inspiruj  oma-

wiane przez nas ksi ki (Warsaw 1944: Hitler, Himmler 

From the Editors 
 

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 main-

tain 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 Com-

parative Literature at the University of Indiana in 

Bloomington.  

 

You will find many texts well worth reading in the bul-

letin. Barbara Kalabi ska interviewed Tomasz 

Zalewski, for many years and until recently a PAP cor-

respondent in Washington.  Michael Geller explains 

how the poetry of Wis awa Szymborska inspired his 

artwork, while Angelika Sasin writes about the bloom-

ing cherry trees in Tokyo, Washington and poetry.  We 

are sad to bid farewell to Tadeusz Ró ewicz.  His 

works always deepen our artistic perceptions.  
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and the Warsaw Uprising oraz Religion in Poland. Hi-

story, Diversity and Modern Issues), wydarzenia 

(Wa sa. Cz owiek z nadziei na waszyngto skim Kapito-

lu) i filmy (Tajemnica Westerplatte). O Polsce wspó cze-

snej dowiedzie  si  mo na z najnowszej literatury kobie-

cej, która jak si  okazuje ma swój w asny festiwal—

Pióro i Pazur. Warto te  przeczyta  o polskich szpie-

gach, trwaj cych w swej profesji bez wzgl du na zmie-

niaj cy si  ustrój polityczny. 

 

Polecamy te  lektur  poezji najm odszej, dopiero kie ku-

j cej – jej przyk ady publikujemy w powracaj cej na na-

sze amy rubryce Z Polskiej Szko y. 

 

Zapraszamy do lektury i do Biblioteki. 

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 chang-

ing political system. 

 

We also recommend the budding new talents evident in 

the poetry of young poets in the returning section Z Pol-

skiej Szko y.  

 

Keep reading and visit the Library. 

Spotkania: Rozmowa z Tomaszem Zalewskim 

Tomasz Zalewski jest dziennikarzem, przez wiele lat 

mieszka  w USA, z czego wi kszo  w Waszyngtonie, 

pracuj c jako redaktor Nowego Dziennika, korespondent 

Polskiej Agencji Prasowej (PAP) w Waszyngtonie oraz 

korespondent tygodnika Polityka. Od 2013 mieszka na 

sta e w Polsce. 

 

Barbara Kalabi ska (BK): W zesz ym roku wróci e  do 

Polski po 26 latach pobytu w Stanach Zjednoczonych. 

Jak wspominasz swoj  prac  korespondenta zagraniczne-

go w USA? 

 

Tomasz Zalewski (TZ): Wbrew pozorom, i mo e nie-

którym wyobra eniom, praca korespondenta zagranicz-

nego w Waszyngtonie jest bardzo niewdzi czna. Politycy 

ameryka scy nie maj  zwykle czasu dla zagranicznych 

mediów; krajowe s  dla nich du o wa niejsze. W stolicy 

USA pracuj  tysi ce za-

granicznych koresponden-

tów i wszyscy dobijaj  si  

o rozmowy z wa nymi 

lud mi, decydentami. W 

ostatnich latach by em ju  

troch  znu ony moj  prac  

dla PAP. Zaczyna o mnie 

nudzi  ledzenie polityki 

ameryka skiej, która staje 

si  jakby coraz bardziej 

powtarzalna i przewidy-

walna, co wi e si  z rosn c  polaryzacj  polityczn  w 

USA. Za rz dów prezydenta Obamy wci  powraca y te 

same konflikty: o bud et, podniesienie pu apu zad u enia 

i wyniki tych batalii atwo by o przewiedzie  – Republi-

kanie i Demokraci w ko cu si  dogadaj , bo inaczej gro-

zi by Ameryce kolejny powa ny krach gospodarczy. 

 

BK: Czy by y jakie  wydarzenia, procesy, w ameryka -

skiej polityce wewn trznej, które Ci  szczególnie zainte-

resowa y? 

 

TZ: Tak, reforma systemu ochrony zdrowia, znana jako 

Obamacare. Uwa a si  j  za najwi kszy sukces Obamy, 

bo reforma ma gwarantowa  powszechno  ubezpiecze  

i eliminowa  takie praktyki, jak odmowa pokrycia kosz-

tów leczenia osobom ju  przewlekle chorym, gdy umow  

o ubezpieczeniu zawierano. Na razie jednak reforma wy-

gl da na fiasko. Je eli prezydent obiecywa , e w nowym 

systemie ka dy b dzie móg  zachowa  ubezpieczenie, 

które mu odpowiada, i okazuje si , e to nieprawda, to 

kompromituje to administracj . G ównym efektem refor-

my jest, jak dot d, kolosalny wzrost kosztów ubezpie-

cze , bo firmy ubezpieczeniowe zmuszone do przyjmo-

wania wszystkich „odbijaj ” to sobie podnosz c ceny 

sk adek. To, co dzieje si  w USA z reform , jest ciekawe 

o tyle, e te same problemy dotycz  wszystkich krajów, 

gdzie spo ecze stwa si  starzej , a wi c coraz wi cej lu-

dzi wymaga leczenia, które, z kolei, staje si  coraz bar-

dziej kosztowne, bo technika medyczna idzie szybko na-

przód. Te same problemy mamy teraz w Polsce. System 

ochrony zdrowia gwarantuj cej bezp atne leczenie 

wszystkim p ka w szwach, kolejki do specjalistów i nie-

których zabiegów i operacji wyd u y y si  do wielu mie-

si cy, a nawet lat. 

 

BK: Czy jako korespondent prasowy z Polski, kraju Eu-

ropy rodkowej, a dla wi kszo ci Amerykanów „Europy 
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Wschodniej”, mia e  wi ksze trudno ci w dotarciu do 

ameryka skich polityków-decydentów ni  twoi koledzy 

np. z Niemiec czy Francji? 

 

TZ: Mo e troch  trudniejszy, ale nie tak bardzo. Moi 

koledzy ze wspomnianych przez Ciebie krajów te  skar-

yli si  na trudny dost p do polityków. Natomiast pozy-

cja i presti  Polski w USA wzros y w ostatnich latach, po 

wej ciu jej do NATO i Unii Europejskiej, wi c wydaje 

mi si , e i z polskimi dziennikarzami te  liczono si  nie-

co bardziej. Problem polega  na czym  jeszcze innym. 

Ameryka skie rz dy bardziej interesuj  si  te  mediami z 

krajów, które sprawiaj  im jakie  k opoty, gdy  zale y im 

wtedy, by dotrze  do opinii publicznej w tych krajach. 

Kiedy Polska wesz a mocno do wspólnoty zachodniej, 

problemów tych by o coraz mniej. Natomiast w latach 90

-ych mieli my w Waszyngtonie batali  o przyj cie Polski 

do NATO i politycy ameryka scy interesowali si  wtedy 

czy aby na pewno Polska spe nia kryteria sojuszu, czy 

jest np. cywilna kontrola nad wojskiem, czy nie ma ukry-

tych wp ywów rosyjskich itd. Potem mieli my atak 9/11, 

inwazj  Afganistanu i Iraku. Ameryce zale a o, by Pol-

ska jak najsilniej wspó pracowa a z ni  w „wojnie z ter-

roryzmem”, bo przecie  nie mia a w niej a  tak wielu 

sojuszników w Europie. St d znowu zainteresowanie co 

w Polsce my l  o Ameryce. Potem to jednak min o. Ad-

ministracja Obamy zwróci a si  ca kowicie na Bliski 

Wschód i Azj . Odnosi o si  wra enie, e Europa j  zu-

pe nie nie obchodzi. Kryzys ukrai ski powinien to zmie-

ni . Wybuch  on jednak ju  po moim wyje dzie. 

 

BK: Jakie jeszcze trudno ci napotka e  w pracy kore-

spondenta w Waszyngtonie? 

 

TZ: Wynikaj  one z ogólnych przemian w mediach na 

wiecie. Media drukowane prze ywaj  kryzys, bo gazety 

s  coraz mniej czytane, chyba e w Internecie. Mój syn, 

na przyk ad, czyta wszystko online. Z drugiej strony, te-

lewizja i niezliczone portale internetowe relacjonuj  na-

tychmiast co dzieje si  na ca ym globie. W zwi zku z 

tym rola korespondenta mediów drukowanych staje si  

coraz bardziej skomplikowana. Coraz wi cej wydarze , 

faktów, o których kiedy  informowali my jako pierwsi, 

dzi  ukazuje si  natychmiast na portalach Googlenews, 

Yahoo i innych. Oczywi cie, portale te  korzystaj  z 

agencji informacyjnych, ale przede wszystkim tych naj-

wi kszych, jak Reuters, AP, AFP czy DPA, które sta  na 

utrzymanie w samym Waszyngtonie po kilku lub kilku-

nastu korespondentów. Jako PAP-owiec by em jedynym 

pe noetatowym korespondentem naszej agencji na ca ej 

zachodniej pó kuli. Musia em si  wi c skupia  na tema-

tach dotycz cych Polski bezpo rednio, lub co najwy ej 

po rednio, np. stosunkami USA z Rosj , czy Europ . 

   

BK: Czy mia e  jakie  „scoopy”, co , co poda e  jako 

pierwszy, co potem inni wzi li od Ciebie z Twojej kore-

spondencji dla PAP? 

 

TZ: By o tego sporo ma przestrzeni oko o 20 lat. Najcz -

ciej by y to wiadomo ci dotycz ce sporów w USA o 

wej cie Polski do NATO. Pami tam, na przyk ad, wypo-

wied  jednego z czo owych ekspertów, pó niej promi-

nentnego wy szego urz dnika w administracji prezydenta 

George’a W. Busha, Petera Rodmana, który gdzie  w 

po owie lat 90. powiedzia  o wahaniach Clintona w tej 

sprawie. News ten wzbudzi  du e poruszenie, gratulowa  

mi nawet Jacek Kalabi ski, a ówczesny sekretarz stanu 

Warren Christopher, zapytany o to przez George'a Willa, 

t umaczy , e „to nieprawda”, czy co  w tym rodzaju. W 

ostatnich latach jako pierwszy relacjonowa em np. nie-

które kulisy targów mi dzy Waszyngtonem a Warszaw  

o tarcz  rakietow  i ameryka skie rakiety Patriot w Pol-

sce. 

 

BK: W 2011 wyda e  ksi k  o Ameryce Inne Stany. Jak 

i kiedy narodzi  si  jej pomys  i co jest jej g ównym tema-

tem? 

 

TZ: My la em o jej napisaniu w ostatnich latach pobytu 

w USA. Jest to zbiór reporta y-esejów na ró ne tematy 

ameryka skie dotycz ce historii Stanów Zjednoczonych i 

pewnych zjawisk w szeroko rozumianej wspó czesnej 

kulturze ameryka skiej. Niektóre s  rozwini ciem tek-

stów pisanych od 1997 roku do Polityki. Chodzi o mi 

g ównie o pokazanie specyfiki Ameryki, jej inno ci od 

Europy. Temat ten podejmowa o ju  wielu autorów, ale 

uzna em, e powraca on ci gle jakby w nowych odmia-

nach, bo Ameryka dzisiejsza ró ni si  od tej sprzed stu 

czy nawet pi dziesi ciu lat. Przyznaj , e wybra em tak-

e takie ameryka skie zjawiska ze sfery polityki i kultu-

ry, co do których mam stosunek krytyczny, czy te  wo-

bec których odczuwam pewn  obco  jako Europejczyk, 

jak ameryka skie przywi zanie do posiadania broni pal-

nej, albo nieufno  wobec rz du federalnego. Kult broni 

jest fascynuj cy, gdy  jego wyznawcy powo uj  si  na 2 

poprawk  do konstytucji, a tymczasem nie mówi ona jed-

noznacznie o prawie do posiadania broni przez obywateli 

– mowa jest tam o well regulated militia, o milicji stano-

wej w XVIII wieku!.. W istocie wi c chodzi o tradycj  

kulturow  wyrastaj c  z historii ameryka skiego pogra-

nicza, dzikiego zachodu w XIX wieku, gdzie posiadanie 

guna, spluwy, by o wtedy konieczno ci . Tradycja ta 

przetrwa a, o dziwo, w XXI wieku... 

 

BK: Pracujesz nad now  ksi k , o nowojorskim Harle-

mie. Mo esz co  o niej powiedzie ? 

 

TZ: To b dzie plon mojego zamieszkania w Harlemie w 

ostatnim okresie pobytu w USA, przez trzy wiosenne 

miesi ce zesz ego roku, i wielu wizyt w tej legendarnej 
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murzy skiej dzielnicy. Jak wiemy, przez wiele lat biali 

tam nie przyje d ali – z obawy, e mo e ich spotka  co  

z ego. Tymczasem Harlem szalenie si  zmieni . Od mniej 

wi cej 15-20 lat dokonuje si  tam proces gentryfikacji, 

materialnego awansu dzielnicy, zwi zany z podnosze-

niem cen nieruchomo ci i popraw  jako ci ycia – w tym 

i bezpiecze stwa - mieszka ców.  Co ciekawe, Afroame-

rykanie na ogó  wcale nie s  zachwyceni tymi zmianami, 

poniewa  oznaczaj  one, e wielu z nich nie sta  teraz na 

mieszkanie w Harlemie i musz  si  wyprowadza . Na ich 

miejsce wprowadzaj  si  biali, bo s  zamo niejsi. Jest to 

zatem problem klasowy, ale w Harlemie wi kszo  czar-

nych postrzega go w kategoriach rasy. Murzy scy nacjo-

nali ci – by em zaskoczony jak wielu ich jeszcze jest w 

czasach, gdy Ameryka ma pierwszego czarnego prezy-

denta – patrz  na tych nowych, bia ych Harlemitów nie-

ch tnie, nawet je li sami rozumiej , e ycie w dzielnicy 

zmienia si  na lepsze.  Harlem dzisiejszy zatem nie jest 

ju  tym, co kiedy , kiedy by  „Mekk  Afroamerykanów” 

i wi tyni  jazzu. Stara si  jednak zachowa  swój dawny 

charakter i konserwowa  swoj  legend , bo ona nie tylko 

jest sama w sobie warto ci  duchow , ale tak e przyci ga 

turystów. Efekty s  jednak rozmaite. Próby reinkarnacji 

starego Harlemu przypominaj  czasem wywo ywanie 

duchów...Ale ci, co nad tym pracuj , to wspaniali ludzie. 

Zawar em tam wiele przyja ni. O tym wszystkim b dzie 

moja ksi ka.        

 

BK: Dzi kuj  za rozmow . 

Po egnania: Tadeusz Ró ewicz (1921 - 2014) 

Tadeusz Ró ewicz zmar  24 kwietnia we Wroc awiu. 

Mia  92 lata. Czy by o jak w wierszu Na odej cie Poety i 

poci gu osobowego? Na wieczór tego dnia zapowiadano 

deszcz i burz , ale rano, kiedy umiera , nie pada o.  

 

nie wie 

jaki b dzie jego ostatni wiersz 

i 

jaki b dzie pierwszy dzie  

na wiecie bez poezji 

 

pewnie b dzie pada  deszcz 

w teatrze b d  grali Szekspira 

na obiad b dzie zupa pomidorowa 

 

albo na obiad b dzie rosó  z makaronem 

w teatrze b d  grali Szekspira 

b dzie pada  deszcz 

 

muzy nie da y mu gwarancji 

e z ostatnim tchnieniem 

wypowie co  buduj cego 

jasnego 

wi cej wiat a i tak dalej 

 

prawdopodobnie 

odejdzie 

tak 

jak odchodzi opó niony  

poci g osobowy 

z Radomska do Pary a 

przez Zebrzydowice  

 

W tek mierci cz sto pojawia  si  w twórczo ci Ró ewi-

cza. mier  nie zawsze by a taka 

zwyczajna i oswojona jak w cy-

towanym wierszu. Ró nie j  

traktowa . Ta, której by  wiad-

kiem w czasie wojny, przera a a 

nieludzk  wr cz powszednio ci  

i nie pozostawia a nadziei. W 

tomie Niepokój - w charaktery-

stycznej dla ca ej jego twórczo ci 

minimalistycznej formie, oszcz -

dzaj c s owa - trafia  w sedno i 

wyzwala  emocje. Je li kto  pami ta mysi ogonek z ko-

kardk  z wiersza Warkoczyk lub furgony por banych 

ludzi z Ocalonego - wie jak silne emocje. 

 

Pó niej, kiedy zafascynowa a go groteska, absurd, kiedy 

wynalaz  swoj  odmian  turpizmu i u ywa  ich po mi-

strzowsku do opisywania rzeczywisto ci - zagubione w 

za mieconym wiecie ideologie, ludzie a równie  mier  

zostaj  poddane zabiegom odzierania z patosu, a  staj  

si  tragikomiczne i tak banalne, jak odjazd poci gu. Bo-

hater utworu Ró a - Nestor poetów - w czasie akademii z 

okazji pi dziesi ciolecia twórczo ci my li sobie: Docze-

ka em takich czasów, e mier  cz owieka nie ma znacze-

nia. Szybko trzeba chowa  ludzi. Czas! Nie ma czasu na 

ceremonie. Orszak pogrzebowy przy piesza kroku. Z 

trumn  biegn  k usem. mier  zosta a po prostu poklepa-

na po ty ku i straci a majestat. 

 

W innym wierszu: W ród wielu zaj  podmiot liryczny 

upomina sam siebie, e umierania w adnym wypadku 

nie wolno zaniedbywa , ani robi  tego powierzchownie, 

trzeba umiera  starannie \ m drze optymistycznie \ bez 

straty czasu. 
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Czyli, z jednej strony - przez twórczo  - próba uwolnie-

nia si  od traumy zag ady. Z drugiej strony, odheroizo-

wanie mierci, prze miewczy dystans, lekcewa ce po-

klepywanie. Jest jeszcze trzecia albo mo e kolejna z rz -

du strona - najbardziej osobista - uporanie si  ze mierci  

najbli szych w ksi ce Matka odchodzi z 1999 roku. Jak 

mówi sam poeta, musia o min  kilkadziesi t lat od 

mierci matki i starszego brata Janusza, eby potrafi  

zmierzy  si  z a ob  po nich. We wspomnianym tomie 

znajduje si  wiersz Powrót. I paradoksalnie to w a nie 

powrót, a nie odej cie, jest niczym innym jak ko cem 

ycia. 

 

Nagle otworzy si  okno 

i matka mnie zawo a 

ju  czas wraca  

 

rozst pi si  ciana 

wejd  do nieba w zab oconych butach […] 

A niebo w tym utworze wygl da swojsko i przytulnie jak 

dawno zapomniane wspomnienie z dzieci stwa: 

 

Tu w niebie matki robi  

zielone szaliki na drutach 

 

brz cz  muchy 

 

ojciec drzemie pod piecem 

po sze ciu dniach pracy  

 

Je eli wyobrazimy sobie czas nielinearny, czas jako ko o, 

które musi si  kiedy  zamkn , to mo emy te  wyobrazi  

sobie, e Tadeusz Ró ewicz odszed … ale jednocze nie 

powróci . 

 

Magda Kubit-Szczuka 

Nagroda imienia Tadeusza Walendowskiego za rok 2013 

Decyzj  Zarz du laureatem 

Nagrody im. Tadeusza Wa-

lendowskiego w roku 2013, 

przyznawanej przez Biblio-

tek  Polsk  w Waszyngtonie 

za wk ad w upowszechnia-

nie rzetelnego wizerunku 

Polski poza jej granicami 

oraz kszta towanie partner-

skich kontaktów miedzy Po-

lakami a innymi narodami w 

duchu tolerancji i wzajemne-

go poszanowania odr bno ci, zosta  Bill Johnston, profe-

sor komparatystyki na Wydziale Literatury Porównaw-

czej Uniwersytetu Indiana w Bloomington. 

 

Profesor Johnston jest znakomitym t umaczem literatury 

polskiej na j zyk angielski. W jego dorobku znajduj  si  

przek ady utworów takich autorów jak: Wies aw My liw-

ski, Magdalena Tuli, Andrzej Stasiuk, poetów wspó cze-

snych: Tadeusza Ró ewicza, Eugeniusza Tkaczyszyn-

Dyckiego czy Tomasza Ró yckiego, autorów z pocz tku 

ubieg ego stulecia: Witolda Gombrowicza, Stefana e-

romskiego, a tak e polskich klasyków: Juliusza S owac-

kiego i Jana Kochanowskiego.  

  

Za swoj  prac  translatorsk  by  wielokrotnie nagradza-

ny, mi dzy innymi otrzyma  presti ow  2012 PEN 

Translation Prize (przyznawan  przez PEN American 

Center) za przek ad powie ci Wies awa My liwskiego 

Kamie  na kamieniu. Cz onkowie jury ocenili ten prze-

k ad jako trafny, potoczysty i oddaj cy z niezwyk  pre-

cyzj  ducha i liter  orygina u. Ich zdaniem t umacz wyka-

za  si  wszechstronno ci , pozwalaj c us ysze , zobaczy  

i poczu  niezliczone dramatyczne, j zykowe i brzmienio-

we niuanse, jakimi odznacza si  burzliwy ton monologu 

g ównego bohatera. Podobne komplementy dla Johnstona 

mo na przeczyta  w uzasadnieniach innych nagród. W 

przypadku Nagrody im. Tadeusza Walendowskiego mo-

emy tylko doda  - za mo liwo  dzielenia si  z naszymi 

angloj zycznymi czytelnikami pere kami polskiej litera-

tury, dzi kujemy profesorze Johnston! 

 

Gra yna ebrowska 

Podzi kowania 
 
Jeste my bardzo wdzi czni Panu W adys awowi Zachariasiewiczowi za jego hojn  

donacj  dla Biblioteki. Do naszych szczodrych darczy ców nale  tak e Marison 

Boyden, Miros aw Denisiewicz, Dorota Dyman, Ma gorzata Grzybowska, Bo -

ena Kucewicz, Monika Rutkowska, Marcin Skar y ski, Joanna Sznajder, 

Krystyna Wolanczyk i Anna Zalewska. Wszystkim gor co dzi kujemy! 
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Book Reviews 

Warsaw 1944: Hitler, Himmler and the Warsaw Upri-

sing by Alexandra Richie, Farrar, Straus & Giroux, 2013, 

738 pages. 

 

On August 1, 1944 the War-

saw 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 Cana-

dian-born historian, has writ-

ten a compelling narrative, 

with much painful detail and 

chilling statistics.  She lives 

in Warsaw and had access to, 

among other sources, the ar-

chives of her father-in-law, 

W adys aw Bartoszewski.  

 

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 comba-

tants who fought valiantly against impossible odds for 63 

days. Around 200,000 people died in the uprising, mostly 

civilians.  

 

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 activi-

ties of the occupying Germans. In Richie’s book we find 

many personal testimonies: from ordinary people, from 

SS men, Wehrmacht soldiers, foreign journalists.  

 

Richie observes that…the destruction of Warsaw was 

unique even in the terrible history of the Second World 

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 flamethro-

wers burning the ruins…We ruined the city.  I am so sor-

ry… He told a post-war interviewer.  

 

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 also talks about the “Robinsons”—those who 

stayed behind and hid in the ruins and bunkers of War-

saw after capitulation. The largest number were Jews. 

These brave people hid for months at a time, facing shor-

tages of food and water. Of course Hitler’s squads sear-

ched for them and many were killed.   

 

As The Economist reviewer observed…many Poles feel 

that foreigners still lack any real understanding of Pola-

nd’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.   

 

Monika Mieroszewska 

Religion in Poland. History, Diversity and Modern Issu-

es by Christopher Garbowski, McFarland, 2014, 308 pa-

ges. 

 

W sytuacji, kiedy poj cie Polak–katolik nie przesta o 

intrygowa  umys y osób zainteresowanych polsk  histo-

ri , kultur  i to samo ci , gdy liczni zagraniczni tury ci 

odwiedzaj cy Polsk  dziwi  si  b d  podziwiaj  widok 

pe nych ko cio ów i ci gle ywa jest w wiecie pami  

Jana Paw a II, wie o wydana na angloj zycznym rynku 

ksi ka Christophera Garbowskiego spe nia zamierzon  

rol  i wype nia ewidentn  luk . A nikogo nie trzeba prze-

konywa , e z t  wiedz  o Polsce bywa bardzo ró nie, 

raczej nie najlepiej. Dzi  media szybko i z regu y po-

prawnie informuj  o wydarzeniach z odleglejszych od 

„pierwszoplanowych” rejonów wiata, ale pog biona 

interpretacja tych wydarze  nie jest ju  taka cz sta. Reli-

gijno , dyskusje i spory z religi  w tle s  dla zrozumie-

nia Polski spraw  podstawow . Tym bardziej nale y si  

cieszy , e zagadnienia te analizuje kto  tak jak autor 
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wnikliwy i dbaj cy o bezstronno , kto , kto przypatruje 

si  im „od wewn trz”, ale i z dystansem. 

 

Ksi ka wychowanego w Kanadzie historyka-

kulturoznawcy Christophera Garbowskiego, profesora na 

uniwersytecie Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie, jest 

wietnym kompendium wiedzy na podj ty temat. W roz-

dziale pierwszym autor przedstawia zarys sytuacji histo-

rycznej. Maluj c wielobarwny obraz bardzo ró norodnej 

religijnej sceny Rzeczpospolitej do czasu II wojny wia-

towej Garbowski nie pomija adnej z mniejszo ci etnore-

ligijnych obecnych przez wieki na tych terenach. To wa -

ne, bo wizja Polski Jagiellonów, kiedy to mniejszo ci 

wzbogaca y g ówny nurt kultury narodowej, stanowi dzi-

siaj pewien modelowy punkt odniesienia. (Autorowi mo-

emy tylko wytkn , e mówi c o Jagielle, jako o spraw-

cy chrztu Litwy, ani s owem nie wspomina o w. Jadwi-

dze Andegawe skiej, królu Polski - tak, bo by a korono-

wana na króla - i onie W adys awa. Dodam tu, e mia-

am wra enie, i  autor raczej nie „czuje” wspominanego 

pó niej chrze cija skiego feminizmu, b d  to pomijane-

go milczeniem przez instytucj  Ko cio a w Polsce, b d  

zwalczanego bez znajomo ci rzeczy i uto samianego z 

problematyk  gender.) 

 

Nikogo chyba nie dziwi, e to katolicyzm musi z oczywi-

stych wzgl dów zaj  w ksi ce miejsce pierwszoplano-

we. Poniek d paradoksalnym problemem katolicyzmu w 

Polsce jest ci gle jego masowo , prowadz ca niekiedy 

do tryumfalizmu. Statystyki s  zgodne co do tego, e do 

katolicyzmu przyznaje si  ponad 90 procent Polaków. 

Procent katolików z przekonania szacuje si  na 15-20, a 

powierzchownych, ma o 

wiadomych na 60-70. Kato-

licy „kulturowi”, niezaintere-

sowani wiar , ale niewyrze-

kaj cy si  do ko ca tradycyj-

nej obrz dowo ci to trzecia 

spora grupa.  

 

Wojna katolicko-katolicka 

toczy si  w onie elit, pomi -

dzy katolikami opcji za-

mkni tej i otwartej, co nie 

j e s t  j u  p o l s k  

”specjalno ci ”, cho  mo e 

w Polsce przybra a ona ostat-

nio bardzo wyra ny, upoli-

tyczniony charakter. Nie jest to zjawisko szczególne, bo 

spór skrzyd a konserwatywnego z umiarkowanym i bar-

dziej liberalnym ujawni  si  w Ko ciele powszechnym 

ju  w XIX wieku, wraz ze zmianami cywilizacyjnymi i 

tendencjami modernistycznymi, które ówczesne w adze 

Ko cio a uzna y za fenomen bardzo niebezpieczny. 

Dzisiejsza ostra czasem dyskusja integrystów z ich opo-

nentami w Ko ciele polskim wynika w du ej mierze z 

opó nienia czasowego (o jakie  pó  wieku), zwi zanego z 

ograniczonym przemy leniem Soboru Watyka skiego II 

na skutek politycznych uwarunkowa  Polski w latach 60. 

i 70.  Konfrontacja ta przybiera szczególnie ostr  form  

w Polsce, gdzie konserwatyzm silnie zbratany jest z tra-

dycjonalizmem. Polscy integry ci wpletli tu w tek nacjo-

nalizmu religijnego, który z kolei wypiel gnowany zosta  

w trudnych dla Ko cio a katolickiego latach PRL-u. Na-

cjonalizm u jego zagorza ych wyznawców bywa uto sa-

miany z patriotyzmem, i to patriotyzmem jedynie s usz-

nym, z regu y pod has em: Bóg, honor i ojczyzna. W sy-

tuacji, gdy kryzys zaufania staje si  problemem, s owu 

ojczyzna skrajnie prawicowe rodowiska przeciwstawiaj  

termin spo ecze stwo, trudno si  dziwi , e obserwuje si  

bardzo s aby poziom spo ecze stwa obywatelskiego, a 

nawet zanik wi zi spo ecznych po uzyskaniu niepodle-

g o ci w 1989. 

 

Tymczasem potrzebna jest równowaga. W religijno ci, w 

Ko ciele – równowaga pomi dzy zaanga owaniem si  a 

niemieszaniem w polityk . Pomi dzy dba o ci  o doktry-

n  a zrozumieniem wolno ci osobistej. Potrzebne jest 

wywa enie ci aru grzechu indywidualnego i grzechu 

spo ecznego. Ograniczenie klerykalizmu i dostrze enie 

potencja u rodowisk wieckich. I wreszcie równowaga 

mi dzy uniwersalizmem katolicyzmu a warto ciami na-

rodowymi. Bo przez zapor  konserwatyzmu powi zane-

go z tradycjonalizmem cz sto nie mog  si  przedrze  

nawet skromne sugestie pog bienia wiary poprzez jakie-

kolwiek zmiany. Na modernizacj , liberalizacj  religii 

patrzy si  jak na krok w kierunku sekularyzacji, bez zro-

zumienia, e w wykszta conym i nowoczesnym cywiliza-

cyjnie spo ecze stwie nie da si  utrzyma  religijno ci na 

poziomie wiary ludowej, która „sprawdza a si ” w daw-

nych epokach. Modernizacja to niekoniecznie utrata to -

samo ci narodowej i odrzucenie rodzimej kultury, na któ-

rej trzeba budowa . Tradycjonali ci s  bezkrytyczni, ich 

krytycy postawieni w nie atwej sytuacji, gdy staraj  si  

ukaza , co w tradycji dobre, a co z e. To samo  narodo-

wa nie potrzebuje ci gle ywi  si  sporami pod has em 

„obrona krzy a” czy skrajnie nerwowymi reakcjami w 

dyskusji na temat antysemityzmu.  Jedno  mimo/w ró -

norodno ci pozostaje idea em, ale nie dla wszystkich. 

Zastanawiaj c si  nad ród em „narastaj cych t sknot za 

tym, aby symfoni  zast pi  piewem unisono”, arcybi-

skup Józef yci ski, dodawa , e „zespo owa recytacja 

jednym g osem bywa ceniona we wczesnych stadiach 

naszego rozwoju, np. na poziomie przedszkola”. 

 

Nie do ko ca przekona a mnie przyj ta w ksi ce katego-

ryzacja okre laj ca rodowisko frondy mianem polskich 

katolików ewangelicznych. Owszem, charakteryzuj  si  
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oni zapa em i fundamentalistycznym zaci ciem (co zbli-

a oby ich do pewnych trendów w ameryka skim prote-

stantyzmie, z którego wywodz  si  evangelicals). Ame-

ryka scy znawcy przedmiotu (J. Allen, G. Weigel) cha-

rakteryzuj  ewangeliczny katolicyzm jako bardziej wy-

magaj cy, biblijny ni  ten potrydencki, katechizmowo-

dewocyjny, odziedziczony, wygodny.  Takie 

„ewangeliczne, cho  nie „bojowe” podej cie maj  tak e 

polscy katolicy spod znaku „afirmatywnej ortodoksji, 

krytycznej wierno ci”. 

 

U niech tnych czy wr cz wrogich katolicyzmowi me-

diów trudno nie dostrzec prób zantagonizowania sceny 

religijno-politycznej. Bowiem atwiej i efektowniej jest 

o miesza  moherow  prawic  Radia Maryja czy nazbyt 

gorliwych „inkwizytorów” ni  uzna , e umiarkowani 

acz zabieraj cy g os katolicy wcale nie s  „dziwacznymi 

hipokrytami”, oportunistami, „chc cymi ssa  obie piersi, 

jedn  z mlekiem liberalnym, drug  z doktrynalnym”, jak 

ich prze miewczo stara  si  odmalowa  cytowany w 

ksi ce jeden z prominentnych przedstawicieli mainstre-

amowych mediów. 

 

Do niezacietrzewionych, ale przekonanych i aktywnych 

wiadków b dzie nale a a przysz o  religii w Polsce. 

Wizja prospo ecznej kreatywnej mniejszo ci ludzi wiary 

przy wieca a takim prorokom jak Jan Pawe  II, Benedykt 

XVI czy rabin Jonathan Sacks. O tym i o wielu innych 

problemach polskiej religijno ci pisze kompetentnie i 

przy okazji zajmuj co Christopher Garbowski. Polecam. 

 

Joanna Petry-Mroczkowska 

Mój przyjaciel zdrajca, Maria Nurowska, Jacek Santorski 

& Co, Warszawa, 2004. 

 

Kret w Watykanie, Agnieszka Kublik, Wojciech Czuch-

nowski, AGORA SA, Warszawa, 2013. 

 

W Bibliotece mamy kilka ksi ek, które warto czyta  

parami. Na przyk ad Moja kuchnia pachn ca bazyli  

autorstwa Tessy Capponi-Borawskiej – w oskiej arysto-

kratki, która w latach osiemdziesi tych przenosi si  z 

pa acu we Florencji do kawalerki na Mokotowie oraz At 

Hanka’s Table Hanki Sawki, która w tym samym czasie 

z m em (niedawno zmar ym artyst  Janem Sawk ) musi 

opu ci  Polsk  i zamieszka  w Stanach Zjednoczonych. 

Obie panie t skni c za swoimi ojczyznami i ich tradycyj-

nymi smakami pisz  ksi ki kucharskie przeplatane 

wspomnieniami. Inna para to Marzenia i tajemnice Da-

nuty Wa sy (t  ksi k  mamy równie  na CD) oraz 

Czerwona ksi niczka opowiadaj ca histori  Ariadny 

Gierek- api skiej. Wa sowa i Gierkowa yj  w tym 

samym kraju, w podobnym czasie, ale w zupe nie innych 

rzeczywisto ciach. S  jednak w jaki  sposób podobne do 

siebie wype niaj c role on swoich m ów.  

 

Ksi ki, które dzi  chc  poleci  jako par , to historie na 

miar  Jamesa Bonda. Maria Nurowska spisa a wspo-

mnienia Ryszarda Kukli skiego – pu kownika Wojska 

Polskiego dobrowolnie pracuj cego dla wywiadu amery-

ka skiego. Chocia  publikacja Mój przyjaciel zdrajca 

ukaza a si  po raz pierwszy w 2004 roku, z pewno ci  

wiele osób b dzie mia o ochot  si gn  po ni  teraz ze 

wzgl du na w a nie grany w kinach film na ten sam te-

mat Jack Strong. Druga ksi ka Kret w Watykanie to 

wywiad rzeka dwójki dziennikarzy Gazety Wyborczej, 

Agnieszki Kublik i Wojciecha Czuchnowskiego, z Toma-

szem Turowskim – szpie-

giem pracuj cym dla rz du 

PRL. 

 

Ryszarda Kukli skiego 

wielu mieszka ców okolic 

Waszyngtonu ci gle pami -

ta. Opinie Polaków, czy by  

on zdrajc  czy bohaterem, 

s  nadal podzielone. Pu -

kownik Wojska Polskiego, 

robi cy b yskotliw  karier , 

dopuszczany do tajemnic 

PRL i ZSRR, ojciec rodzi-

ny, nagle podejmuje decy-

zj  nawi zania kontaktu z przedstawicielami wywiadu 

USA. Jego motywy, to zagro enie dla Polski ze strony 

bratniego narodu. Dla tych, którzy nie yli w tamtym sys-

temie, zapewne trudno jest to zrozumie , nawet b d c 

wiadkiem obecnej interwencji Rosji na Ukrainie.   

 

Natomiast Tomasz Turowski zostaje zwerbowany przez 

wywiad PRL, przechodzi specjalistyczne szkolenie i zo-

staje nielega em (najbardziej strze onym tajnym agen-

tem). Jego misja to szpiegowanie sfer ko cio a katolickie-

go. Niezwykle interesuj ce s  wspomnienia o tym, jak 

latami tworz c legend  dostaje si  do zakonu jezuitów 

( wi ce  nigdy nie przyjmuje), potem pracuje w Watyka-

nie w bezpo redniej blisko ci Jana Paw a II (którego, jak 

twierdzi, nie szpieguje, a chroni). Okazuje si  równie , e 

tak on, jak i inni najlepsi agenci wywiadu PRL, zostali 

przej ci przez demokratyczn  Polsk .  

 

Kariery zawodowe Kukli skiego i Turowskiego s  w 

jaki  sposób podobne. Obaj s  bardzo dobrzy w tym, co 
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robi  i latami pracuj  bez prze-

szkód. Jednak przychodzi mo-

ment, e s  bliscy zdemasko-

wania i musz  ucieka . Oby-

dwaj p ac  wysok  cen : Ku-

kli ski – traci rodzin , a Tu-

rowski anonimowo .  czy 

ich te  wspólna cecha – ch  

opowiadania o swoim yciu. 

To mnie najbardziej zaskakuje, 

bo ka dy z nich twierdzi, e nie 

szpiegowa  ani dla pieni dzy, 

ani dla s awy. Obydwaj, nie 

mog  oprze  si  temu wra e-

niu, k ami , mo e nie zawsze, ale cz sto. Obydwaj mó-

wi  bardzo du o o sobie, strasznie ma o o rodzinie, czy 

znajomych. Jakby nie mieli uczu . aden z nich nie ma 

wyrzutów sumienia, czy chwil wahania. Mówi , jakby 

odtwarzali wyuczony na pami  tekst. Zastanawiam si , 

czy to ich ycie, czy legenda, a mo e sami nie s  w stanie 

odró ni  jednego od drugiego. 

 

Obie ksi ki s  bardzo dobrze napisane, autorzy pozwa-

laj  swoim bohaterom si  wygada , minimalizuj c w a-

sn  rol  do maszyny do pisania. Kret w Watykanie ilu-

strowany jest wieloma ciekawymi dokumentami, fotogra-

fiami. Mój przyjaciel zdrajca, to praktycznie go y tekst, 

ale równie  bardzo wci gaj cy. 

 

My l , e pytanie, które nasuwa si  po tej podwójnej lek-

turze, to co powoduje w yciu, e dokonujemy takiego, 

czy innego wyboru? Przera a wiadomo , e tak wiele 

rzeczy nie zale y od nas. e jeste my zdeterminowani 

miejscem, czasem, przynale no ci  spo eczn . Je li jest 

si  szar  eminencj , to nie ma wi kszego znaczenia, go-

rzej je li ma si  zdolno ci i ambicje. Zszokowa a mnie 

kiedy  szczera do bólu wypowied  znajomego dyrektora 

zachodnioniemieckiej korporacji: Gdybym urodzi  si  w 

NRD, zapewne zrobi bym karier  w Stasi. Oby my yli w 

czasach pokoju i nie musieli stawa  przed takimi wybora-

mi. 

 

Anna Firsowicz 

Snobizmy Literackie 

Pióro i Pazur  
 

Przez niesamowite zrz dzenie losu i przyja  wirtualn  

prze y am tej jesieni nie lada przygod . Dane mi bowiem 

by o uczestniczy  w organizowanym po raz drugi Festi-

walu Literatury Kobiecej Pióro i Pazur. By am jedn  z 

pi ciu jurorek przyznawanej w tym roku po raz pierwszy 

nagrody blogerek polonijnych. Ale po kolei... 

 

Wiele, wiele miesi cy temu bloguj ca z Irlandii Ka-

sia zaproponowa a mi uczestnictwo w Piórze i Pazurze. 

Na pro b  Marioli Zaczy skiej, Kasia stara a si  zebra  

panel blogerek zamieszka ych poza Polsk , aby my z 

odleg o ci i dystansu oceni y polsk  literatur  kobiec  

nades an  na festiwal, przyzna y wyró nienia i g ówn  

nasz  nagrod . Pomys  z pozoru fantastyczny, wymaga  

jednak przeczytania kopy ksi ek o tematyce babskiej 

(czytaj popularnej), przebrni cia przez g szcz cz sto nie-

zwykle do siebie podobnej literatury, nie utoni cia w mo-

rzu ksi ek miernych, lecz wy owienia z nich pere ek.  

 

Zgodzi am si  dosy  szybko, nie zdaj c sobie sprawy z 

tego, e za kilka miesi cy, przy rosn cym stosie konkur-

sowych ksi ek wci  do przeczytania, b d  mia a do 

ca ego przedsi wzi cia mieszane uczucia. Ale powiedzia-

o si  A, trzeba powiedzie  B i dotrwa  do Z. Zacz am 

czyta  w marcu, jeszcze przed og oszeniem ostatecznej 

listy zaakceptowanych do festiwalu ksi ek. Zdobywa-

am ksi ki przeró nie: a to kto  podes a  lub przywióz  

mi pozycje papierowe, a to kupowa am lub wymienia am 

si  z dziewczynami e-bookami. No w a nie, te dziewczy-

ny! By o nas w panelu pi  zapalonych czytelniczek: 

wspomniana Kasia z Irlandii, Agnieszka z Niemiec, Be-

ata ze Szwecji, jeszcze jedna Kasia bloguj ca z Londy-

nu no i ja ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie z Utah. 

Pi  silnych, wspania ych i zawzi tych! A co najwa niej-

sze czytaj cych polskie ksi ki pomimo wielu lat ycia 

poza Polsk . Po miesi cach lektury, dyskusji i argumen-

towania wytypowa y my pi  tytu ów do nagrody bloge-

rek polonijnych: Wilczyce Anety Borowiec, Wytwórnia 

wód gazowanych Doroty Combrzy skiej-Nogala, Starsza 

pani wnika Anny Fryczkowskiej, Podró  do miasta 

wiate , Ró a z Wolskich Ma gorzaty Gutowskiej Adam-

czyk i Ofiara Polikseny Marty Guzowskiej. 

  

Nadszed  pa dziernik. Znalaz am si  w Polsce, podnieco-

na pierwsz  w yciu wypraw  do Siedlec i na po udnio-

we Podlasie. No i co tu du o ukrywa  - podniecona mo -

liwo ci  poznania tak du ej ilo ci pisarek jednocze nie! 

Nasz panel pi ciu wspania ych reprezentowa a Kasia z 

Irlandii i ja. Przez dwa dni nurza y my si  w pisarskim 
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babi cu najwy szej jako ci. Spotkania i panele festiwalo-

we, wizyty i sesje czytelnicze w bibliotekach, bicie rekor-

du Polski we wspólnym czytaniu (prawie sze set osób!), 

spotkania z wydawcami, z dziewczynami bloguj cymi z 

Polski, rozmowa w Strefie Kultury radia RDC z fanta-

styczn  Teres  Drozd , która by a jedn  z g ównych juro-

rek festiwalu - wszystko w niesamowitej atmosferze ko-

biecego ciep a i czytelniczej pasji. G ówna gala festiwalu 

po czona z wr czeniem nagród odby a si  w sobot , 5 

pa dziernika. A oto nagrodzone pozycje: 

 

Nagrod  Pióra zdoby a Marta Stefaniak za Czary w ma-

ym miasteczku (Prószy ski i S-ka). 

   

Nagrod  Pazura zdoby a Anna Fryczkowska za Starsza 

pani wnika (Prószy ski i S-ka). 

 

Nagrody Czytelniczek: 

 

Nagroda G ówna - Magdalena Zimny-Louis za Pola 

(Replika); II miejsce - Anna Birger za Skrywana prze-

sz o  (Prószy ski i S-ka); III miejsce - Beata K pi ska 

Zaradna (Zysk i S-ka); IV miejsce - Ma gorzata Warda 

za Dziewczynka, która wiedzia a zbyt wiele (Prószy ski i 

S-ka); V miejsce - Ma gorzata Kalici ska za Lilka (Zysk 

i S-ka). 

 

Ksi ka bez granic - nagroda polonijnych blogerek 

(nasza!) - Dorota Combrzy ska-Nogala za Wytwórnia 

wód gazowanych (MG). 

 

Poza g ównymi nagrodami, Czytelniczki przyzna y wy-

ró nienia w nast puj cych kategoriach: 

 

Debiut roku - Sasza Hady Morderstwo na mokrad ach. 

 

Najbardziej spektakularny debiut roku - Anna Ficner-

Ogonowska Alibi na szcz cie. 

 

Kontrowersje roku - Jolanta Kwiatkowska Przewrotno  

dobra, Joanna Jode ka Kamyk. 

 

Najlepsza powie  kryminalna - Kaya Mirecka-Ploss 

Kobieta, która widzia a za du o. 

 

Najciekawszy bohater literacki - Dorota Combrzy ska-

Nogala Wytwórnia wód gazowanych  (babcia Eleonora). 

 

Najbardziej interesuj ce relacje mi dzy bohaterami - 

Dorota Combrzy ska-Nogala Wytwórnia wód gazowa-

nych (relacja mi dzy wnuczk  i dziadkiem). 

 

Nagrod  Fundacji Age of Reading za poruszenie proble-

mu wykluczenia otrzyma a Ma gorzata Warda za Dziew-

czynk , która wiedzia a zbyt wiele. 

 

Nagrod  Szko y Pisania "Maszynadopisania.pl" - kurs 

adpatacji filmowej - otrzyma a Joanna Jode ka za Kamyk. 

 

Wróci am do Stanów z mnóstwem znajomo ci z literac-

kego rewiru i kilkunastoma kilogramami nowych ksi ek 

do przeczytania. Z niecierpliwo ci  oczekuj  ponownego 

spotkania za rok!  

Ania Kubica 

Wi nie 
 

Co roku wszyscy wygl damy wiosny. A w Waszyngtonie 

jej najpi kniejszym zwiastunem s  kwitn ce wi nie ja-

po skie wokó  Tidal Basin. Ju  od marca niektórzy 

sprawdzaj  prognoz  – kiedy pojawi  si  p czki, kiedy 

otworz  pierwsze kwiaty, kiedy spodziewany jest pe ny 

rozkwit. Ka dego roku daty s  inne, zale nie od tego jak 

d uga i surowa by a zima. Ale kiedy wi nie ju  zakwitn , 

wiadomo, e wiosna przysz a nieodwo alnie. 

 

W 1912 roku Japonia podarowa a Stanom Zjednoczonym 

3000 drzew wi niowych. W 1956 roku do czy y do nich 

kolejne 3800, które dzi  mo emy wszystkie podziwia , 

uczestnicz c w imprezach Festiwalu Kwiatów Wi ni 

(National Cherry Blossom Festival). Jak zawsze w Ame-

ryce towarzyszy temu parada, s  pokazy, koncerty i oko-

liczno ciowe wystawy, biznes pami tkarski kwitnie rów-

nie . Jednak nawet t umy ani problemy ze znalezieniem 

miejsca do parkowania nie zepsuj  rado ci z widoku 

przepi knie obsypanych kwieciem drzew i z pierwszych 

ciep ych dni.   

 

O ile w Waszyngtonie wi nie skupione s  przede wszyst-

kim w jednym miejscu i troch  rzadziej rozsiane po mie-

cie i okolicach, o tyle w Tokio ka dy, najmniejszy na-

wet park, ka da dzielniczka na prze omie marca i kwiet-

nia staje si  jasnoró owa. Drzewa wi niowe (sakura) 

zakwitaj  na ka dym rogu, ka dym skwerku, w ka dym 

ogródku. I ka de z tych drzew zamienia si  w kwiatowy 

parasol, pod którym Japo czycy rozk adaj  si  z jedze-

niem i piciem na ró nego rodzaju matach i oddaj  ulubio-

nemu zwyczajowi – hanami, czyli podziwianiu urody 

kwiatów. I tak codziennie, przez ca y okres kwitnienia. 

Ju  od pocz tku zimy media, a za nimi miliony Japo -
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czyków, ledz  „wi niowy front” w miar  jak przesuwa 

si  z po udnia na pó noc. Pierwsze drzewa zakwitaj  w 

styczniu na subtropikalnej wyspie Okinawa, za  ostatnie 

p atki opadaj  w maju na Hokkaido. Oko o 300 odmian 

drzew wi niowych to nieod czny element krajobrazu 

Wysp Japo skich.  

 

Ca a tradycja hanami narodzi a si  z kultury dworskiej i 

si ga epoki Nara, czyli VIII wieku. Prawdopodobnie wy-

wodzi si  z obrz du maj cego wywró y  zbiory i rozpo-

cz  sezon sadzenia ry u. Pocz tkowo podziwiano 

przede wszystkim kwiaty liwy (ume, zwanej te  morel  

japo sk ), wspó cze nie jednak jest ona mniej popularna 

ni  sakura. W okresie Edo (XVII-XIX wiek) zwyczaj 

hanami obj  te  ni sze warstwy spo eczne i do dzi  po-

zostaje bardzo ywy.  

 

Kwiat wi ni ma uprzywilejowane miejsce nie tylko w 

sercach Japo czyków, ale równie  w poezji, jak cho by 

w tym haiku pióra jednego z najwi kszych pisarzy japo -

skich, Bash : 

 

Czemu tak ró ne 

wspomnienia nios  zwiewne  

kwiaty wi niowe  

 

Ma swoje odzwierciedlenie tak e w sztuce, przede 

wszystkim ukiyo-e, czyli obrazach przep ywaj cego 

wiata. (Bogat  kolekcj  drzeworytów w stylu ukiyo-e 

mistrza Hokusai, które nota bene zainspirowa y wielu 

malarzy europejskich ko ca XIX wieku, mo na podzi-

wia  w waszyngto skim muzeum sztuki azjatyckiej, Fre-

er Gallery of Art.) 

 

Sakura nieod cznie wi e si  z japo skim upodobaniem 

do tego co krótkotrwa e, z umi owaniem ulotnego pi kna, 

b d c metafor  ludzkiego ycia, które te  jest pi kne, 

kruche i szybko przemija. W Japonii wi nia uprawiana 

jest wy cznie dla kwiatów, by budzi y podziw przez za-

ledwie par  dni w roku zanim przekwitn  i ich p atki ule-

c  z wiatrem. To malownicze zjawisko ostatnich chwil 

sakury ma nawet specjalne okre lenie - sakura fubuki, 

czyli wi niowa nie yca. 

 

W Polsce jest troch  inaczej, wi nie to przede wszystkim 

soczyste owoce, na które czekamy od momentu pojawie-

nia si  kwiatów na drzewach. Wyznaczaj  nam czas od 

wiosny, przez lato, a  do jesieni. I o naszych wi niach te  

pi knie pisali poeci: 

 

Kiedy u nas na Litwie 

Pierwsza wi nia zakwitnie, 

Pierwsza wi nia jak p atek marzenia, 

Spotykamy si  z sob , 

Ze mn  ty, a ja z tob , 

Zakochani z pierwszego wejrzenia. 

 

Kiedy potem na drzewach 

Pierwsza wi nia dojrzewa, 

Pierwsza wi nia czerwona i wonna, 

To mówimy do siebie, 

Do mnie ty, ja do ciebie, 

e ta mi o  ju  b dzie dozgonna. 

 

A gdy wreszcie w ogrodzie 

Pora wi ni przechodzi, 

Razem z ni  pryska mi o  kapry nie, 

Wi c egnamy si  z sob , 

Ze mn  ty, a ja z tob , 

A na drog  we  koszyk. To — wi nie. 

 

Stanis aw Bali ski Wi nie 

 

Angelika Sasin 

Painting Szymborska 
  

Thanks to The Kosciuszko Foundation (KF) we recently 

had an unusual opportunity to experience Wis awa Szym-

borska'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/ 

  

Iza Rutkowska (IR): By education you are a historian, 

since 1993 affiliated with the World Bank.  How has your 

adventure with poetry, paint, canvas and abstract art 

started? 

  

 

Michael Geller (MG): Although I was a history student 

as a Cornell University undergraduate, I immersed my-

self in art history as a projectionist to gain more exposure 

to art while not being enrolled in the actual class.  Subse-

quent 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, gov-

ernment offices, and central bank collections in North, 

Central, and South America, Europe, and southern Af-

rica.  I have been swallowed whole by art books at home, 

at libraries, and numerous bookstores.  Outside of a 

Smithsonian drawing course many years ago, these ex-
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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 photo-

graphs are only used to jog 

my memory while working on 

a canvas.  In 2013, I em-

barked on a little experiment 

resulting in a canvas that 

sourced a very short but soar-

ing soprano work by Jean Si-

belius.  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 Eng-

lish translations of poems that are sourced from their 

original language (Dutch, French, German, Italian, Pol-

ish, 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 English-

language poems.  Some poems are more appealing than 

others in that specific words evoke intense feelings or 

conjure strong images in my mind’s eye. 

  

IR: Being a Pole I cannot resist to ask – why Szymbor-

ska?  

  

MG: Originally, I had been exposed in 2002 to her po-

etry 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 

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 

Czes aw Mi osz.  Just last week I ordered a book entitled 

Black Square by Tadeusz D browski.  I do not know 

where his work will lead me. 

 

IR: What do you think about Tomasz Sta ko music in-

spired by Szymborska?  Is it in tune with your interpreta-

tion of her writing? 

  

MG: Thanks to this question I am intrigued and will go 

out and buy his 2012 Wis awa.  In the meantime, You-

Tube 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 Sta ko. 

 

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 famili-

arity 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 Bern-

hardt that half of the proceeds from sale of the four can-

vases 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.  
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Wydarzenia: Uroczysty pokaz na Kapitolu filmu Wa sa. Cz owiek z nadziei  

15 listopada 

89 roku elektryk 

z Gda ska, na 

zaproszenie elit 

politycznych Sta-

nów Zjednoczo-

nych, wyg osi  w 

Kongresie USA 

historyczne prze-

mówienie zaczynaj ce si  od s ów: My naród... .  24 lata 

pó niej - 4 grudnia 2013 roku, ten sam elektryk, tyle, e z 

prezydentur  sporego kraju w centrum Europy i nagrod  

Nobla na swoim koncie, zasiada w sali widowiskowej 

tego samego Kongresu i bierze udzia  w pokazie filmu o 

sobie. Siedzi w pierwszym rz dzie, obok niego senatoro-

wie, ambasadorzy, prominenci. Za nim wielka sala 

szczelnie wype niona ponad pó  tysi cem polityków, biz-

nesmenów i przedstawicieli Polonii. Nie s dz , aby w 

naj mielszych marzeniach m odemu Wa sie co  takiego 

mog o si  przy ni .  

 

Dla znacznej liczby Polaków Wa sa. Cz owiek z nadziei 

b dzie wa nym ród em wiedzy o najnowszej historii 

Polski. Byli my zbyt m odzi, by aktywnie uczestniczy  w 

protestach robotniczych pocz tku lat 80-tych, ale nie 

do  m odzi, aby uczy  si  o nich w szkole. Sama, jako 

dziecko, ociera am si  tylko sporadycznie o wydarzenia 

tamtych lat. Gdy w nocy 13 grudnia 1981 roku areszto-

wano naszego s siada, moja mama zmobilizowa a ca  

rodzin  do ukrywania ”bibu y” Solidarno ci. Ale tak na-

prawd  stan wojenny d ugo kojarzy  mi si  z szalon  ra-

do ci , bo nie trzeba by o chodzi  do szko y. Dopiero 

teraz, po obejrzeniu Cz owieka z nadziei, dotar o do mnie 

w pe ni, jak niebezpieczne by o ycie w tamtych czasach 

i jak wiele ryzykowali ci, którzy zdecydowali si  zmieni  

histori . Kilkakrotnie powtarzana scena, gdy Wa sa od-

daje onie zegarek i obr czk  ze s owami: sprzedaj, je li 

nie wróc , chocia  w ko cu wywo ywa a miech w ród 

publiczno ci, faktycznie by a g boko przera aj ca. 

 

Re yserem tego wa nego filmu, o czym pewnie nie trze-

ba przypomina , jest Andrzej Wajda, autorem scenariu-

sza Janusz G owacki. Rol  Wa sy zagra  Robert Wi c-

kiewicz (jego autograf w pami tkowym albumie b dzie 

licytowany na naszym wrze niowym pikniku). To wielka 

sztuka i... ryzyko wcieli  si  w znan  posta  yj cego 

cz owieka. Wi ckiewicz przygotowywa  si  do roli ogl -

daj c filmy dokumentalne. Stara  si  na ladowa  gesty, 

g os, wymow  Wa sy, ale bardzo uwa a , eby nie po-

pa  w parodi . Jednak w scenach domowych, pokazuj -

cych relacje z rodzin , musia  gra  intuicyjnie i opiera  

si  na radach re ysera. Wa sa Wi ckiewicza wypad  

wietnie. Podobno Lech Wa sa by  pocz tkowo oburzo-

ny, szczególnie pierwsz  scen  rozmowy z dziennikark  

Orian  Fallaci (gran  przez Mari  Rosari  Omaggio), e 

zosta  pokazany jako arogancki buc. Potem jednak przy-

zna , e z ka d  projekcj , film podoba mu si  coraz bar-

dziej.  

 

Prawdziwe wyzwanie czeka o Agnieszk  Grochowsk , 

która zagra a Danut  Wa sow . W materia ach doku-

mentalnych trudno odnale  on  szefa Solidarno ci sp -

dzaj c  czas w domu i zajmuj c  si  liczn  rodzin . 

Mo na oczywi cie obejrze  oficjalne nagranie, gdy Da-

nuta odbiera nagrod  Nobla w imieniu m a. To jednak 

za ma o, eby stworzy  wiarygodn  posta  filmow . Za-

pewne prawdziwym prezentem dla aktorki okaza a si  

niedawno wydana ksi ka pani prezydentowej Marzenia 

i tajemnice. Grochowska gra bardzo finezyjnie. Potrafi 

równie  umiej tnie zobrazowa  ukryt  si  charakteru 

Danuty, chocia by w scenie awantury czy kontroli osobi-

stej.  

 

Pokaz filmu w sali widowiskowej Kongresu sko czy  si  

owacjami na stoj co. Zas u yli na nie zarówno bohater 

filmu, jak i jego twórcy. Warto jednak tak e wspomnie  

o osobie, której obecno  na pokazie skojarzy a mi si  z 

„niewidzialnym” z japo skiej sztuki kabuki. W ród sa-

murajów, gejsz i bóstw, na scenie pojawia si  osoba 

ubrana na czarno, cz sto z 

zas oni t  twarz . W zasadzie 

jej nie ma, ale bez niej sztuka 

by si  nie odby a. Niewidzial-

nym pokazu Wa sa. Cz o-

wiek z nadziei by  Marcin 

mudzki – t umacz symulta-

niczny (równie  jeden z za o-

ycieli naszej Biblioteki), 

który czasami siedzia  na sce-

nie ko o prezydenta, czasami 

kl cza  za nim, czasami pod -

a  za nim zgi ty w pó  (ze 

wzgl du na ró nic  wzrostu). 

T umaczenie spontanicznego 

Wa sy jest jeszcze trudniejsze ni  zagranie go w filmie, 

bo nie ma czasu na próby. Marcinowi nale  si  wielkie 

brawa. Patrz c na Wa s  i mudzkiego odczu am praw-

dziw  rado , e w czasach maszyn i komputerów, nadal 

cz owiek (czy skacz cy przez p ot, czy kl cz cy) jest nie 

do zast pienia.  

 

Anna Firsowicz 
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Kino Stare i Nowe: Tajemnica Westerplatte 

Lubi  polskie kino, to stare, i to nowe. Poza nielicznymi 

wyj tkami, filmy, jakie si  na nie sk adaj , s  zawsze o 

czym  istotnym, prób  zabrania g osu w jakiej  sprawie.  

Dobrym przyk adem s  tu powsta e ostatnio filmy, które 

wzi y na siebie trud odk amania polskiej historii.  Bu-

dz ce ogromne kontrowersje Pok osie, które za pomoc  

fabularnej formy w cza si  do dyskusji o postawach Po-

laków wobec holokaustu, czy te  Ró a, pokazuj ca dra-

mat Mazurów, w równie okrutny sposób traktowanych 

przez Niemców i Polaków.  Powsta y te  filmy ods ania-

j ce bardziej prawdziwy obraz wojny, mniej romantycz-

ny, pe en strachu, brzydoty i nikczemno ci, takie jak Ob-

awa, czy Tajemnica Westerplatte. Ostatni z wymienia-

nych filmów jest o tyle ciekawy, e powraca do historii 

pokazanej ju  wcze niej, kiedy heroiczna wersja historii 

s u y  mia a budowaniu jedno ci i dumy narodu. 

 

Powsta y w 1967 film Westerplatte, w re yserii Stanis a-

wa Ró ewicza, ogl da am jako dziecko i g boko zapad  

mi w pami . Film ten nie ma g ównych postaci, jego 

bohaterem jest ca a za oga Wojskowej Sk adnicy Tranzy-

towej, która przez siedem dni i nocy broni a we wrze niu 

1939 pó wyspu Westerplatte przed wielokrotnie dominu-

j cymi si ami niemieckimi.  Film ten pokazuje niez omne 

bohaterstwo polskich o nierzy i dramat dowódcy, majora 

Henryka Sucharskiego, który maj c pe n  wiadomo  

bezu yteczno ci ich po wi cenia, kilkakrotnie rozwa a  

poddanie placówki. Kiedy wobec braku leków dla ran-

nych i po zmasowanym ataku z powietrza major ostatecz-

nie podejmuje decyzj  o kapitulacji, cz  oficerów i za-

ogi chce kontynuowa  obron . W swoim ostatnim apelu 

do za ogi Sucharski mówi: Dalszy opór jest beznadziejny. 

Wasze ycie przyda si  jeszcze Polsce. Ta bardziej pozy-

tywistyczna ni  romantyczna wizja patriotyzmu by a po-

trzebna powojennej Polsce, któr  trzeba by o odbudowa  

z powojennych gruzów. Do dzi  pami tam scen , kiedy 

przed podj ciem negocjacji z dowództwem si  niemiec-

kich Sucharski (grany przez Zygmunta Hubnera) w sku-

pieniu porz dkuje mundur i czy ci buty. By a to dla mnie 

lekcja m dro ci i godno ci, major poddawa  posterunek 

nie z tchórzostwa, ale w wyniku g boko przemy lanego 

rachunku zysków i strat oraz troski o dobro innych. 

 

Film Tajemnica Westerplatte z 2013 roku opowiada t  

sam  histori  zupe nie inaczej, podobno w oparciu o no-

we materia y historyczne.  G ównymi bohaterami filmu 

s  tym razem major Sucharski i jego zast pca kapitan 

D browski, natomiast przera ona za oga Westerplatte 

stanowi jedynie t o wydarze , które podkre la  ma brzy-

dot  i okrucie stwo wojny. Grany przez Micha a ebrow-

skiego Sucharski jest cz owiekiem s abym i pe nym me-

lancholii, który ju  drugiego 

dnia bitwy podlega dziwne-

mu za amaniu, objawiaj ce-

mu si  mi dzy innymi para-

li em i pian  na ustach. Nie-

przytomny (z przera enia?) 

próbuje wywiesi  bia  fla-

g , czemu zapobiega jego 

zast pca, wzorowany w fil-

mie chyba na postaci Sien-

kiewiczowskiego Kmicica 

kapitan Franciszek D brow-

ski. Sucharski zostaje na 

wiele dni przywi zany pasa-

mi do ó ka a dowództwo 

nad jednostk  przejmuje jego zast pca, romantycznie od-

wa ny i pragn cy swe ycie po wi ci  dla ojczyzny. o -

nierze, którzy chc  si  podda , zostaj  rozstrzelani. Histo-

ria ko czy si  tak samo, po siedmiu dniach beznadziejnej 

walki, major Sucharski, ju  przytomny i racjonalny, pod-

daje placówk .  

 

W komentarzach do nowego filmu jego twórca, Pawe  

Chochlew, zapewnia, e próbuje w nim pokaza  “bardziej 

ludzki charakter” wydarze  na Westerplatte a ocen  bo-

haterów pozostawia widzowi. Wydaje si  te  by  przeko-

nany, e to jego film pod znakiem zapytania stawia sens 

romantycznej bohaterszczyzny. Je li rzeczywi cie taki 

by  zamiar twórcy Tajemnicy Westerplatte, to nie zosta  

on zrealizowany. Motywacje majora Sucharskiego, który 

z pustk  w oczach snuje si  po ekranie niczym posta  z 

mickiewiczowskich Dziadów, s  ca kowicie niezrozumia-

e i trudno je ocenia . Jego oponent, wata kowaty D -

browski, daj c liczne dowody niedojrza o ci i braku od-

powiedzialno ci za ycie podleg ych mu o nierzy, wyda-

je si  by  uciele nieniem romantycznej martyrologii, ale 

to raczej on przedstawiany jest jako posta  pozytywna. 

Czy by wi c jednak romantyzm a nie pozytywizm? 

 

Na Westerplatte walczy o 182 polskich o nierzy 

(niektóre ród a podaj  ich liczb  jako 205-25), 50 zosta-

o rannych, zgin o 15, pozostali trafili do niewoli. Major 

Sucharski zmar  w styczniu 1946, a kapitan D browski w 

kwietniu 1962. Czy mo liwe, aby nieobecno  pierwsze-

go z nich przez 6 dni walk na Westerplatte pozosta a na 

tak d ugo tajemnic ?  Film nie pomaga tak e odpowie-

dzie  na inne, wa niejsze pytania - czy nale a o walk  

zako czy  po 12 godzinach, tak jak by o to przewidziane 

w planach obrony, czy te  przed u a  j  kosztem ycia 

o nierzy.  Jak d ugo przed u a , w jakim celu, z jakim 

skutkiem dla reszty kraju?   



Wiadomo ci z Biblioteki    Maj / Czerwiec 2014 

15 

Polecam obejrzenie obu filmów – Westerplatte (1967) 

dost pny jest w youtube, a Tajemnica Westerplatte 

(2013) w naszej Bibliotece. 

Ewa Chowaniec 

Nowe filmy! 
Uda o nam si  sprowadzi  kilkana cie nowych filmów z Polski, które ju  wkrótce b dzie mo na wypo yczy  lub 

obejrze  w wi kszej grupie na naszych spotkaniach filmowych. S  w ród nich pozycje cenione przez krytyków i sze-

rok  publiczno , zdobywcy mi dzynarodowych nagród, wielkie filmy historyczne i zwyczajne komedie. Lista w po-

rz dku alfabetycznym poni ej: 

 

80 milionow, Ambassada, Bejbi blues, Bilet na ksi yc, By  jak Kazimierz Deyna, Chce si  y , Dziewczyna z szafy, 

Erratum, Imagine, Kret, Last minute, Mój rower, Ob awa, Papusza, Pok osie, Ró a, Syberiada polska, Tajemnica 

Westerplatte, W imi , Wa sa. Cz woeik z nadziei. Mamy te  kilka nowych seriali: Czas honoru (seria 6), Lekarze 

(seria 1 i 2), Londy czycy (seria 2) i Ranczo (seria 7). 

 

Wszystkie filmy s  w formacie DVD odczytywalnym w odtwarzaczach wielosystemowych (multisystem, region free), 

które atwo mo na kupi  w Internecie (220 Electronics, Amazon, itd). 

W Bibliotece i tu  obok 

28 marca 2014 roku w rezydencji Ambasadora RP odby-

o si  spotkanie z profesorem Zbigniewem Brzezi skim 

oraz promocja ksi ki Charlesa Gati Zbig. The Strategy 

and Statecraft of Zbigniew Brzezinski. Zebrani mogli 

obejrze  te  film dokumentalny Katarzyny Kolendy Za-

lewskiej Strategist. Ksi ka jest dost pna w naszej Bi-

bliotece.  

 

4 kwietnia 2014 roku odby o si  uroczyste otwarcie Po-

koju Jana Karskiego. Pami tkowy pokój zosta  urz dzo-

ny przez Jan Karski Institute dla upami tnienia 100-

lecia urodzin legendarnego Polaka. Pokój znajduje si  w 

Fundacji Ko ciuszkowskiej. Wst g  przeci  Ambasador 

RP Ryszard Schnepf, a w ród go ci znale li si  przedsta-

wiciele Polonii Waszyngto skiej. W Bibliotece posiada-

my wiele publikacji o Janie Karskim m.in. Story of a Se-

cret State: My Report to the World. 

 

5 kwietnia 2014 roku w Fundacji Ko ciuszkowskiej od-

by o si  spotkanie z Katarzyn  Klimasi sk  – ekonomist-

k  i dziennikark  Bloomberga promuj ce jej pierwsz  

ksi k  Panna Huragan. Dowcipne, wartko napisane 

wspomnienia Polki, która przyjecha a do USA na kilka 

lat i jak wielu z nas zosta a na du o d u ej. Ksi ka jest 

dost pna w naszej Bibliotece, a Kasia poprowadzi biblio-

teczne spotkanie z serii Mi dzy nami podró nikami 23 

maja o godzinie 19.00.  

 

10 kwietnia 2014 roku w pi knym, otoczonym cudowny-

mi ogrodami Muzeum Hillwood, odby o si  spotkanie z 

Ew  Stachniak, polsk  pisark  mieszkaj c  w Kanadzie, 

po czone z promocj  jej najnowszej ksi ki o Katarzy-

nie Wielkiej Empress of the Night. Stachniak jest rów-

nie  autork  ksi ki o tej samej tematyce The Winter 

Palace oraz Necessary Lies. Ostatnia pozycja jest dost p-

na w naszej Bibliotece.  

 

12 kwietnia 2014 roku w Fundacji Ko ciuszkowskiej 

odby  si  wieczór po wi cony malarstwu i poezji. Boha-

terami byli Michael Geller, na co dzie  pracownik Banku 

wiatowego (rozmowa z nim powy ej), a po pracy ma-

larz abstrakcyjny oraz Wis awa Szymborska. Michael 

zaprezentowa  cztery obrazy zainspirowane wierszami 

polskiej noblistki. Poezje po polsku i angielsku recytowa-

li aktorzy Hanna Bondarewska i Waldemar Izdebski oraz 

amatorzy. Biblioteka posiada wspania  kolekcj  poezji 

Szymborskiej, film dokumentalny o niej oraz kilka pozy-

cji biograficznych. Mamy równie  unikatowy zbiorek 

CDs z nagraniami poezji Szymborskiej w wykonaniu 

Grzegorza Turnaua, Magdy Umer, Kory i … samej autor-

ki.  

 

12 i 13 kwietnia 2014 roku w Strathmore mogli my po-

dziwia  Magdalen  Wór jako solistk  (mezzosopran) w 

Wielkiej Mszy H-moll Jana Sebastiana Bacha. Ta monu-

mentalna katolicka msza zosta a napisana dla Augusta III 

– elektora Saksonii i króla Polski. P yty z nagraniami 

Kol d i autografem Magdaleny Wór b d  licytowane na 

naszym dorocznym pikniku we wrze niu. 

 

Anna Firsowicz 



Polish Library News  May / June 2014 

16 

Z Biblioteki: Sprawozdanie roczne, wybór nowego Zarz du 

Rok 2013 by  niezwykle pracowity dla Biblioteki Pol-

skiej. Postanowili my oficjalnie przenie  si  do wspó -

czesno ci – dzi ki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych rozpocz li my kilkuletni projekt Bibliote-

ka XXI wieku, który pomo e nam unowocze ni  dzia al-

no  w czaj c mo liwo  korzystania z e-booków i 

elektronicznych prenumerat. Chcieliby my równie  sta  

si  portalem dla innych organizacji polonijnych i korzy-

staj c ze wspó czesnych rodków komunikacji rozwin  

z nimi wspó prac . Chcemy jednak pozosta  tak e miej-

scem, gdzie mo na wpa  i pogada  – nast pny zdobyty 

grant na projekt Forget Facebook Face a Book pos u y  

na wyremontowanie cz ci pomieszcze , gdzie w kame-

ralnej atmosferze mog  odbywa  si  spotkania, pokazy 

filmowe, lekcje, warsztaty. Od ko ca 2013 roku w naszej 

Bibliotece mo na napi  si  pysznej kawy z ekspresu, her-

baty, a tak e wina sch odzonego w lodówce, za które na-

le y z o y  dobrowoln  op at /donacj .  

 

Biblioteka Polska, jak wiele organizacji non-profit, bory-

ka si  z problemami finansowymi. Jedynie dzi ki wspar-

ciu naszych przyjació , czyli Pa stwa, mogli my za-

mkn  rok 2013 na plusie (sprawozdanie finansowe poni-

ej). Dzi kujemy serdecznie za p acenie sk adek, donacje 

oraz uczestniczenie w naszych Kol dach i Pikniku. To 

dla istnienia Biblioteki prawdziwe by  albo nie by . 

 

Jeszcze raz dzi kuj  i serdecznie zapraszamy do Bibliote-

ki. 

Anna Firsowicz, Prezydent 

Zarz d Biblioteki na rok 2014 
 

1 kwietnia w Bibliotece odby o si  zebranie, w czasie którego uczestnicy dokonali podzia u funkcji w nowym 

Zarz dzie. Prezesem ponownie zosta a wybrana Anna Firsowicz, a vice-prezesem Pawe  Stefa ski. Funkcj  

skarbnika obj  Zbigniew Okr glak, a sekretarza Krzysztof S siadek.  

 

W sk ad Zarz du, oprócz dotychczasowych cz onków—Marii Koziebrodz-

kiej, Jerzego Koz owskiego, Moniki Mieroszewskiej, Elizabeth Rossmiller, 

Ewy Shadrin i Gra yny ebrowskiej—wesz y Agnieszka Baumert, Cecile 

Ferro i Aleksandra Konarzewska. Redakcj  Biuletynu zajmowa  si  b dzie 

w dalszym ci gu Izabela Rutkowska. 

 

Niezale nie od zaanga owania cz onków Zarz du, Biblioteka zamierza 

wspó pracowa  z jak najszerszym kr giem osób, które wyra  zainteresowa-

nie tak  dzia alno ci .  

Dochody

Fundraising 5,895.07$

Granty 4,150.00$

Sk adki cz onkowskie 4,107.38$

Donacje 1,050.00$

Odsetki bankowe 27.77$

Razem $15,230.22

Wydatki

Wydarzenia kulturalne (w czaj c

fundraising) (3,340.50)$

Renowacje i naprawy (2,743.14)$

Projekt "Biblioteka XXI wieku" (2,000.00)$

Biuletyn "Wiadomo ci z Biblioteki" (1,847.50)$

Zakupy ksi ek, filmów i czasopism (1,100.08)$

Sprz tanie (1,327.20)$

Telefon/Internet (900.99)$

Wydatki biurowe (420.34)$

Op aty bankowe (155.40)$

Razem (13,835.15)$

Wynik finansowy za rok 2013 $1,395.07

Sprawozdanie Finansowe za Rok 2013
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Z Polskiej Szko y: Poezja na wiosn  

Nareszcie nadesz a d ugo przez nas 

oczekiwana wiosna, a wraz z ni  

s o ce, które dodaje nam energii, 

nastraja pozytywnie i sprzyja wio-

sennym porz dkom. A  chce si  

chcie ! Wiosna inspiruje nas nie 

tylko do porz dków, ale i do zmian. 

Do zmian w yciu osobistym, w pra-

cy, w domu. W tym duchu postano-

wili my powróci  na amy biuletynu 

z rubryk  Z Polskiej Szko y. Zapra-

szamy do lektury wierszy u o onych 

przez uczniów klasy III SP, czyli do 

wiosennego k cika poetyckiego. 

 

Patrycja W a niewska 

 

 

KO  

Mój koniczek, 

Mój liczniutki, 

P dzi ze mn  przez wysokie górki. 

Konik bia y, 

Ogon d ugi ma, 

A jak biegnie 

Wiatr w grzywie mu gra. 

P d  koniu ze mn  

Poprzez ca y wiat, 

B dziemy goni  ob oki, ptaki i wiatr. 
Paula H asko 

 

KOTECZEK 

Malutki i liczniutki! 

Ma bia o-czarne butki! 

Jest bardzo grubiutki! 

Ogonek ma bialutki 

i jest kochaniutki! 

Wskakuje na p oteczek. 

To jest mój koteczek! 
Mateusz Anders 

 

KURKA 

Ma a liczna kurka, 

ma bialutkie piórka, 

znosi z ote jajka, 

mówi o tym bajka, 

kurka mieszka w kurniku, 

a pi na patyku, 

grz d  go nazywaj , 

ci co si  na tym znaj . 

Kurka w a nie posz a spa , 

bo musi rano wcze nie wsta . 
ukasz 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 gar-

den, 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, to-

gether with English cucumber and chives. It was incredi-

bly crunchy, peppery and gently spicy, but somewhat 

spicier than the one I am buying now--when I ate the rad-

ish from my garden, I could feel a slight pinch on the tip 

of the tongue. 

 

I still like radish a lot and use it eagerly in salads, espe-

cially 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 yel-

low 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 pota-

toes cut into cubes. 

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 ingredi-

ents 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 


