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Od Redakcji 
 
Czy w dobie globalizacji i powszechnego dostępu do 

informacji potrzebne są małe, lokalne biblioteki?  Na 

pytanie to odpowiada w wywiadzie dla nas prezes 

Biblioteki Polskiej w Waszyngtonie, Zbigniew 

Okręglak. Jego zdaniem są one wciąż potrzebne, mają 
jednak do spełnienia nieco inne funkcje niż dawniej, 

gdy książki były drogie lub niedostępne, a gazety 

istniały wyłącznie w formie papierowej. Otóż zdaniem 

Zbyszka biblioteki powinny ewoluować, dostosowując 

swoje formy działalności do nowych mediów przekazu 

informacji oraz do potrzeb środowisk, które z nich 

korzystają. Biblioteka Polska stara się spełniać swoje 

zadanie dostarczając nie tylko książki, filmy i 

czasopisma, ale także okazje do spotkań, dyskusji i 

podtrzymywania więzi społecznych i kulturowych. Nie 

jest przypadkiem, że organizowane przez nas spotkania 

odwołują się często do tradycji i historii, staramy się 
jednak także inspirować rozmowy na tematy bieżące w 

ramach pokazów najnowszych filmów i promocji 

nowowydanych książek. W tym duchu po raz kolejny 

zapraszamy Państwa na nasze tradycyjne doroczne 

Kolędy, które w tym roku odbędą się 3 grudnia, i do 
których organizacji włączyła się po raz kolejny 

studiująca na waszyngtońskich uniwersytetach polska 

młodzież. Gorąco zapraszamy do spotkania, wspólnego 

śpiewania i rozmów o dawnych i nowych sprawach. 

 

Aby polskie rozmowy mogły mieć miejsce w 

Waszyngtonie także w przyszłości, do grona 

uczestników w polskiej kulturze staramy się także 

From the editors 
 
Do we still need small, local libraries in this era of global-

ization and ready access to information? Zbigniew Okrę-
glak, the President of our Polish Library in Washington 

addresses this question when we interviewed him for this 

issue. He thinks that libraries are still viable, even though 

their role has changed from the time when books were 

expensive and journals were only available in hard copy. 

According to Zbigniew libraries should keep pace with 

evolving information technology and the needs of their 

communities. The Polish Library tries to fulfill its role by 

providing more than books, films and journals. It is also a 

venue where our patrons can meet, exchange views and 

keep up social and cultural contacts. Many of our social 

events focus on history and tradition but we also strive to 

inspire conversations about current cultural happenings.  

We show the latest 

films and we promote 

newly published books. 

It is in this spirit that 

we invite you to our 

annual Christmas Car-

ols (Kolędy) which will 

take place on Decem-

ber 3rd. with the partici-
pation of Polish stu-

dents from area univer-

sities. We enthusiasti-

cally invite you to at-

tend. 
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włączać najmłodszych, którzy mieli niedawno okazję 
odbyć wraz z nami podróż w krainę książek 

Lokomotywą Tuwima w Świat Brzechwy. Tę literacką 
wyprawę współorganizowaliśmy wraz z Panią Hanną 
Reiter z pomocą mieszkających w okolicach 

Waszyngtonu polskich aktorów. Wypełniony 

najlepszymi książkami dla dzieci i młodzieży nasz 

biblioteczny pokój młodych powinien po tym spotkaniu 

znaleźć jeszcze więcej użytkowników. 

 

Formą rozmowy o historii i kulturze są także 

publikowane przez nas omówienia książek i filmów.  

Nasi stali współpracownicy – Julian Berengaut, Anna 

Firsowicz, Jerzy Kozłowski, Beata Kubok, Monika 

Mieroszewska, Maja Peretz, Krzysztof Sąsiadek, Ola 

Zajackowski -  pisząc dla nas o swoich lekturach, dzielą 
się zarazem szczególnym sposobem ich odbioru, który 

przez fakt mieszkania poza granicami Polski jest 

n a s y c o n y  o s o b i s t y m  d o św i a d c z e n i e m 

wielokulturowości i dystansu. Tak jak polecana przez 

nas książka Władysława Zachariasiewicza, która weszła 

właśnie na półki księgarskie, i którą omawia dla nas 

Beata Kubok. Zapraszamy do ich lektury, zapraszamy 

do dzielenia się z nami własnymi refleksjami 

literackimi, zapraszamy do Biblioteki. 

Thinking about the future of Polish culture in Washington 

we try to involve the youngest members of our community. 

Recently we helped to organize, together with Mrs. Hanna 

Reiter and a group of local Polish actors, a “voyage” into 

the realm of books—taking Tuwim’s Locomotive into 

Brzechwa’s World.  This event was part of the popular in 

Poland campaign All of Poland Reads to Children. We 
hope that this gathering will result in more visitors to the 

library’s room for children and young people. We have 

excellent books in this genre.  

 

Our published discussions of books and films are also a 

form of dialogue about history and culture. Our regular 

contributors—Julian Berengaut, Anna Firsowicz, Jerzy 

Kozłowski, Beata Kubok, Monika Mieroszewska, Maja 

Peretz, Krzysztof Sąsiadek, Ola Zajackowski—all live out-

side of Poland. The views that they share with us are, 

therefore, formed by very personal multicultural experi-

ences. Such is the case with the book by Władysław 

Zachariasiewicz which we recommend—it is available in 

our library. Beata  Kubok writes about it in this issue. We 

urge you to share with us your literary tastes and as always 

we invite you to the library.  

Spotkania: Zbigniew Okręglak, prezes zarządu Biblioteki Polskiej 

Iza Rutkowska (IR): 
Nasze pierwsze spotkanie 

do dziś kojarzy mi się z 

faux pas jakie wobec 

Ciebie popełniłam – w 

zaledwie kilku zdaniach 

zdołałam nazwać Cię raz 

Panem Zbigniewem, a 

chwilę później Panem 

Rysza rde m.  J ak  t o 

właściwie jest – czy 

p r e z e s e m  z a r z ą d u 

Biblioteki jest Zbigniew, 

czy też raczej Richard 

Okręglak, bo oba imiona pojawiają się zamiennie przy 

Twoim nazwisku? 

 

Zbigniew Okręglak (ZO): Żadne faux pas. Mój pies i ja 
odpowiadamy na dwa imiona, po polsku i po angielsku. 

Na chrzcie otrzymałem Zbigniew Ryszard. Po osiedleniu 

się w Waszyngtonie przestawiłem te dwa imiona i 

„zangliczyłem” Ryszarda na Richard, jako że Zbigniew 

dla Amerykanów był w tych czasach niewypowiadalny. 

 

IR: No cóż, powinnam była wiedzieć. W konfuzję 
wprawiają mnie też Twoje liczne profesje – jesteś 
prawnikiem, masz doktorat z chemii, piszesz dla nas 

programy komputerowe. Czy coś pominęłam? 

 

ZO: Tak. Rzecz dla mnie najważniejszą - w Polsce 
kończyłem politechnikę i w dalszym ciągu uważam się 
za inżyniera. Firma komputerowa zatrudniła inżyniera 

mechanika pod warunkiem, że się dokształci. Stąd 

doktorat z informatyki (nie z chemii), a studia prawnicze, 

to z nudów, po przejściu na emeryturę. 
 

IR: Nigdy wcześniej nie słyszałam o kończeniu studiów 
na emeryturze.  I dlaczego właśnie prawo?  Zdaje się, że 

od niedawna grasz także na saksofonie? 

 

ZO: Moja firma (Digital Equipment Corporation) nie 
dostrzegła potencjału mikro komputerów i w 

konsekwencji musiała zredukować personel 

inżynieryjny. Jako że byłem blisko wieku emerytalnego, 

zaoferowano mi wczesną emeryturę, połączoną z premią 
finansową. Ofertę przyjąłem, ale w konsekwencji tej 

decyzji nie mogłem podjąć pracy w żadnej innej firmie 

komputerowej. Prawo jest antytezą inżynierii i stąd 

pewnie moje nim zainteresowanie. No i mój ojciec był 

adwokatem. A saksofon to dowód, że w duszy każdego 

inżyniera jest ukryty artysta. Jestem zafascynowany jak 

inaczej trzeba się uczyć muzyki aniżeli języka 

komputerowego. 
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IR: A co zainteresowało Cię w Bibliotece, że 
zdecydowałeś się poświęcić jej tak wiele czasu i energii? 

 

ZO: To była decyzja Pani Żerańskiej, nie moja. 
Przyjaźniła się z moją mamą, a więc gdy Biblioteka 

poszukiwała kandydata na skarbnika, jej wybór padł na 

mnie, a moje odmowy były przez nią totalnie 

ignorowane. Dzisiaj jestem jej za to wdzięczny. Jej i 

Tadeuszowi Walendowskiemu (współzałożycielowi i 

wieloletniemu prezesowi Biblioteki), którego oddanie 

sprawom Biblioteki jest dla mnie w jakiś sposób wzorem 

do naśladowania. Praca w zespole bibliotecznym daje mi 

dużo satysfakcji. 

 

IR: Działasz także w kilku innych organizacjach 
polonijnych. 

 

ZO: Coraz mniej i pomału się z nich wycofuję. Młody 
człowiek flirtuje z wieloma paniami, ale wiek dojrzały 

predysponuje nas do monogamii. Dopóki nie dostanę od 

Polskiej Biblioteki czarnej polewki, to ona jest moją 
wybranką. 
 

IR: To znakomity wybór, tym bardziej, że Bibliotece 
jesteś bardzo potrzebny. A co myślisz o połączeniu 

organizacji  polonijnych – czy nie sądzisz, że 

niepotrzebnie rozpraszamy siły i środki? 

 

ZO: Wszystkie polonijne organizacje żyją ze składek 
członkowskich i donacji. Wiele osób popiera więcej niż 
jedną, ale dzięki temu wszystkie mają trochę pieniędzy 

na swoją działalność. Jedna globalna organizacja 

miałaby prawdopodobnie mniej zasobów niż suma 

zasobów wszystkich istniejących. Poza tym 

różnorodność działania jest korzystna i dla potencjalnych 

działaczy i dla społeczności. Istotne jest, aby wszystkie 

organizacje polonijne współpracowały ze sobą i z tym, 

na szczęście, nie mamy problemu. 

 

IR:  Nie znam nikogo w moim otoczeniu, kto równie 
pięknie jak Ty mówiłby po polsku – akcent, rytm, dobór 

słów.  To piękny i coraz rzadziej spotykany przykład 

najlepszej polszczyzny.  Jak można się takiej nauczyć? 

 

ZO: To miły komplement, ale chyba niezasłużony. 
Akcent to przypadek miejsca urodzenia. Polacy ze 

wschodnich kresów po prostu tak mówią. Słownictwo, to 

chyba wynik dorastania w czasie niemieckiej okupacji. 

Jedyną rozrywką było czytanie książek, a dostęp do nich 

też był mocno ograniczony. Biblioteka ojca zawierała 

jego literaturę prawniczą i klasyków polskiej poezji i 

prozy. Nie miałem wyboru, czytałem co było i to po 

kilka razy. Coś z tego zostało. Gdybym rósł oglądając 

telewizję, znałbym prawdopodobnie kilka prostych słów 

i wiele niecenzuralnych. 

IR: Czy Maria Dąbrowska, która była Twoją 
nauczycielką polskiego, mówiła podobnie?  Znamy jej 

pisarstwo, ale nie wiemy jak brzmiały jej słowa. 

 

ZO: Nie pamiętam, uczyła nas bardzo krótko. Pamiętam 
jednak, że domowe wypracowania to były przeważnie 

„wolne tematy”, a pamiętam tylko dlatego, że moja praca 

na temat: I jakże się tu nie litować została przez nią 
wyróżniona. (Ale zdarzyło się to tylko raz!) 

 

IR: A jak trafiłeś z Polski do Waszyngtonu? 
 

ZO: Mój ojciec, powołany w 1939 roku do wojska, 
przez Rumunię i Francję wylądował w Anglii, a w 1945 

roku emigrował do USA i osiadł w Waszyngtonie. 

Posiadanie ojca w Ameryce czyniło mnie w owych 

czasach „wrogiem państwa ludowego”. Przy pierwszej 

okazji, gdy udało mi się wyjechać, nie wróciłem. 

 

IR:  Jesteś w Waszyngtonie na tyle długo, aby widzieć 
zmiany zachodzące w naszym środowisku. Co o nich 

myślisz? 

 

ZO: Polonia waszyngtońska była zawsze nieco inna niż 
reszta USA, bardziej profesjonalna i upolityczniona. To 

się chyba nie zmieni ze względu na charakterystykę 
rynku pracy i obecność rządowych i pozarządowych 

organizacji. Zasadnicza zmiana to większy napływ 

młodych Polaków, do pracy i na studia. To jest 

oczywiście dla nas bardzo pozytywna zmiana, ale aby ją 
wykorzystać musimy do nich sięgnąć. To stawia 

specyficzne wymagania dla Biblioteki, ale myślę, że 

nasz zespół im podoła. 

 

IR: Wiem, że wobec Biblioteki masz bardzo ambitne 
plany. Czego potrzeba do ich realizacji? 

 

ZO: Mój główny cel to jest zapewnić „permanentność” 
Biblioteki. Obecnie operujemy w budynku rządu RP i to 

czyni nas zależnymi. Chciałbym doprowadzić do tego, 

aby Biblioteka Polska w Waszyngtonie stała się 
instytucją samoistną i niezależną. Jest wiele dróg to tego 

celu i będziemy je kolejno eksplorować. 
 

IR: Czy w globalnym, wielokulturowym świecie jest 
miejsce dla małych bibliotek? 

 

ZO: Chyba tak, z tym że rola bibliotek będzie 
ewoluowała. Nasza biblioteka jest tego najlepszym 

przykładem. Jeszcze nie tak dawno pożyczaliśmy tylko 

książki, potem filmy. Dzisiaj, pomimo ograniczonej 

powierzchni, stajemy się ośrodkiem gdzie Polacy (i nie 

tylko Polacy!) przychodzą obejrzeć nowy polski film, 

poczytać polską prasę, a nawet wymienić poglądy 

polityczne! Ale jak zwykle źródłem sukcesu jest zespół 
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pracujący dla sprawy. A Biblioteka Polska ma zespół 

prawdziwie oddanych jej osób. 

 

IR: Ogromnie dziękuję za interesującą rozmowę. Mam 
nadzieję, że nie przeszkodziłam Ci w zdobywaniu 

kolejnych fakultetów. 

 

ZO: Redagowanie biuletynu Biblioteki wymaga cech 
charakteru, którymi i Ty i jego poprzednia redaktorka, 

Pani Alina Żerańska, zostałyście obdarzone obficie. Tak 

jak nie mogłem odmówić Pani Żerańskiej, nie przyszło 

mi na myśl odmówić Tobie. 

 

IR: Czuję się zaszczycona Twoim porównaniem. Pani 
Żerańska była osobą wybitną i wiele jej zawdzięczam, w 

tym swoją przyjaźń z Biblioteką i jej niezwykłym 

zespołem. Jeszcze raz bardzo dziękuję. 

Przychodzimy, odchodzimy: Pożegnanie Marka Grechuty (1945 -2006) 

Zaduszki na krakowskim cmentarzu komunalnym w 

Rakowicach zawsze miały ten swój niepowtarzalny urok 

- składały się na niego szelest suchych liści, czasem 

pobielonych szronem, czasem oplecionych 

zapomnianymi niteczkami babiego lata; zapach 

chryzantem, zniczy, jesieni, przemijania; poznaczone 

łzami deszczu marmury nagrobków. A ponad tym 

wszystkim królowało dostojeństwo miejsca, na którym 

spoczęły generacje Krakowian, wśród nich ci najbardziej 

zasłużeni dla miasta, historii, polskiej nauki i kultury (nie 

licząc spoczywających na wawelskiej nekropoli i w 

kryptach niezliczonych krakowskich kościołów). Jeszcze 

w pamięci tkwią wieczorne wyprawy w poszukiwaniu 

nagrobków tych najznamienitszych, by pod ciężką 
kopułą grafitowego nieba, zasłoniętego woalem dymu 

świec, dodać do łuny światełek jeszcze jedną 
świeczuszkę, czy odczepioną od rękawa szkolną tarczę. 
 

Z roku na rok rosła liczba grobów, na których ze 

wzruszeniem rozpoznawaliśmy wielkie nazwiska. Do 

Matejki, Józefa Czapskiego, generała Hallera, 

Irzykowskiego, Oskara Kolberga, prof. Kordylewskiego, 

Kossaków, Modrzejewskiej, prof. Olszewskiego, Rydla, 

czy Szołayskiego dołączyli Bińczycki, Tadeusz Kantor, 

Dorota Terakowska, Piotr Skrzynecki. Zaś kilka tygodni 

temu w Alei Zasłużonych spoczął kolejny znamienity 

obywatel miasta i ulubieniec całej Polski, poeta i 

pieśniarz mojej młodości, którego fama rozciągnęła się 
również i na następne pokolenia: Marek Grechuta. 

 

Grechuta Krakowianinem był z wyboru. Urodził się w 

Zamościu zaś do Krakowa przyjechał, by na Politechnice 

studiować architekturę. Ale gdzieś na trzecim roku 

studiów kupił bilet na recital Ewy Demarczyk i tak 

zachłysnął się poezją i muzyką, że pozostały z nim do 

końca życia. W akademiku było pianino a pod ręką 
tomik wierszy Tuwima. Po pierwszych taktach dosiadł 

do niego Jan Kanty Pawluśkiewicz i tak się zaczęło. 

Powstały Pomarańcze i mandarynki, spółka 

kompozytorsko-autorska, i zespół Anawa (od franc. En 
avant, czyli naprzód). A z nimi zrodziła się nowa wersja 

poezji śpiewanej: skupiona, czasem lekko jazzująca, 

czasem klasyczna, ale zawsze 

kameralna. Pamiętny na 

wrażenie jakie zrobiła na nim 

Demarczyk, Grechuta zaprosił 

ją w 1967 na swój skromny 

występ w małym klubie 

studenckim. Po koncercie 

osobiście mu gratulowała, a 

niedługo później poparła jego 

kandydaturę w krakowskich 

eliminacjach do Festiwalu 

Piosenki Studenckiej. Nastąpił 

wyjazd na warszawski finał i 

drugie miejsce po innej, też 
jeszcze mało znanej studentce warszawskiej AWF, 

Maryli Rodowicz. I tak, z dnia na dzień, zrodziła się 
gwiazda o twarzy cherubina i stonowanym, mówiono-

śpiewanym tonie głosu. Wkrótce Demarczyk ponownie 

okazała się szczęśliwą muzą Pana Marka, gdy zaprosiła 

go do Piwnicy pod Baranami. A tam już przekazała 
młodego pieśniarza pod opiekuńcze skrzydła samego 

Piotra Skrzyneckiego. 

 

Resztę wszyscy dobrze znamy. Grechuta był 

małomówny, zamknięty, tajemniczy, ale jego styl 

epatował ciepłym tonem, intymną interpretacją, liryczno-

dramatyczną ekspresją i zamiłowaniem do poezji 

miłosnej. Śpiewał głównie do własnych wierszy, ale 

często sięgał też po lirykę Mickiewicza, Leśmiana, 

Moczulskiego, Gałczyńskiego, Ewy Lipskiej, czy 

Jasnorzewskiej -Pawlikowskiej .  Był  bogiem 

zakochanych, kierując do nich pytania: Kto pierwszy 

sławę wszelką miłości stawiał za nic, czy ucząc jak 

wyznawać: będą ci grały  nocą sierpniową/ wiatry 

strojone barwą słońca./ Będą śpiewały, śpiewały bez 

końca. To on przekonywał, że ważne są tylko te dni, 

których jeszcze nie znamy. Jego głos otwierał okna 

naszych serc i razem śpiewaliśmy: Świecie nasz, świecie 

nasz/ chcę być z tobą w zmowie. Jego motto liryczne 

można zamknąć w wersecie jednego z jego 

najpopularniejszych utworów: Weź to serce, wyjdź na 

drogę/ i nie pytaj się dlaczego. 
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Grechuta od lat cierpiał na depresję i schizofrenię. 
Wycofał się z życia artystycznego na 10 lat, ale mimo to 

jego popularność nie malała. W 2002, na uroczystej gali, 

otrzymał Fryderyka za całokształt twórczości 
artystycznej i 13-płytową reedycję swoich dzieł, a na 

festiwalu Opole 2006 nagrodę Grand Prix. Przy 
odbiorze statuetki ukazał się telewidzom jako 

schorowany, zmęczony życiem człowiek, a mimo to 

dostał owację na stojąco, jakiej dawno nie widziano. Gdy 

zmarł w ubiegłym miesiącu, żegnała Go cała Polska. Zaś 
Kraków, jego przybrane miasto, złożyło Mu iście 

królewski hołd. Po uroczystościach żałobnych w 

Kościele Mariackim przy Krakowskim Rynku 

przewieziono go do Alei Zasłużonych na Rakowicach. 

Spoczął obok swojego mentora i przyjaciela, Piotra 

Skrzyneckiego. Odznaczony został pośmiertnie Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jacek 

Dobrowolski w swoim epitafium powiedział: Jest to 

wielka strata dla polskiej liryki, największa od odejścia 

Jacka Kaczmarskiego. Trumnę nieśli najbliżsi 

przyjaciele: Turnau, Pawluśkiewicz, Sikorowski, zaś 
pożegnali go wspomnieniami Preisner, Piotr Szczepanik, 

Wójcicki, Święcicki, Anna Szałapak i inni Piwniczanie. 
Odśpiewali mu piwniczną pieśń do muzyki 

Koniecznego: Przychodzimy, odchodzimy/ leciuteńko na 

paluszkach/ szczotkujemy, wycieramy/ buty nasze twarze 

nasze/ żeby śladów nie zostawić. Tyle, że Grechuta 

odcisnął po sobie głębokie ślady. I pozostaną one w nas 

tak długo, jak długo snuć się będzie w naszej pamięci 

Jego poetyckie przesłanie: Jak rozpoznać ludzi, których 

już nie znamy?/Jak pozbierać myśli z tych 

nieposkładanych?/Jak odnaleźć nagle radość i 

nadzieję?/Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele... 

 

Aleksandra Zajackowski 

Recenzje i Omówienia 

Ostatni Naiwni. Leksykon Kabaretu Starszych Panów, 
Świat ksiązki, 2004. 

 

Starsi Panowie wcale 
jeszcze wówczas nie 

starzy, pojawili się w 

Warszawie, podobnie 

jak Piwnica pod 

baranami w Krakowie, 
w atmosferze po-

P a ź d z i e r n i k o w e j 

odwilży kulturalnej. 

Leksykon  zawiera 
wiadomości dotyczące 

p ie rwszego cyklu 

Kabaretu z lat 1958-
1966. Pamiętam dobrze 

ich pierwsze programy, 

bo zdając maturę w 

1957 roku, nasza klasa 

postanowiła uczcić tę okazję wystawieniem sztuki 

teatralnej. Wychowani w socrealizmie, nie byliśmy 

jeszcze na tyle oświeceni, by wybrać bardziej oryginalny 

temat i na zakończenie roku pokazaliśmy sowieckie 

sztuczydło młodzieżowe, którego tytuł poszedł w 

niepamięć (grałam w nim Babcię). W wystawieniu tego 

koszmaru pomagała nam jako reżyserka zawodowa 

aktorka Teatru Młodego Widza (Marszałkowska, koło 
Pl. Unii) drobniutka Maria Janecka, zwana przez nas, 

bezczelnych 17-latków, Maniusią. Maniusia okazała się 
być żoną kompozytora Jerzego Wasowskiego, twórcy 

muzyki w Kabarecie. Autorem tekstów był Jeremi 
Przybora, późniejszy (pierwszy chyba) mąż młodziutkiej 

wówczas poetki Agnieszki Osieckiej, w której kochało 

się co najmniej pół Warszawy. Dzięki temu, że nazwiska 

Starszych Panów nie były nam obce, nie przegapiliśmy 

początków tego uroczego zjawiska, jakim był Kabaret. 
 

Unikalny czar słynnych Starszych Panów, znakomicie 
podchwycony przez autorów zbioru, oraz subtelność i 

delikatność erotycznego głównie humoru to jeszcze 

jeden związek z Piwnicą. No i te cudowne maniery, 
kostiumy, obejście towarzyskie tak bardzo nie-

proletariackie, a “przedwojenne,” przywołujące “dawne, 

dobre czasy,” do których, świadomie czy nieświadomie, 

tęskniliśmy wśród rozpanoszonego chamstwa Ludowej. 

Zaraz na wstępie do tego grubego, ale pięknego tomu 

pojawia się stroniczka wyjaśniająca Jak nas czytać?  

Szkoda, że autorzy nie poradzili dodatkowo, jak ich 

omawiać. No, bo jak się pisze recenzję z leksykonu? 

Czytać nie musi się po kolei. Hasła następują po sobie:       

nazwiska autorów czy uczestników przedstawień, czy 

tychże przedstawień tytuły, w porządku alfabetycznym, 

nie chronologicznym. 

 

Trudno sobie wyobrazić, czym będzie ta lektura dla 

młodszego pokolenia, ale u ludzi, którzy chodzili do 

teatrów warszawskich w tamtych latach, każde nazwisko 

przywoła uśmiech radosnego rozpoznania. W Kabarecie 

Starszych Panów występowali najznakomitsi ówcześni 
aktorzy. Wśród pań zachwycały: Irena Kwiatkowska, 

Aleksandra Śląska, Barbara Krafftówna, Kalina Jędrusik, 

Zofia Kucówna, Krystyna Sienkiewicz, Benigna 

Sojecka, Barbara Rylska. Z panów: Gustaw Holoubek, 

Jacek Fedorowicz, Wiesław Michnikowski, 

Wieńczysław Gliński, Edward Dziewoński, Igor 
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Śmiałowski, Bohdan Łazuka, Wiesław Gołas, 

Mieczysław Czechowicz. 

 

Już same ich role dadzą, nawet nie zapoznanemu z nimi 

czytelnikowi, pojęcie o nastroju przedstawień Kabaretu. 
Wśród dam, dla przykładu, były: Ciepła Wdówka, 

Blondyneczka, Aptekarzowa, Hrabina Tylbaczewska, 

Pani Kuchenna, pani Dyrektor, Bidula, Antygona 

narzeczona Samobójcy, Krwawa Basia młodsza siostra 

Redaktorki, Imogena, Fifi, Dziewica Anastazja, Manna 

Niebieska, czy też Dżdżówna. Panowie pojawiali się 
jako: dr. Brzebrzeniewierzewski, Rotmistrz, Bradiaga, 

Żyłka, Bufa-Dufny, Spory, Nieduży, Dosmucacz, 

Pogłębiacz, Duch, Zmysław, Major, Aniołek, Sędzia 

Kocio, Blady, Chlacz, no i oczywiście, Odrażający Drab. 

 

Wspaniałe zdjęcia przypominają te dni, gdy chodziło się 
po Warszawie, podśpiewując: Adio, pomidory!, Bo we 

mnie jest seks, My jesteśmy tanie dranie, Prysły zmysły, 

czy Portugalczyk Osculati. A wszystko to dzięki 

Jerzemu Wasowskiemu i Jeremiemu Przyborze, we 

frakach, cylindrach, z laseczkami, znanym wówczas 

wszystkim jako: 

 

Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. 

Choć szron na głowie, choć nie to zdrowie, a w sercu 

ciągle maj! 

 

Co za szkoda, że ten unikalny fenomen wdzięku i radości 

życia nie zdołał zatriumfować w społeczeństwie polskim 

tradycją życzliwości i szlachetności, która zdołałaby 

zapobiec szerzącemu się dziś na nowo Ciemnogrodowi. 

 

Maja Peretz 

Nike 2006  
 

Zwycięstwo w X edycji literackiej nagrody Nike, za najlepszą książkę roku, przypadło 

Dorocie Masłowskiej za Pawia królowej. Omówienie tej książki pióra Krzysztofa Sąsiadka 

publikowaliśmy w wiosennym wydaniu Wiadomości (polecamy). Nagrodę publiczności 

polscy czytelnicy przyznali w tym roku Wisławie Szymborskiej za tom wierszy Dwukropek.  

 

Wśród finalistów Nike 2006 znalazły się też następujące pozycje: tom wierszy Ta chmura 

powraca Piotra Matywieckiego, Wszystkie języki świata Zbigniewa Mentzla, Warunek 

Eustachego Rylskiego, Wołoka Mariusza Wilka i Lubiewo Michała Witkowskiego. Wszystkie 
wymienione tytuły są dostępne w Bibliotece. 

Andrzej Stasiuk, Noc. Słowiańsko-germańska tragifarsa 

medyczna, Wydawnictwo: Czarne, Maj 2005. 
 

Książka Andrzeja Stasiuka Noc jest dramatem 
powstałym na zamówienie Dusseldorfer Schauspielhaus, 

teatru miejskiego o ponad stuletniej tradycji. Premiera 

tego utworu w reżyserii Mikołaja Grabowskiego odbyła 

się 8–go stycznia ubiegłego roku. Noc stanowi część 
większego zamierzenia pod nazwą Nowa Europa. 

Czekanie na barbarzyńców, obejmującego także utwory 
Jurija Andruchowicza z Ukrainy, Jachyma Topola z 

Czech i Petera Zilahy’ego z Węgier. Reprezentują oni 

kraje, które zostały przyjęte w zeszłym roku do Unii 

Europejskiej lub, jak w przypadku Ukrainy, czynią 
starania o jej członkostwo. 

 

Autor uważany jest za jednego z najciekawszych 

polskich pisarzy współczesnych. Jego poprzednia 

książka Jadąc do Babadag (omawiana jakiś czas temu w 

Wiadomościach) zdobyła w zeszłym roku prestiżową 
nagrodę Nike, do której w tym roku nominowana była 

również Noc. 

Książka nosi podtytuł Słowiańsko – germańska 

tragifarsa medyczna. Wprawdzie autor w krótkim 
wprowadzeniu zastrzega, że utwór to nie jest sztuka ale 

zbiór tekstów do śpiewania, do recytacji, ale jego lektura 

raczej podważa to stwierdzenie, zwłaszcza że pojawiają 
się w nim takie elementy tradycyjnego dramatu jak 

komentujący wydarzenia sceniczne Chór. Można szukać 
w nim nawet analogii do Dziadów Mickiewicza, czy 

Nocy Walpurgii Goethego. 
 

Akcja utworu za punkt wyjścia bierze prawdziwe 

wydarzenie. Młody złodziej z Polski, członek szajki 

dokonującej w Niemczech włamań przez rozbijanie 

witryn sklepowych samochodami, ginie podczas napadu, 

zastrzelony przez właściciela sklepu jubilerskiego. 

Dalszy rozwój akcji, w której serce zabitego zostaje 

nielegalnie przeszczepione jego zabójcy, jest już 
wytworem wyobraźni autora. 

 

Oszczędna akcja stanowi kanwę do ujawnienia 

przesądów i stereotypów dominujących w stosunkach 

pomiędzy Polakami i Niemcami, a nawet szerzej, 
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Early Modern Polish Art: Unity in Multiplicity by 
Marek Bartelik, Manchester University Press, 2005,  225 

pages, with index. 

 

The news from the Balkans in the 1990s was about 

newly established states, with uncertain borders and deep 

ethnic divisions. To the Polish art historian Marek 

Bartelik, that was a clear analogy to the circumstances of 

Poland after World War I, during the early years of the 

Second Republic. Bartelik researched this period of 

Polish art history from the point of view of what was 

happening in the arts but against the backdrop of politics 

of reborn Poland.  Eventually, based on this research, 

Bartelik wrote his Ph.D. dissertation at the City 

University of New York titled Between Spirituality and 

Nationalism: Expressionism in Polish Art, 1917-1922.  
The present book, in turn, is based on this thesis. 

 

Looking back, this period of Polish history is clearly of 

prime importance—one of the turning points (similar to 

1989) which allowed history to move in a direction very 

different from what most contemporary participants had 

expected. In the new state, much had to be invented from 

scratch but there was also the need to recover much from 

pomiędzy Wschodem i Zachodem. Rozumiane są one nie 

tylko jako wspólnoty o różnych do niedawna systemach 

politycznych, ale także przeciwstawne sobie obszary 

kultury, rozwoju cywilizacji i poziomu gospodarczego. 

Wschód, oprócz  Polaków, w książce Stasiuka 

reprezentują Rosjanie i Mołdawianie. Dla Niemców jest 

to kraina złodziei, gangsterów i oszustów, z której jedyną 
korzyść można uzyskać przez import ludzkich organów. 

Niemcy postrzegani są przez mieszkańców Wschodu jako 

bezwzględni, kierujący się w działaniu ślepym 

obowiązkiem i przywiązani do bezdusznego porządku. 

 

Zarówno Niemcy, jak i Polacy przypisują wyłącznie sobie 

pozytywną rolę w kształtowaniu wzajemnych stosunków, 

n a w e t  p o p r z e z  t a k 

niedorzeczne stwierdzenia, 

jak te o nakręcaniu 

koniunktury gospodarczej 

Zachodu przez kradzież 
s a m o c h o d ó w ,  c z y 

zabezpieczanie prawa do 

w ł a s n o ś c i  w ś r ó d 

mieszkańców Wschodu 

przez zabójstwa złodziei. 

 

Książka zawiera elementy 

absurdalnego humoru, 

k t ó r e g o  n a j l e p s z y mi 

przykładami są dialog zabitego z jego własną duszą i 

logika lekarzy przekonujących pacjenta do przyjęcia 

przeszczepu, mimo że pochodzi od mieszkańca Wschodu. 

Jako argumentu używają oni faktu, że zabity był 

studentem germanistyki. Groteskowy jest także dialog 

zwłok polskiego złodzieja z jego niemieckim zabójcą, a 

zarazem odbiorcą jego przeszczepionego serca. 

 

Gorzkim humorem zaprawiony jest obraz stosunków 

handlowych pomiędzy Wschodem  i Zachodem, w 

którym w jedną stronę płyną samochody, pralki i 

lodówki, a w drugą krew i mięso, czyli gotowe do 

przeszczepu części ludzkiego ciała. Ironicznie brzmi 

stwierdzenie, że zachodni dobrobyt osiągnął taki poziom, 

że brakuje mu jedynie nieśmiertelności, którą trzeba 

sprowadzać ze Wschodu. Daleka od ideału jest także 

perspektywa współpracy, w której tu (na Zachodzie) są 
fabryki aut, tam (na Wschodzie) plantacje ciał i wszystko 

się zgadza, bo Wschód potrzebuje rzeczy, a Zachód 

potrzebuje krwi. 

 

Przedstawiając mieszkańców Wschodu jako ogarniętych 

kultem dóbr materialnych, autor rozprawia się z jeszcze 

jednym mitem, jakoby w zjednoczonej Europie 

Słowianie, w zamian za rozwinięte technologie, mieli 

wnieść do wspólnego dobra swoją duchowość. Wydaje 

się on też wątpić, aby nadzieje, wizje i obawy 

współczesnych Europejczyków mógł zaspokoić model 

człowieka posiadającego słowiańskie serce i germański 

rozum. 

 

Klarownemu, choć przerysowanemu obrazowi 

przeciwstawiającemu współczesny Wschód i Zachód nie 

służą odtwarzane w książce karykaturalne portrety 

niemieckich i rosyjskich okupantów z okresu drugiej 

wojny światowej, utrwalone w pamięci Polaków, 

świadków tamtych wydarzeń i przekazywane 

przedstawicielom młodszych pokoleń. 
 

Dziełem przypadku jest, że wydanie książki zbiegło się z 

ochłodzeniem oficjalnych stosunków polsko – 

niemieckich. Szereg osobistości świata kultury po obu 

stronach wyraziło nadzieję, że przyczyni się ona do 

lepszego porozumienia pomiędzy Polakami i Niemcami. 

Wydaje się, że nadzieje te są przesadne, gdyż do 

publiczności, wśród której opisane przesądy są 
zakorzenione, książka ta zapewne nigdy nie trafi. 

Niemniej jednak, przez obnażanie wzajemnych 

uprzedzeń, może ona stanowić mały krok na drodze do 

zgody i skłonić do współpracy opartej na zasadach 

partnerstwa. Przykładem takiej współpracy może być 
zainspirowana przez Noc płyta pod tym samym tytułem 
nagrana niedawno przez muzyków, Niemca Paula 

Wirkusa i Polaka Mikołaja Trzaskę. 
 

Krzysztof  Sąsiadek 
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the nation’s past. As in the arts, where the new replaces 

the old but the new can only be understood if one knows 

about the old. 

 

Thus before launching into discussing developments in 

the arts during the early Second Republic, Bartelik traces 

the main features of artistic trends in the early years of 

the 20th century, before Independence. For Polish artists, 

the situation was quite paradoxical. On the one hand, the 

country had been occupied by foreign powers which 

necessarily placed the artists in opposition to the 

occupiers; and yet, the winds of change in the European 

arts,  which were particularly strong during this period 

defining in effect 

modernity for the 

rest of the century, 

came to Poland 

mainly through the 

imperial capitals of 

St. Petersburg, 

Vienna and Berlin. 

T h i s  p e r h a p s 

e x p l a i n s  t h e 

importance of 

connections with 

Paris for the Polish 

arts. 

 

Bartelik focuses on four major avant-garde groups that 

were active during this period: the Formists, the Poznań 
Expressionists, the Young Yiddish group and the Polish 

Futurists. But first in Chapter 3 on Post 1918 cultural 

politics he reviews the political background to the arts 
during the period that saw both great national 

achievement (such as securing the recognition of 

Poland’s borders and the adoption of the 1921 

Constitution) and great national failures (the murder of 

Narutowicz by a painter, of all people). Bartelik also 

shows how the shifting discussions about the shape of 

Poland were reflected in shifting views about the role of 

the arts and the forms of state support for the arts. A very 

interesting section deals with the recovery of Polish art 

from abroad; for instance, under the Riga Treaty, Soviet 

Russia was obligated to return Polish art from the Royal 

Castle and the Lazienki Palace. That is how The Battle 

at Grunwald came back to its original location at 
Zachęta. 

 

The real “meat” of the book is in the chapters on the four 

major avant-garde groups. 

 

The Formists, who stressed the development of the 
form, had their roots in Kraków, but more broadly in the 

Austro-Hungarian part of Poland. Bartelik notes that 

Expressionism came to Poland in 1913 with a major 

exhibition of expressionist art in Lwów which included 

paintings by Kandinsky and Kokoshka and was 

immediately opposed by those who thought that the 

human figure is not made only of squares and triangles. 

The leaders (Pronaszko brothers and Czyżewski) were 

all graduates of the Kraków Academy of Fine Arts. At 

the intellectual level, this group attracted some of 

Poland’s most original thinkers in the intersection of arts 

and philosophy, thinkers who were also accomplished 

and original artists.  There was Leon Chwistek—a 

painter, writer, philosopher, mathematician—who came 

up with an original analysis of modern art based on his 

theory of  the multiplicity of reality; Witkacy, whose 

great talents as a writer, painter, critic and photographer 

were in a way too much for one human being especially 

if mixed with narcotics, was also a member of this group 

and he disagreed sharply with Chwistek (and everyone 

else). 

 

The Poznań group of Expressionists was distinguished 
by its bold adoption of modern currents especially strong 

in Germany and by its emphasis on printmaking. The 

ground was prepared by Stanislaw Przybyszewski, who, 

although primarily a writer, had actively championed 

modernity in the arts. Their attitudes towards art and 

politics could be best described by how the group called 

itself -- The Rebellion (Bunt). The main participants 
were Hulewicz, Kubicki, Skotarek and Swinarski. The 

new modernist tools applied to the fresh memories of the 

killing fields of the Great War make their prints very 

powerful even today. 

 

The Young Yiddish group of artists (the best known 
were Adler and Szwarc though some such as Brodershon 

and Katzenelson became more famous  as writers) 

worked mostly in Lódź, a city that had not been known 

for artistic traditions, as readers of  Promised Land will 
recall.  In addition to trying to advance their existence as 

modern artists, the group faced challenges of defining 

themselves within the reborn Poland, at the time when 

the artistic climate was not always welcoming towards 

ethnic cultural autonomy, but also of finding a place for 

themselves within the Jewish tradition. That tradition 

was rather limited owing to orthodox prohibitions 

against representative arts, which explains perhaps that 

once these artists made a break away from the 

orthodoxy, they moved easily between art based on the 

Old and the New Testament. 

 

The Polish Futurists: The story of the futurist movement 
in Poland recounted by Bartelik, parallels in many ways 

the story told by Nanci Shore in Caviar and Ashes.  
Their main field of activity was literature but there were 

also some attempts in visual arts to express the group’s 

belief in the need to radically restructure every aspect of 
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society, including the Polish language. That many of the 

movement’s leading participants ended up embracing 

early Soviet communism is duly noted. 

 

Overall, this is a most worthwhile book about the arts in 

Poland during one of the most interesting periods of 

Polish history. Highly recommended. And let’s not leave 

without giving special thanks to the Manchester 

University Press for lovingly producing this book with 

high-quality paper and plenty of reproductions.  

    

                        Julian Berengaut  

Legacy of the White Eagle by Julian E. Kulski, HMP 
Inc., in association with National History Day, 2006, 115 

pages (includes DVD). 

 

Would an American high school student be able to relate 

to a Polish teenager living in Nazi occupied Warsaw in 

World War II? National History Day, an academic 
organization dedicated to improving the way history is 

taught in American schools, believes the answer is yes. 

Cathy Gorn, its Executive Director, points out in the 

Foreword that Kulski’s story is about the pursuit of 

freedom through self-determination…a theme familiar to 

Americans. 

 

A volume of Dr. Julian Kulski’s memoirs was published 

in Polish in 2004.  The first part of this book was 

translated into English and adapted to form Legacy of 

the White Eagle.  It deals with Kulski’s boyhood 
experiences as a freedom fighter in the underground 

resistance movement in Warsaw.  The aim was to present 

history in a way that would engage the attention of 

American secondary school students.  The narrative is 

written in an informal, non-academic style. There are no 

lengthy descriptions. Yet the book is informative with 

historical facts skillfully interwoven into the personal 

story. The perspective, throughout, is that of the teenage 

Kulski. Sometimes his reactions are childish—he is 

momentarily happy that Germans closed all the schools. 

American students will learn about life in occupied 

Warsaw, civilian resistance, the organization of the 

underground Home Army, the plight of Jews in the 

Ghetto (which the author observed first hand).  The 

Ghetto Uprising of 1943 and the Warsaw Uprising of 

1944 are highlighted.  Kulski also includes some little 

known facts, such as, for example that there were Jewish 

freedom fighters in the Home Army. The 15 year-old 

Kulski took part in the Warsaw Uprising, was a POW in 

a German prison camp and 

was rescued by American 

soldiers. 

 

The book is highly readable.  

It is enhanced by historic 

photographs and has a useful 

glossary of terms.  It comes 

with a companion DVD (45 

minutes) titled A True Story 

of Teenagers Fighting for 

F r e e d o m  a n d 

Independence. The film, 
based on the book, is 

excellent.  It is narrated in 

the first person by a youthful voice impersonating the 

teenage Kulski and by Dr. Kulski himself on camera. 

Excerpts from recently taped interviews with some 

veterans of the Polish Underground Army (with 

translated voice-overs) are used very effectively. There 

are archival photos, historical footage as well as on- the- 

scene filming in Auschwitz, Pawiak Prison and the 

Szucha Avenue torture chambers.  The Warsaw Uprising 

is the focal point. As in the book, a lot of information is 

given without weighing down the video’s fast pace. 

 

In his Acknowledgments the author credits the Polish 

Embassy for their support.  The embassy will be sending 

copies of Kulski’s book to a hundred Polonia schools 

throughout the United States. 

 

The book and DVD are available through the National 

History Day Web-site, which also provides a teacher’s 
guide. 

 

Monika Mieroszewska 

AFI Silver Theater and Culture Center  (8633 Colesville Road, Silver Spring, MD 20910) zaprasza na 

nakręcony w 2005 roku film Krzysztofa Zanussiego Persona non grata w czwartek, 16-go listopada o godzinie 
19:00 lub w niedzielę, 19-go listopada o godzinie15:05. Zapowiedziana jest także wizyta reżysera. O filmie i jego 

twórcach napiszemy szerzej w następnym wydaniu Wiadomości.  
 

Persona non grata by Krzystof Zanussi can be seen at AFI Silver Theater and Culture Center on November 
16 and 19. More info on http://www.afi.com/silver/new/nowplaying/2006/v3i6/persona.aspx 
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Kino Stare i Nowe: Tam i z powrotem (2001) reżyseria Wojciech Wójcik  

Po 1989 roku rozpoczęła 

się w Polsce niemal 

s e ryj na  p rodukcj a 

filmów dotyczących 

spraw, które w czasach 

PRL-u były tematem 

tabu. Zafascynowana 

wolnością publiczność 
oglądała na ekranach 

o bra z  po woj enn e j 

rzeczywistości zupełnie 

inny niż ten, który przez 

kilka dziesięcioleci 

dominował w polskiej 

k i n e m a t o g r a f i i . 

Uśmiechnięte twarze 

młodych przodowników 

pracy, które przez wiele lat były typową ilustracją okresu 

stalinowskiego zostały zastąpione przez ludzi 

prześladowanych z powodów politycznych i osadzonych 

w ponurych więziennych celach. Przedstawiciele władzy 

prezentowani byli nie jako troskliwi przywódcy ludu 

pracującego, lecz jako ludzie brutalni i cyniczni. 

 

W pewnej chwili tematyka rozrachunku z przeszłością 
zaczęła trochę nużyć. Muszę przyznać, że ja też 
odczuwałem już lekki przesyt filmami o agentach 

Urzędu Bezpieczeństwa znęcających się nad ludźmi 

niechętnym władzy ludowej. Czy nie pora już zająć się 
dniem dzisiejszym? 

 

Aż pewnego dnia obejrzałem film Tam i z powrotem. 
 

Rok 1965. Doktor Andrzej Hoffman jest chirurgiem w 

jednym z łódzkich szpitali. Wśród kolegów po fachu 

cieszy się opinią doskonałego fachowca, ale ma też 
problemy, tyle że nie natury medycznej. Okazuje się, że 

w czasie wojny działał w podziemiu, ale w tym 

„niewłaściwym”.  Do tego ma żonę Angielkę i córkę, 
które mieszkają za granicą. W tamtych czasach te dwa 

fakty dyskredytowały każdego w oczach władzy. Doktor 

Hoffman chce koniecznie wyjechać do Anglii i połączyć 
się z rodziną. Niestety urzędnicy biura paszportowego są 
innego zdania i nie wydają mu zgody na wyjazd. 

Zdesperowany lekarz pewnego dnia godzi się na 

propozycję kolegi z okresu konspiracji i bierze udział w 

napadzie na bank. Przewidywany dochód z napadu ma 

im umożliwić przekupienie skorumpowanych 

urzędników i otrzymanie paszportów. Sprawy rozwijają 
się jednak niezupełnie zgodnie z planem, ale treści 

pozostałej części filmu Czytelnikom nie zdradzę. Dodam 

tylko, że dr Hoffman musiał podjąć rozdzierającą 
sumienie decyzję o charakterze moralnym. 

 

Dla widzów, którzy tamten okres pamiętają, film jest 

przypomnieniem ówczesnej rzeczywistości. Młodsi 

mogą być zaskoczeni brutalnością realiów. Posiadanie 

paszportu nie było czymś oczywistym. O naszych 

podróżach decydował mało rozgarnięty urzędnik albo 

złośliwy funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. Trzej 

smutni panowie pukający wieczorem do drzwi mogli 

przyprawić o zawał serca. Nie należało ich o nic pytać 
tylko zgasić światło w mieszkaniu, zabrać ze sobą 
szczoteczkę do zębów i pokornie iść tam gdzie każą. Oni 

nie poczuwali się do obowiązku wyjaśnienia o co im 

chodzi. Oni byli przedstawicielami władzy.  A poleceń 
władzy się nie kwestionowało. Taka sytuacja z kolei 

sprzyjała korupcji i tak naprawdę wiele spraw można 

było „załatwić,” czyli przekupić odpowiednią osobę i 

ominąć wszelkie niewygodne przepisy. 

 

Akcja filmu jest rzeczywiście pasjonująca, ale to co 

najbardziej zapada w pamięć to doskonała reżyseria i 

wręcz rewelacyjna gra aktorów. Odnosiłem wrażenie, że 

Janusz Gajos nie grał dr Hoffmana, lecz był nim w 

rzeczywistości. Stworzył postać trochę zrezygnowanego 

człowieka, uwikłanego w bezsensowne zmagania z 

komunistyczną rzeczywistością, ale który w najbardziej 

nawet dramatycznym momencie zachował się tak, jak 

tego od niego oczekiwaliśmy. Doskonale zagrane były 

też pozostałe role: załamany przyjaciel dr Hoffmana z 

okresu wojny; marny lekarz, który został ordynatorem 

wyłącznie za uległość wobec władzy; cyniczny oficer 

bezpieki; uliczny cwaniak, który okazuje się być kimś 
innym niż nam się wydawało; bezmyślna urzędniczka 

biura paszportowego oraz zarozumiały, wszechmocny 

dygnitarz partyjny, który jednym skinieniem głowy 

może załatwić każdą sprawę. 
 

Mogę śmiało powiedzieć, że Tam i z powrotem to jeden 
z najlepszych polskich filmów, jakie kiedykolwiek 

oglądałem.  Jest dostępny w Bibliotece na płycie DVD. 

 

Jerzy Kozłowski 
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W dniu 27 października w 

Domu Polonii w Warszawie 

odbyła się promocja książki 

W ł a d y s ł a w a 

Zachar ias iewicza  Etos 

niepodległościowy Polonii 

amerykańskiej (Oficyna 
W y d a w n i c z a  R y t m , 

Stowarzyszenie Wspólnota 

Pol ska) . 1 /  Prowadzący 

spotkanie podkreślił, że praca 

pana Zachariasiewicza stanowi unikatowe połączenie 

kompendium wiedzy o charakterze encyklopedycznym z 

literaturą faktu, napisaną żywym językiem i swadą. 
Pięknie wydana książka, licząca około 350 stron, z 

przejrzystym podziałem tematycznym, posiada bogaty 

zestaw zdjęć dokumentujących życie Polonii 

amerykańskiej, bibliografię oraz indeks nazwisk, a 

także.... przepiękną dedykację, poświęconą żonie autora 

- Adeli. Opisuje powstawanie, specyfikę i rolę 
poszczególnych organizacji oraz instytucji polonijnych. 

Oprócz najważniejszych ośrodków polonijnych nie 

została pominięta rola prasy oraz polskich programów 

radiowych, a także duszpasterstwa polskiego, 

stowarzyszeń zawodowych, instytucji naukowych i 

kulturalnych (np. Biblioteki Polskiej w Waszyngtonie, s. 

308 in.) oraz organizacji regionalnych w Stanach 

Zjednoczonych. Działalność tychże organizacji została 

osadzona w szerszym kontekście politycznym oraz 

historycznym z próbą obiektywnego ustalenia ich 

znaczenia. 

 

Książka nie jest jednak zwykłym przeglądem organizacji 

oraz instytucji polonijnych, zawiera osobiste akcenty 

(sprawa Mariana Sykurskiego, s. 195 in.). Autor wyraża 

w niej także troskę o przyszłość organizacji polonijnych, 

które, posiadając często bardzo bogatą historię, muszą 
odnaleźć na nowo cel swojej działalności w nowym 

układzie geopolitycznym, który powstał z chwilą 
odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości i w 

wyniku transformacji gospodarczo-politycznej. Walka o 

wolną, niepodległą Polskę, troska o budowę w kraju 

sprawnie funkcjonującego systemu demokratycznego, a 

także zakotwiczenie Polski w strukturach NATO były 

najważniejszymi celami politycznymi głównych 

organizacji polonijnych. Wszystkie trzy główne cele 

zostały osiągnięte. 

 

W trakcie dyskusji autor podkreślił, iż chciał zachować 
pamięć o tych liderach polonijnych, którzy już nie żyją, 
oddać hołd pracy i poświęceniu nie tylko wybitnym 

przedstawicielem Polonii, ale także tym, którzy w 

skromności i bez wielkiego rozgłosu poświęcili się pracy 

na rzecz Polski i społeczności polonijnej. 

 

Na spotkaniu obecni byli przyjaciele Pana Władysława - 

wybitne osobistości życia politycznego oraz naukowego: 

były ambasador w Stanach Zjednoczonych – Jerzy 

Koźmiński z żoną, dobrze znaną w środowisku 

waszyngtońskim – panią Ireną; zastępca ambasadora 

Polski w USA na początku lat 90. - Andrzej Jaroszyński; 

prowadzący spotkanie - prof. Marian Drozowski; była 

pani ambasador Polski w Austrii, wybitna znawczyni 

prawa administracyjnego – prof. Irena Lipowicz. To 

właśnie pani profesor zwróciła uwagę, że rola Polonii 

bywa często spłycana i nierozumiana (świadczyłby o 

tym brak publikacji naukowych oraz opracowań 
historyków polskich, na co zwracali także uwagę inni 

uczestnicy spotkania). Zasługą autora jest nie tylko 

zapełnienie poważnej luki w historiografii polskiej, 

umiejętne, kompetentne powiązanie często drobnych 

szczegółów i wydarzeń w jedną całość, ale przede 

wszystkim pokazanie wartości jakie przyświecały 

Polonii w Stanach Zjednoczonych. Profesor Lipowicz 

podzieliła się również refleksją, że Polska jako państwo 

utraciła poważną część elit narodu – ludzi 

wykształconych, bezinteresownie oddanych Polsce. Tym 

samym ich talenty oraz walory charakteru nie mogły być 
w pełni wykorzystane dla dobra ojczyzny.  Do tej grupy 

niewątpliwie należy Pan Władysław. Swoją bogatą i 

dramatyczną biografią uosabia wielki etos, który 

nakazuje, aby nie mówić o sobie, ale o Ojczyźnie. Na 

koniec zwróciła się z prośbą do autora o napisanie 

swoich wspomnień. Do prośby tej dołączają wszyscy, 

którzy mieli szczęście spotkać na swojej drodze pana 

Władysława, a wśród nich także autorka tych refleksji.2/ 

 

Beata Kubok 

 
1/ W Waszyngtonie promocja książki zaplanowana jest na 

14 listopada i odbędzie się w Ambasadzie Polskiej. 

2/ Zachęcamy do lektury rozmowy Beaty Kubok z Panem 

Władysławem Zachariasiewiczem na temat jego życia i 

działalności, której treść publikowaliśmy w Wiadomo-

ściach latem tego roku.  

 
 

Z Biblioteki: Książka Władysława Zachariasiewicza (do kupienia w Bibliotece) 
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Był piknik, czyli Piknik 2006   Ile potrzeba 

dziecku do pełni szczęścia? Niewiele. Jezioro z mulistą 
wodą, kawał spróchniałej kłody, plastikowy kubek. 

Obserwowałam uczestniczące w bibliotecznym pikniku 

dzieciaki. Miały absolutnie wszystko. Wodę, słońce i 

obserwujących je z czułością rodziców. Szczególnie 

warta uwagi była jedna dziewczynka. Ubrana na galowo: 

granatowa spódniczka i biała bluzeczka. W tym 

mundurku pływała, tarzała się w piasku i ścigała z psem. 

Jak się okazało, na piknik przyszła tuż po rozpoczęciu 

roku szkolnego w Polskiej Szkole. Rodzice zapomnieli 

zabrać strój kąpielowy, no ale ... chcieć to móc. 

 

Piknik Biblioteki Polskiej odbył się w tym roku po raz 

14. Jak zwykle przyszły tłumy, jak zwykle dopisała 

pogoda i jak zwykle był wart każdego wysiłku. Przyszli 

ci, którzy byli na wszystkich naszych piknikach i ci, 

którzy przyjechali do Waszyngtonu zaledwie kilka 

tygodni temu. Ci którzy odpoczywali na zielonej trawie i 

ci, dla których to był kolejny dzień pracy. Ci którzy 

mówili po polsku, i ci którzy dopiero się uczyli. Mam 

nadzieję, że wszyscy, jak te dzieci ociekające wodą, 
świetnie się bawili. 

 

Polska kiełbasa i przepyszne makowce przyjechały z 

Baltimore ze sklepu Krakus. Chleb wiejski z piekarni w 
Kensington. Sałatki zostały zamówione w ulubionych 

delikatesach, a dodatkowo kilka powstało w naszych 

domach. Piotr i Grzegorz zajęli strategiczne pozycje przy 

grillu. Monika ustawiła przenośny kramik z książkami. 

W tym roku mogliśmy konkurować z EMPIK-iem. 

Dzięki kilku wspaniałym darowiznom sprzedawaliśmy 

między innymi najnowsze pozycje Grocholi, Libery, 

Kołakowskiego, Kuronia. Jak Państwo zapewne wiedzą, 
nasza Biblioteka, ze względu na małe pomieszczenie, nie 

przetrzymuje podwójnych egzemplarzy. Staramy się 
zamawiać większość nowości na bieżąco. Kopie 

wystawiamy na sprzedaż. Paulina witała gości, których 

potem przejmował Zbigniew i Krzysztof. Jurek 

zajmował się zaopatrzeniem, Mirek zaprojektował i 

porozklejał plakaty. Ania pilnowała porządku. Grigorij 

czuwał nad bezpieczeństwem pływających. Kundel zaś 
nadzorował nas wszystkich. 

 

Biblioteczny piknik to okazja do spędzenia czasu z 

rodziną i znajomymi na świeżym powietrzu. To również 
szansa na zawarcie nowych znajomości i odświeżenie 

starych. To także forma zasilenia finansów Biblioteki. 

Tegoroczny dochód z pikniku pozwolił nam na 

zamówienie ponad czterdziestu nowych książek, które 

dotrą do nas tuż przed Gwiazdką. 
 

Dla nas – organizatorów, piknik był kolejnym dowodem, 

jak niewiele do szczęścia potrzeba. Cieszyliśmy się 
pięknym dniem, interesującym towarzystwem, 

śmialiśmy się z opowiadanych żartów. Cieszyliśmy się 
nawet zmęczeniem, bo to było ... dobre zmęczenie. 

Czuliśmy rozpierającą nas radość, mimo że już dawno 

wyrośliśmy ze szkolnych mundurków. 

 

 Anna Firsowicz 

Cała Polska Czyta Dzieciom – to hasło znane 

dzieciom nie tylko w Polsce, ale też tutaj w 

Waszyngtonie. W niedzielę, 29 

października, pani Hanna Reiter 

zaprosiła dzieci i ich rodziców 

w podróż w krainę książek 

Lokomotywą Tuwima w Świat 

Brzechwy. Czytelnicze wojaże 
wsparły wspólnie Fundacja 

ABC XXI, Biblioteka Polska w 

Waszyngtonie  oraz The 

American Center of Polish 

Culture. 

 

Pociąg, lokomotywa i dziewięć wagonów (...I pełno 

l u d z i  w  k a ż d y m  w a g o n i e , 

A w jednym krowy, a w drugim konie,...) ruszyły 

punktualnie o godzinie14:45 ze stacji Salon Rezydencji 

Ambasadora RP. Na kolejnych przystankach, Kierownik 

Pociągu – Hanna Bondarewska oraz zaprzyjaźnieni 

aktorzy: Sylvia Daneel, Wiesław Małachowski i Staś 

Wronka interpretowali znane nam wszystkim, a tak 

lubiane wiersze polskiej klasyki dziecięcej. Kreacje 

Pchły Szachrajki i Tygrysa 
stworzone przez gospodarzy 

imprezy Hannę i Janusza Reiter 

na długo pozostaną w pamięci 

m ł o d y c h  p o d r ó ż n i k ó w . 

Niezapomnianych  w rażeń 
dostarczyły też  konkursy 

przygotowane dla publiczności. 

Zwycięzcy zostali nagrodzeni 

książkami ufundowanymi przez 

naszą Bibliotekę. Spotkanie 

zakończyło się poczęstunkiem dla 

strudzonych zabawą pasażerów magicznego pociągu. 

Fotograficzne impresje z podróży można oglądać na 

stronie internetowej Biblioteki pod adresem  

 

http://www.polishlibrary.org/photo.htm. 

 

Grażyna Żebrowska 


