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Od Redakcji
Spotkania: Rozmowa z Pawłem Stefańskim
Omówienia: The Fantastic Laboratory of Dr. Weigl by Arthur Allen
Zbig: The strategy and statecraft of Zbigniew Brzezinski, edited by Charles Gati
The Graveyard by Marek Hłasko
Snobizmy Literackie: Dziesięć najważniejszych książek, Mit Galicji
Wydarzenia: Wystawa Magdaleny Abakanowicz
Grażyna Auguścik at Blues and Jazz Supper Club
Winiecki, Holland i Wór w Waszyngtonie
Kino Stare i Nowe: Jack Strong, Ida
Z Biblioteki: Piknik 2014
Kulinaria: Zwycięska szarlotka
Z Polskiej Szkoły: Co piszą o sobie absolwenci
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Od Redakcji

From the Editors

W potoku spraw codziennych ktoś wpadł na prosty wydawałoby się pomysł by zapytać znajomych o dziesięć najważniejszych książek. Efekt przerósł zapewne oczekiwania,
gdyż społecznościowe strony internetowe zapełniły się
dziesiątkami tytułów, skłaniając wszystkich do refleksji nad
rolą książek. A musi być ona niemała zważywszy, że dzięki
nim przekazujemy i poznajmy wiedzę, przeżywamy emocje, odkrywamy uczucia, przenosimy się w przeszłość, a
nawet przyszłość. W kontekście tej akcji, o której pisze na
naszych łamach Angelika Sasin, tym bardziej oczywista
wydaje się potrzeba istnienia naszej Biblioteki. Zapraszamy
do niej obiecując interesujące spotkania, nowe książki, nowe filmy, nowe tematy do rozmów.

Someone had the idea of asking friends on Facebook
to name the ten most important books. The results
surpassed expectations—Web sites listed a great
many titles. This led to some reflections on the role
of books, obviously pretty significant, summarized
for us by Angelika Sasin. It is through books that we
acquire and share knowledge, experience emotions,
discover feelings, go back into the past and also into
the future. In this context, the need for the continued
existence of the Polish Library is clearly evident.
Please visit—we promise interesting encounters, new
books, new films, new topics for conversation.

Zachęcamy też do lektury naszego biuletynu, w którym staramy się informować o sprawach Biblioteki, ale także o tym
co ciekawe i warte odnotowania w naszym lokalnym, polonijnym życiu kulturalnym. Krzysztof Sąsiadek pisze dla
nas o wystawie rzeźb Magdaleny Abakanowicz, które oglądać można w Waszyngtonie do września przyszłego roku;
Leszek Strzelecki zachęca do bliższego przyjrzenia się muzyce Grażyny Auguścik, a Tomasz Mroczkowski wspomina
bogactwo intelektualnych rarytasów, jakie przyniósł zaledwie jeden dzień w Waszyngtonie. O rarytasach jabłkowych

We also encourage you to read our bulletin. We deal
with library issues and also draw your attention to
what is interesting and worth noting in the cultural
life of the local Polish community. Krzysztof Sąsiadek writes about the exhibit of Magdalena Abakanowicz’s sculptures which are on view in Washington till September 2015; Leszek Strzelecki encourages us to pay closer attention to the music of
Grażyna Auguścik; Tomasz Mroczkowski recalls
rare intellectual treasures that he found during the
course of only one day in Washington. Anna Fir-

Wiadomości z Biblioteki redaguje zespół: Iza Rutkowska (kierownik zespołu), Jerzy Kozłowski oraz Monika Mieroszewska. Wszelkie prace związane z funkcjonowaniem Biblioteki oraz wydawaniem i dystrybucją Wiadomości wykonywane są społecznie.
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na tegorocznym pikniku rozmawiają natomiast Anna Fir- sowicz talks about the unusual role of apples at this
sowicz i autorka zwycięskiej szarlotki Aneta Radzikowski. year’s picnic with Aneta Radzikowski, the author of the
prize winning “szarlotka.”
Piszemy też o naszych nowych nabytkach. Znalazła się
wśród nich fascynująca opowieść o lwowskich uczonych i As usual we devote some space in the bulletin to recent
ich pracach nad szczepionką przeciwko tyfusowi, omawia- acquisitions. There is a fascinating history about
na dla nas przez Romana Sznajdera. Monika Mieroszew- Lwowian scientists and their work on a vaccine against
ska poleca książkę o Zbigniewie Brzezińskim, a Urszula typhus, reviewed for us by Roman Sznajder. Monika
Rutkowska odkrywa na nowo jedno z pierwszych opowia- Mieroszewska recommends a book about Zbigniew
dań Marka Hłaski. O najnowszych, wartych obejrzenia Brzezinski while Urszula Rutkowska discovers anew
polskich filmach (Jack Strong, Ida) piszą Jerzy Kozłowski one of the first stories by Marek Hłasko. Jerzy
Kozłowski and Cécile Ferro write about the latest films
i Cécile Ferro.
(Jack Strong, Ida).
Serdecznie zapraszamy na nasze tradycyjne Kolędy, które
w tym roku zaplanowaliśmy na 14 grudnia. W świąteczny We also invite you to attend our traditional Christmas
nastrój wprowadza nas esej Natalii Jamro o słowie wigilia, Carols (Kolędy)—the concert will take place on December 14.
Natalia Jamro’s essay about the word
którego jej zdaniem nie można przetłumaczyć.
“wigilia”—in her opinion impossible to translate—puts
us in a holiday mood.

Spotkania: Rozmowa z Pawłem Stefańskim, obecnym prezesem Zarządu Biblioteki
Iza Rutkowska (IR): Pozwól,
że zacznę od gratulacji - w
kwi et ni u zostałeś vi ce prezesem Zarządu Biblioteki, a
od sierpnia pełnisz obowiązki
prezesa. Sądząc po tym, jak
wybitnych miałeś poprzedników, jest to niewątpliwie funkcja zaszczytna.
Paweł Stefański (PS): Za gratulacje pokornie dziękuję,
aczkolwiek uważam, że jeszcze na nie zdecydowanie za
wcześnie. Masz absolutną rację, że nasza Biblioteka zawdzięcza swoje istnienie wielu osobom o wybitnych pasjach społecznikowskich i chęci działania dla „wspólnego
dobra”, ponad wszelkimi podziałami. Myślę tu nie tylko
o oficjalnych prezesach Zarządu (obu płci), ale o wszystkich zaangażowanych w nasze działania ochotnikach, w
tym o Tobie, która od wielu lat zajmujesz się redagowaniem Biuletynu. To właśnie to, że tak wielu osobom
„chciało się chcieć” spowodowało, że po wielu latach
członkowstwa i ja zdecydowałem się włączyć bardziej
aktywnie w nasze biblioteczne działania. Pomógł też i
fakt, że od dwóch lat mieszkam z rodziną w Waszyngtonie, więc mam do Biblioteki bardzo blisko.
IR: Jaka jest Twoja wizja Biblioteki?
PS: Wraz z ciągle rosnącym profilem Polski na arenie
międzynarodowej jest ważne, aby polonijne organizacje
pozarządowe zajmowały znaczące, proporcjonalne do
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roli naszego kraju, miejsce w lokalnym życiu społecznym. Mam na myśli miejsce w sensie nie tylko fizycznym (budynek), ale i w sensie intelektualnym, duchowym, kulturowym. Potrzebny jest większy dostęp do
wiedzy o Polsce, promocja polskiej historii i kultury w
społeczeństwie amerykańskim oraz wśród reprezentowanych tu tak licznie innych krajów.
Sądzę też, że po wielu latach działania w praktycznie
niezmienionej formie, nadszedł czas na sformułowanie
nowej wizji Biblioteki. Rewolucja technologiczna, której
jesteśmy świadkami i uczestnikami – myślę tu o Internecie, cyfryzacji, technologiach mobilnych, książkach elektronicznych i mediach społecznościowych – spowodowała, że czytamy książki, słuchamy muzyki czy oglądamy
filmy zupełnie inaczej niż 20 lat temu. Nasi członkowie
mieszkają na dużym obszarze metropolii Waszyngtońskiej, a do tego wielu(e) z nich często podróżuje. Czemu
ich dostęp do naszych zbiorów, bądź możliwość uczestniczenia w spotkaniach, ma być limitowany koniecznością
fizycznej obecności w Bibliotece?
Jeśli chcemy odgrywać rolę w nowoczesnym świecie,
musimy dostosować formy naszej działalności do możliwości oferowanych przez współczesną technologię oraz
do oczekiwań i potrzeb obecnych pokoleń. Może sprawdzi się dyskusyjny klub książkowy przez Skype lub Google Chat? A może nowoczesna strona Internetowa, gdzie
nasi członkowie będą mogli wypożyczyć najnowsze cyfrowe książki? Robimy już w tym celu pierwsze kroki –
dzięki woluntariuszkom jesteśmy aktywni na Facebook’u
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Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
i
Biblioteka Polska
serdecznie zapraszają na

Kolędy 2014
w niedzielę, 14 grudnia 2014 roku, o godzinie 16.00
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie
2640 16th Street NW, Washington DC 20009
W programie:
występ artystyczny, wspólne śpiewanie kolęd
i tradycyjne wigilijne potrawy

Embassy of the Republic of Poland
and
The Polish Library
cordially invite you to

Polish Carols 2014
on Sunday, December 14, 2014 at 4 p.m.
Embassy of the Republic of Poland in Washington, D.C.
2640 16th Street NW, Washington DC, 20009
In our program:
artistic performance, carol singing
and traditional Christmas dishes
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(PolishLibraryDC) i Twitterze (@PolishLibraryDC).
IR: W swojej dotychczasowej formie Biblioteka prowadzona była wyłącznie przez woluntariuszy i finansowana
ze składek członkowskich, darów i przychodów z organizowanych przez Bibliotekę imprez kulturalnych. Czy to
wystarczy dla realizacji tak daleko idących planów?
PS: Jeśli Zarząd zatwierdzi wizję i plan działania zbliżony do tego, o którym mówiłem wcześniej, to będziemy
potrzebowali większego budżetu, aby rozwinąć skrzydła.
Jestem przekonany, że dzięki pomocy współpracujących
z nami organizacji oraz osobistemu zaangażowaniu tak
dotychczasowych, jak i nowych woluntariuszy, uda nam
się zdobyć potrzebne środki.
Aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych członków, przeprowadziliśmy w tym roku ankietę, która dała nam
wstępny wgląd w ich oczekiwania. Moja wizja w pewnej
mierze jest jej odzwierciedleniem. Jednym z postulatów,
który już wcieliliśmy w życie, było drastyczne obniżenie
cen wstępu na doroczny piknik Biblioteki. Ponieważ jest
to nasza główna okazja nie tylko do integrowania członków Biblioteki, ale i do zbierania funduszy na działalność - skupiliśmy więcej energii na organizacji aukcji,
która przyniosła bardzo dobre rezultaty. Od dwóch lat
korzystamy też z donacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na konkretne projekty, a zamierzamy też aplikować
o pomoc od innych firm i instytucji.
Nabieramy też doświadczenia w koordynowaniu działań
woluntariuszy niezależnie od tego, gdzie fizycznie przebywają – dla przykładu, w projekcie Biblioteka XXI wieku pomaga nam Angelika Sasin (z Tokyo), Kasia Drucker (z Nowego Jorku) oraz kilku ochotników z IBM-u,
którzy są w Indiach i różnych miastach w USA. W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy włączyć do współpracy
przedstawicieli polonijnych grup studenckich oraz korzystać z crowdsourcing’u na jak największą skalę. Słowem
– zapraszamy do współpracy wszystkich, niezależnie od
ich miejsca pobytu czy narodowości!
IR: Jako kierownik w IBM masz doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami dobrze wynagradzanych specjalistów. Kierowanie wolontariuszami wymaga zapewne
nieco innych metod?
PS: Woluntariat jest podstawą działalności Biblioteki. W
moim przekonaniu nie można go jednak utożsamiać z
„amatorszczyzną”, którą rozumiem jako działania motywowane wprawdzie dobrymi chęciami, ale bez solidnych
planów czy starań o optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz technologii. Skuteczne metody zarządzania nie są sprzeczne z motywacjami, które przyświecają ochotnikom, takimi jak potrzeba misji, poczucie
4

indywidualnej wartości, czy chęć do współpracy z innymi. Mam też nadzieję, że nowe metody pracy i możliwości wykorzystywania innowacyjnych narzędzi przyciągną
studentów i młodych profesjonalistów, dla których będą
one atrakcyjną metodą zdobywania praktycznych doświadczeń oraz budowania swojego zawodowego życiorysu. Jednocześnie musimy i będziemy kultywować
„ludzką” stronę naszej organizacji – ludzie chcą kontaktu
z innymi, co nie może być zastąpione przez nawet najbardziej nowoczesną stronę internetową czy Facebook’ową.
IR: A co z Twoją działalnością w innych organizacjach
polonijnych?
PS: Inspiracje podobne do tych, które spowodowały moje zaangażowanie w Bibliotece, kierowały mną również
gdy wcześniej pomagałem innym polskim organizacjom,
takim jak założony przez Kayę Mirecką-Ploss Instytut
Tolerancji i Dialogu im. Jana Karskiego czy Centrum
Kultury Jana Pawła II. Główną osobą prowadzącą Instytut jest pani Małgosia Izdebska, moja obecna rola
ogranicza się do pomocy przy indywidualnych imprezach. ŚP Jan Karski jest znakomitym antidotum na
oskarżenia o polski anty-semityzm w czasach II wojny
światowej. Co do Centrum Kultury, to naszym największym rodzinnym osiągnięciem było zrobienie filmu oprowadzającego po nieistniejącej już, niestety, wystawie
pamiątek po Świętym Janie Pawle – kredyt za to należy
się Krzysztofowi Rucińskiemu, Zuzannie Falzman oraz
moim dzieciom, Janowi i Julii, którzy w filmie grali
główne role. Centrum zostało zlikwidowane z powodów
finansowych – miejmy nadzieję, że uda się stworzyć coś
podobnego na bardziej solidnych fundamentach.
Jestem też (jednym z wielu) dyrektorów lokalnego oddziału Kongresu Polonii Amerykańskiej. A bardziej
prywatnie, to od ponad dwunastu lat mamy z grupą polskich przyjaciół nieformalny klub winny – spotykamy się
dosyć regularnie i próbujemy „owoców winnego grona i
pracy ludzkich rąk” z najróżniejszych zakątków świata.
IR: Twój niedawny wykład w American University spotkał się z dużym zainteresowaniem studentów.
PS: Dzięki uprzejmości prof. Tomasza Mroczkowskiego
miałem przyjemność rozmowy z jego studentami na temat firmy IBM oraz najważniejszych innowacji technologicznych, które wprowadzamy na światowe rynki. Starałem się przybliżyć studentom obraz pracy w globalnej
korporacji oraz podzielić się moimi przemyśleniami o
tym, jak powinni planować swoje kariery zawodowe w
epoce postępującej automatyzacji, sztucznej inteligencji i
innych zmian technologicznych. Żyjemy w epoce ciągle
przyspieszającej się innowacyjności – czy pamiętasz, że
pierwszy model iPhone firma Apple wprowadziła na ry-
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nek tylko 7 lat temu, w 2007? A wydaje się, że używamy
ich od 15-20 lat, nieprawdaż? Niestety, to znane powiedzenie Królowej Kier z Alicji w krainie czarów: [...] tu
musisz biec tak szybko jak możesz, aby tylko ustać w
miejscu. A jeśli chcesz dotrzeć dokądkolwiek, musisz
biec dwa razy szybciej jest tragikomicznie aktualne w
naszych czasach. Musimy pamiętać, że ma to też strony
negatywne – jak napisała Wisława Szymborska: Żyjemy
dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami.

aby się odświeżyć. Najważniejszym dla mnie motywatorem jest chęć pozostawienia czegoś po sobie oraz przybliżenia Amerykanom tego obrazu Polski, z którym wychowałem się w domu rodzinnym - Polski ludzi honoru,
inteligentnych, bogatych kulturą i otwartych na świat.
IR: Dziękuje za inspirującą rozmowę i trzymam kciuki
za powodzenie planów.

IR: Jak na to wszystko znajdujesz czas i energię? Masz przecież także rodzinę, psa i tablet/
smartphona?
PS: Oraz nadal pracuję dla międzynarodowej korporacji i od
czasu do czasu rozpalam grill’a...
Przede wszystkim mam wspaniałą żonę, która jest moim partnerem i wspiera mnie, gdy tylko
tego potrzebuję. Pomaga mi też
to, że często pracuję z domu,
więc mogę sobie pozwolić na
dość nietypowy rozkład dnia – w
nocy śpię krótko, ale za to po
lunch’u robię krótką drzemkę,

Omówienia — Book Reviews
Szczepionka produkowana była sposobem
“chałupniczym” na wielką skalę. Potrzebny był do tego
dobrze zorganizowany zespół pracowników oraz spora
grupa karmicieli wszy, którzy dostarczali własną krew do
rozmnażania bakterii. Sam proces produkcji szczepionki
był dość skomplikowany. Prof. Weigl dokonał serii istotnych technicznych wynalazków, które ten proces ułatwiały. Mimo, że prowadzono prace o dużym znaczeniu
naukowym i praktycznym, szef laboratorium nie bardzo
dbał o publikowanie wyników uzyskanych przez siebie i
zespół badawczy; zwykle kończyło się to na dość ogólnych komunikatach.

The Fantastic Laboratory of Dr. Weigl by Arthur Allen,
W. W. Norton & Company, 2014.
Trudno jest przecenić rolę tej
pozycji literaturowej na rynku czytelniczym z perspektywy wkładu Polaków w wynalezienie szczepionki przeciwko tyfusowi, który dziesiątkował populację Europy
przez kilkadziesiąt pokoleń.
Profesor Rudolf Weigl był
Polakiem z wyboru, urodzony w Austrii, wybrał Polskę
jako swoją ojczyznę. Zorganizował on działające na bardzo wysokim poziomie laboratorium bakteriologiczne we Lwowie, gdzie na początku
lat 1920-tych wyprodukował pierwszą skuteczną szczepionkę przeciwko tyfusowi plamistemu. Choroba ta wywoływana jest przez bakterie Rickettsia prowazekii, rozmnażające się w jelitach wszy, których nosicielami są
ludzie.

Wyróżniającą się osobowością w początkowym okresie
pracy zespołu lwowskiego był asystent Profesora, dr Ludwik Fleck, bakteriolog. Po kilku latach współpracy założył on prywatne laboratorium analiz medycznych, kierował laboratorium bakteriologicznym Szpitala Miejskiego
we Lwowie, a także pracował we lwowskiej Kasie Chorych. Był uczonym-humanistą o szerokich zainteresowaniach pozazawodowych, stworzył nową dyscyplinę zwaną socjologią nauki. Na jego pracach wzorowali sie późniejsi badacze w tej dziedzinie. Jako Polak żydowskiego
pochodzenia, dr Fleck niejednokrotnie bywał ofiarą anty5
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46, gdzie dokonywano na więźniach eksperymentów
medycznych, było bezpośrednio nadzorowane przez SS.
Przez półtora roku dr Fleck i jego zespół zwodzili esesmanów produkując substytut o niskiej skuteczności. Po
wojnie dr Fleck połączył się z rodziną i rozpoczął działalność akademicką na UMCS w Lublinie. W 1952 roku
został dyrektorem laboratorium analitycznego w Szpitalu
Matki i Dziecka w Warszawie, a w 1957 roku wyemigrował do Izraela.

semityzmu obecnego w Polsce międzywojennej.
Autor książki dokonał wnikliwej analizy stosunków społecznych i narodowościowych w ówczesnej Polsce, a
zwłaszcza we Lwowie. Warto przypomnieć, że w tym
kosmopolitycznym mieście istniała prawdziwa mozaika
etniczna: Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Ormianie, Rosjanie.
Sytuacja zmieniła się dramatycznie po najeździe Niemców hitlerowskich na Związek Radziecki w czerwcu
1941 roku. Ofensywa przeciągała się, a Wehrmacht nie
był przygotowany na prowadzenie działań wojennych w
warunkach srogiej zimy. Tysiące niemieckich żołnierzy
chorowało na tyfus z powodu braku odpowiednich warunków higienicznych oraz pożywienia. Zwrócono się
więc do prof. Weigla o produkcję szczepionki na użytek
Wehrmachtu. Profesor zgodził się na to wiedząc, że nie
miał większego wyboru. Postanowił jednak, że produkcja będzie się odbywać na jego warunkach. Przede
wszystkim zatrudnił on ogromną grupę osób, które zostały karmicielami wszy. Większość z nich rekrutowała
się z kręgów lwowskiej inteligencji, bo tę grupę hitlerowcy tępili najbardziej. Karmienie wszy dawało istotne
przywileje, przede wszystkim zmniejszało ryzyko – często przypadkowego – aresztowania. Karmiciele otrzymywali również wynagrodzenie i zwiększone racje żywnościowe. Wśród nich byli wybitni uczeni (między innymi
matematycy: Stefan Banach, Bronisław Knaster, Władysław Orlicz), literaci i artyści.

W latach 1950-tych znaleźli się ludzie, którzy bardzo
surowo oceniali działalność obydwu uczonych w latach
wojennych. Przyczyniał się do tego również ówczesny
klimat polityczny. Patrzono na nich przez pryzmat kolaboracji z okupantem, nie chcąc zauważyć również dobra,
które ich działalność niosła, jak choćby ochrona przedstawicieli elity intelektualnej Lwowa. Są to wielkie dylematy moralne, które nie nam oceniać czy rozstrzygać.
Przed II wojną światową profesor Weigl był kilkakrotnie
nominowany do nagrody Nobla. Rząd komunistyczny w
Polsce odmówił mu jednak poparcia, a on sam nie dbał o
zaszczyty.
Książka jest pracą bardzo rzetelną i dobrze udokumentowaną, opartą nie tylko na opublikowanych źródłach, ale
także na wywiadach z osobami, które bezpośrednio lub
pośrednio uczestniczyły w opisywanych zdarzeniach.
Cennym elementem pracy Allena jest analiza notorycznego łamania przysięgi Hipokratesa przez nazistowskich
lekarzy. Jak pisze autor, nigdy powołanie lekarza nie
upadło tak nisko.

Arthur Allen bardzo szczegółowo dokumentuje wszelkie
fakty umieszczone w książce. Nieocenioną pomocą służył mu w jej przygotowaniu prof. Wacław Szybalski,
który w latach 1940-tych był asystentem Profesora Weigla, i pozostaje prawdopodobnie jedynym żyjącym
obecnie świadkiem ówczesnej działalności laboratorium.
Mimo formalnego statusu emeryta, Prof. Szybalski (93
l.) wciąż jest czynny naukowo. Mieszka w stanie Wisconsin, USA. Potwierdza on, że dzięki ogromnej odwadze pracowników laboratorium dostarczano szczepionki
nielegalnymi kanałami do getta warszawskiego, lwowskiego oraz dla Armii Krajowej. Ogromna większość
produkcji szła jednak na użytek Wehrmachtu, który nadzorował laboratorium. Prof. Weigl, perfekcjonista, dbał o
to, aby produkt z jego lwowskiego zakładu był wysokiej
jakości. Jednak jego współpracownicy po kryjomu rozcieńczali szczepionkę przeznaczoną na użytek okupanta.

Publikacja jest opatrzona licznymi i precyzyjnymi przypisami. Podane teksty źródłowe mogą służyć jako inspiracja do samodzielnego poszukiwania. Bardzo pomocny
jest szczegółowy indeks (22 strony, dwie kolumny). Mylący jest natomiast podtytuł książki, How two brave
scientists battled typhus and sabotaged the Nazis, sugerujący, że działali oni w zmowie. Po pierwsze, jak już
wspomniałem wcześniej, ich drogi zawodowe rozeszły
się w połowie lat 1920-tych, a po drugie, było sporo innych osób, na ogół współpracowników badaczy, które z
narażeniem życia własnego i swoich rodzin przekazywały część szczepionek na użytek polskiego podziemia.
Działalność laboratorium prof. Weigla, zarówno przedwojenna jak i w okresie II wojny światowej, nie jest powszechnie znana w świecie, a nawet w Polsce. Sądzę, że
książka ta, którą czyta się z zapartym tchem, przyczyni
się do popularyzacji pionierskich dokonań polskich biologów. Wkrótce zapewne ukaże się jej tłumaczenie na
język polski.

Losy dr Flecka były bardzo dramatyczne. W latach 1944
-45 był więźniem obozu koncentracyjnego Buchenwald,
gdzie wraz z gronem współpracowników
(współwięźniów) również produkował szczepionkę przeciwko tyfusowi. Laboratorium dr Flecka, mieszczące się
w Bloku 50, położone w sąsiedztwie niesławnego Bloku

Roman Sznajder
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ism—one he believes to be vindicated by recent events in
Ukraine….

Zbig: The strategy and statecraft of Zbigniew Brzezinski, edited by Charles Gati, The Johns Hopkins University Press, 2013, 253 pages.

Brzezinski continued to have a role - albeit behind the
scenes - in Polish affairs in the Bush administration. He
was in Warsaw, at the invitation of the U.S. ambassador,
to see Solidarity triumph in May 1989. In November of
that year he was in the audience as Lech Walesa addressed the Congress of the United States. A Solidarity
member recalled watching Brzezinski….He is a very
proud man who rarely displays his emotions. But that
night I looked over at him and saw him wiping a tear of
joy from his eye. It was a great moment.

Finally there is a book about
Zbigniew Brzezinski, public
servant, author, scholar. It is
both informative and readable.
Charles Gati, a senior scholar in
Eastern European and Russian
studies, has done an excellent
job. It is a collection of original
essays, written by foreign policy cognoscenti, assessing Brzezinski’s multifaceted career I
did not know that, even though
Brzezinski has become a celebrity, this is the first book about
him. The bibliography lists only a couple of titles in Polish—they focus on his roots and activities related to Poland during the cold war.

One of the contributors in the book observes that…
Carter and Brzezinski not only anticipated the decline of
the Soviet Union but helped accelerate it…. The chapter
titled Witnessing the Grand Failure in Moscow, 1989
makes for exciting reading. Brzezinski was in Moscow in
fall of 1989 for a privately funded U.S.-Soviet conference. Brzezinski and the other Americans were amazed
at the candor with which senior officials and scholars expressed their views - there seemed to be a fundamental
break with the Soviet past. Brzezinski talked openly to a
television reporter about the Katyn massacre stating that
the Soviets, not Germans, had committed the atrocity.

Jimmy Carter writes in the Foreword that This book… is
long overdue. In the late twentieth and early twenty-first
centuries, he [Brzezinski] has been one of the most significant thinkers and actors in the field of international
affairs. At the same time he was always a controversial
figure, getting under the skin of Republicans (he opposed
the war in Iraq) as well as Democrats (he was a supporter
of the war in Vietnam).

Of course other aspects of Brzezinski’s engagement in
policy making are discussed in the book, such as the Middle East, China, and the Iran hostage crisis, among others.

Brzezinski, Carter’s National Security Advisor from 1977
to 1981, was a cold war warrior par excellence. He was
very much involved in guiding Carter’s strategy toward
Poland. Brzezinski conferred on many occasions with
Pope John Paul II, discussing the Soviet Union and the
evolving political situation in Poland. Ambassador Spasowski warned Brzezinski to be careful, as all his conversations with the Vatican were listened to. In December
1980 Brzezinski advised Carter to send a direct warning
to Brezhnev, via the White House hotline, to stay out of
Poland. He was informed of Soviet intentions to invade
through his contacts with Colonel Ryszard Kuklinski. As
the reviewer in Financial Times commented…Mr. Brzezinski was never in doubt about Soviet Russia’s intentions.
He had an almost visceral grasp of Russian national-

Gati’s one-on-one interview with Brzezinski concludes
the study and provides insight into the public and private
man. He talked about his father, Tadeusz Brzezinski
(Polish consul in Germany, 1931-35) who helped Jews
escape persecution. In 1938 he was transferred to Montreal and the family moved to Canada. Did “Zbig” ever
consider changing his name? Yes, briefly. He quoted a
Newsweek article about him ending with the comment
that…America is the only country where someone called
“Zbigniew Brzezinski” can make a name for himself
without changing his name.
Monika Mieroszewska

Podziękowania
Niniejsze wydanie Wiadomości mogło powstać w wersji papierowej i dotrzeć do naszych czytelników dzięki grantowi, który otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gorąco dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do przyznania nam grantu, w tym w szczególności Wydziałowi Konsularnemu Ambasady Polskiej w Waszyngtonie.
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tion of Hitler’s National Socialism. Franciszek is a remarkably good person, but his inherent goodness is malleable and can be challenged by the system of authority
that surrounds him. As we make our way through the
novel alongside Franciszek, he, and we, come to realize
that everything around him is an illusion. His faith was
misguided, as it has effectively left everyone dead—the
characters we encounter are not desirable or romantic
archetypes, but people simply trying to fill the void that
is life between birth and death.

The Graveyard by Marek Hłasko, Melville House,
2013,160 pages.
For an American, freedom
of expression seems guaranteed—the legal system
explicitly affirms profanity
and vulgarity, barring certain situations. Marek Hłasko’s The Graveyard reveals the dangers of living in
a world that denies its citizens
freedom
of
expression. The subject of
Hłasko’s novel is Franciszek Kowalski, a man accused of drunkenly offending the state, who is, in
the aftermath of this incident, thrown into a maddening, and irresolvable, puzzle. The world presented in the
novel looks impossible, as it is one in which sons renounce their fathers, and men prefer insanity to reality.

Polish humor is what redeems this unhappy novel, and
makes it worth reading for any American looking to become more familiar with Poland—it accurately conveys
the naturally embedded wit of Polish culture, and the
subtle self-mockery that epitomizes Polishness. Hłasko’s
characters are tragic and at the same time amusing. The
most tragic one, the artist, only wishes that his work be
burned publicly. Under communism, he has lost all desire to produce art that is even worth burning, and so he
complacently manufactures it, while also refusing water
and only consuming alcohol, an ostensibly inhuman feat.
He does seem to fulfill his duty as an artist, but there is
nothing authentic or original about his work—it seeks to
affirm a status quo that he himself believes to be a dreary
illusion.

This book was recommended to me under the pretext that
it actually reads better in English than it does in Polish,
and, although I cannot attest to the quality of the original
Polish, the translation is careful and poignant, and never
fails to successfully capture the essence of Polish humor.
The reader, alongside Franciszek Kowalski, is lead to
wander through a graveyard in which every person encountered has abdicated his or her sense of belonging, and
given in to the meaninglessness of life in Stalinist Poland. Hłasko’s writing perfectly captures the subversive
nature and pervasive darkness of the surveillance state.

Hłasko’s world is not representative of any alternate reality in which we may want to live—it renders explicit
the sheer atrociousness of Stalinism. Death has no meaning, and is actually preferable to life, as life does not
amount to anything either. It is only in death that Hłasko’s characters manage to experience some semblance
of authenticity. Life is the liminal space between birth
and death, and the only thing left to do is to find an activity to occupy oneself with until death. For Franciszek,
the disappointment is that the system that promised to
free him from Nazi repression turned out to be what
oppressed him even further.

For any reader this story will resonate with the canonical
dystopias of Orwell and Kafka. Hłasko’s novel is similarly eerie and disturbing, but what it does better, and
what makes it a worthwhile read, is that it appeals to the
reader in a deeply personal way. There is no distance
between the reader and Franciszek—his terror is our terror and his misfortune takes a toll. He is the sympathetic,
yet definitely pathetic, friend that has suffered. Unlike
Kafka’s typical stoic and aggravating protagonist, he is a
character who appeals to our most fundamental sensibilities; he seeks order and tries to protect his family. We
become, just as he is, surrounded by dead souls, and our
task is to find a way to escape the crushing darkness.

My take-away from the novel is that life is valuable, and
that good government should seek to affirm its citizens’
sense of individuality. A society, like the one described
by Hłasko, that subjects its members to humiliation, is no
longer one that supports representative government. And
yet, where is the tipping point between good and bad
government? Hłasko would say that it lies somewhere
between national socialism and communism, but this is
yet another question posed by the novel that continues to
be important, regardless of time and place.

Franciszek is the average Polish man—slender, dull, and
uniquely prone to endearing mishaps. He fought as part
of the underground during the war, and he had wholeheartedly embraced communism as part of his renuncia-

Urszula Rutkowska
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Snobizmy Literackie: Dziesięć najważniejszych książek
wej. Oczywiście dostęp ma się tylko do
małej części, do list swoich znajomych,
może jeszcze paru z ich znajomych. Ale
to wystarczy, by poznać choć fragment
upodobań literackich innych, by odkryć
tytuły, o których się nigdy nie słyszało,
lub o których się dawno zapomniało,
czy też takie, na które się nie zwróciło
uwagi. Wspaniała okazja do dyskusji o
literaturze i wymiany doświadczeń czytelniczych. I bardzo silna zachęta do
oderwania się od komputera i sięgnięcia
na półkę z książkami.
Niech każdy spróbuje wymienić dziesięć najważniejszych dla niego książek, takich, które w jakiś sposób go
ukształtowały, były istotne w pewnym okresie życia, do
których najczęściej wraca. Nie jest to wcale zadanie proste. Jak z setek tytułów, które zapadły nam w pamięć,
wybrać tylko dziesięć? Jak przyznać pierwszeństwo jednemu przed drugim? Co miałoby być tym najważniejszym kryterium? Jak potraktować książki z dzieciństwa,
kiedyś będące całym światem, dziś już tylko miłym
wspomnieniem? Albo te, które się czytało z wypiekami
na twarzy do świtu, ale tylko raz i wystarczy. Czy ograniczyć się do prozy, kiedy tyle dramatów ciągle nam brzmi
w głowie, tyle wierszy, które tak celnie werbalizują nasze
myśli? Czy ważniejsza jest mądrość płynąca z książki,
czy rozkosz lektury? Może wybrać takie, bez których
byłoby nam źle, gdybyśmy ich już mieli nigdy więcej nie
przeczytać. Ale znów – tylko dziesięć?
Im dłużej się nad tym zastanawiać, tym trudniej stworzyć
taką listę. Tym bardziej nerwowo przegląda się domową
biblioteczkę, wypisuje kolejne tytuły, a potem kolejne
skreśla. Sięga się pamięcią do czasów licealnych, do gorących dyskusji studenckich. Po godzinie zaczyna się
mieć pierwsze objawy szaleństwa. Ale nawet wtedy warto spróbować. Warto poświęcić trochę czasu na pomyślenie o lekturach jakie nas formowały, jakie dostarczały
nam przyjemności i przemyśleń, odkrywały przed nami
nowe światy. I ponownie przypomnieć sobie te emocje,
które nam przy nich towarzyszyły.
Niedawno na Facebooku pojawiła się sie taka właśnie
zabawa – w morzu dziwnych wyzwań, jak oblewanie się
wiadrem lodowatej wody, naprawdę interesująca i zachęcająca do wzięcia udziału. Wymieniało się dziesięć najważniejszych książek i wzywało kilku swoich znajomych
by zrobili to samo. Potem oni pisali o swoich inspiracjach
literackich i zapraszali do łańcuszka kolejne osoby. W
ten sposób w krótkim czasie strony portalu zapełniły setki? tysiące? dziesiątki tysięcy? tytułów literatury świato9

Można też pokusić się o różne wnioski – znów wąskie i
niepełne, tylko z zestawień przyjaciół, a więc zwykle
ludzi z podobnych środowisk, ale jednak bardzo ciekawe.
Pytanie, które chyba nasuwa się jako pierwsze to: Jaki
tytuł wymieniano najczęściej? Gdyby się miało dostęp do
wszystkich list byłby to pewnie wspaniały temat na rozprawę doktorską z literatury lub psychologii. A tak, przy
bardzo ograniczonym materiale, chce się po prostu powiedzieć: Mistrz i Małgorzata Bułhakowa. Ale też Sto
lat samotności i Miłość w czasach zarazy Márqueza;
Czarodziejska góra Tomasza Manna (plus Śmierć w Wenecji i Doktor Faustus) oraz Dostojewskiego Biesy i
Idiota. Pojawiali się też poeci (Gałczyński, Bursa, Różewicz), dramaturdzy (tu przede wszystkim Szekspir, Mrożek i Czechow), eseiści (Herbert, Bobkowski, Brodski) i
reporterzy (Kapuściński). Co ciekawe, gatunek, który
pozornie wydawałby się bardzo inspirujący, czyli biografie, nie trafił do zbyt wielu zestawień. Trafiła natomiast
Encyklopedia matematyki.
Jako że zabawa rozwinęła się wśród polskojęzycznych
użytkowników, dużą część stanowi literatura polska.
Wielokrotnie wymieniano, poza już wyżej wspomnianymi, Gombrowicza i Tyrmanda, a także Konwickiego,
Stasiuka i Stachurę. Rodzi się zatem kolejne pytanie: Pisarze jakiego innego obszaru językowego trafili na najwięcej list? Tu zdecydowanie dominowali twórcy szeroko pojętej tradycji zachodniej – głównie Rosjanie, a do
tego autorzy niemieccy, czescy, francuscy, brytyjscy,
amerykańscy, latynoamerykańscy, rzadziej włoscy i węgierscy; egzotyczni nie znaleźli się w zestawieniu prawie
wcale.
A jak ważne dla czytelników są lektury z wczesnej młodości? Okazuje się, że bardzo, pojawiły się niemal na
każdej liście, choć zwykle pojedynczo. Mamy naszych:
Niziurskiego (najczęściej), Makuszyńskiego, Bahdaja,
Małgorzatę Musierowicz, Szklarskiego, Brzechwę. A do
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tego Anię z Zielonego Wzgórza, Kubusia Puchatka i
Baśnie Andersena.
Ciekawie też prześledzić jak wiele jest książek z ostatnich lat, a ile tak zwanej klasyki - czyli czy książka musi
się ugruntować, przetrwać próbę czasu, by trafić na osobistą listę ulubionych? Najwyraźniej tak, o nowościach
wspominano znacznie rzadziej. Przy tym zdecydowanie
najbliżej czytelnikom było do literatury XX i XIX wieku,
choć sięgali i do wcześniejszej – Cervantesa, Diderota, a
nawet Etyki nikomachejskej Arystotelesa.
A na ile tytuły na liście danej osoby są różnorodne - czy
zamiłowanie do jednego rodzaju języka literackiego dominuje, czy też można lubić bardzo różne światy przedstawione? Na przykład Tomasz Mann rzadko szedł w
parze z Gabrielem Garcíą Márquezem. Zaś różnice w
zestawieniach kobiet i mężczyzn dotyczyły głównie książek młodzieńczych. A jak to wygląda w różnych grupach
wiekowych, czy pokoleniowych? Na szczęście w liście
pytań, przemyśleń i prób odpowiedzi nie ma ograniczenia
do dziesięciu, można ich mnożyć do woli.

ło; książek, które uchodzą za arcydzieła, ale nie udało się
przez nie przebrnąć; lub takich, po które od lat się chce
sięgnąć, ale dotąd się nie złożyło. Tu wymieniano polskich klasyków jak Żeromski, Sienkiewicz (który, z drugiej strony, miał też wielu wielbicieli), Orzeszkowa, czy
Reymont. Także Joyce’a, Tołstoja, Dostojewskiego, Prousta (dwaj ostatni mieli jednak też licznych fanów). Niektórzy przyznali się również do Manna, który jednocześnie królował i na listach ulubionych; oraz do Biblii. Też
bardzo ciekawe zestawienia, choćby po to by zobaczyć
którzy autorzy cieszą się największą „niesławą”, uchodząc wciąż za klasyków i by pomyśleć skąd się bierze ta
niechęć. Może zupełnie nieuzasadniona? A z drugiej strony to także okazja do uświadomienia sobie własnych braków czytelniczych i popędzenia do biblioteki, by je uzupełnić.
Zachęcamy więc wszystkich do chwili refleksji nad ulubionymi (a także i najbardziej znienawidzonymi) książkami, do stworzenia sobie takich zestawień - niech będzie to okazją do powrotu do dawnych wzruszeń lub sięgnięcia po kolejny tytuł i zapomnienia o całym świecie.

Niedługo później wyłoniła się druga faza zabawy – „lista
hańby”, a więc książek, które się powinno przeczytać (we
własnym lub społecznym odczuciu), a się nie przeczyta-

Angelika Sasin

Mit Galicji
W krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury
otwarto właśnie wystawę Mit Galicji, wizualnie bardzo
atrakcyjną i pieczołowicie przygotowaną, z wykorzystaniem dziesiątków rozproszonych kolekcji, głównie z Polski, ale także muzeów Wiednia i Lwowa.
Swoistym fenmenem jest fakt, że
Galicja (urzędowo
w formie zlatynizowanej: Królestwo Galicji i L
domerii,
czyli
dwóch
księstw
ruskich Halicza i Włodzimierza), w końcu dziwny twór
historii, który trwał półtora stulecia i na mapie Europy
nie istnieje od 1918, czyli od blisko stu lat, nie zniknęła
całkowicie z europejskiej świadomości. Polska Galicja
(istnieje też hiszpańska prowincja o nazwie Galicja) po I
rozbiorze Polski w 1772 roku dostała się Austrii. Obejmowała południową Małopolskę, Ruś Czerwoną z Przemyślem, Sanokiem, a przede wszystkim Lwowem, który
stał się jej stolicą, zachodnią część Podola, fragment zie-
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mi chełmsko-włodzimierskiej.
Zaczęło się od mitu austriackiego stworzonego przez kolonizatorów jadących tu jak na zsyłkę. Najbardziej utrwalił się jednak mit Galicji w świadomości polskiej i żydowskiej, bowiem region ten wielu Żydów uważa za
„matkę Izraela”. Dla galicyjskich Polaków natomiast to
z jednej strony La Belle Epoque miłościwie i bardzo długo panującego Franciszka Józefa, z drugiej - miejsce
przysłowiowej nędzy galicyjskiej („Golicja i Głodomeria”). Gdyż pomimo swobody prowadzenia działalności
gospodarczej oraz relatywnie gęstej (w porównaniu do
ziem zaboru rosyjskiego) sieci kolejowej, Galicja była
najsłabiej rozwiniętą krainą Austrii, co sprzyjało licznej
emigracji, głównie do Ameryki Północnej. Nie można
jednak zapominać, że konsekwentna pozytywistyczna
praca w Galicji dała podwaliny pod akcję Józefa Piłsudskiego, który stąd właśnie, z Krakowa, w sierpniu 1914
wyruszył wraz z legionami na wojnę o niepodległość Polski.
Oprócz Lwowa i Krakowa „mateczników polskości”, w
Galicji znalazły się też inne ważne miejscowości, takie
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jak Oświęcim (Parowa Fabryka Wódek i Likierów), Krynica (woda odkryta przez Rudolfa Zubera, polskiego podróżnika i geologa) czy Przemyśl (twierdza mająca bronić przed rosyjską nawałą, największa w Europie po Antwerpii i Verdun), ale i Borysław (ropa naftowa), Brody
(Józef Roth, austriacki pisarz i dziennikarz żydowskiego
pochodzenia, autor kilkunastu powieści m.in. Hotel
Savoy czy Marsz Radetzky’ego), Drohobycz (Bruno
Schulz i jego Sklepy Cynamonowe) czy wreszcie Stanisławów.
Zauważmy jednak, że w dwudziestoleciu międzywojennym mitu Galicji nie było. Odrodził się za PRL-u w Krakowie i tłumaczy się tęsknotą za przynależnością do
świata innego niż ten zcentralizowany w Moskwie. Nie
dziwi więc to, że dziś podobne emocje obserwuje się na
Ukrainie. Hałyczyna (ukraińskie tłumaczenie nazwy Galicja) nawiązuje do Księstwa Halickiego. Już na przełomie XIX i XX wieku ta część Galicji, w której Rusini
stanowili etniczną większość, stała się ukraińskim Piemontem, miejscem gdzie Ukraińcy chcieli realizować
swoje narodowe ambicje. Za granicą we wschodniogalicyjskich Brodach rozciągała się Rosja, która zwalczała
wszelką myśl, że Małorusini nie są Rosjanami i że istnieje naród ukraiński. Dzisiejsza wschodnia granica Unii
Europejskiej i strefy Schengen przecina Galicję na pół,
wzdłuż linii nakreślonej przez Stalina jako granica rosyjskiego imperium. Poczucie owej galicyjskości ukraińskich potomków Galicjan wiąże się z ich dzisiejszymi
proeuropejskimi aspiracjami.

wystawa trafi do Wiednia, gdzie wiedza o Galicji jest
niewielka, choć austriaccy turyści odwiedzający te strony
chętnie kupują książki Martina Pollacka, austriackiego
pisarza, autora książek o Galicji (i notabene także tłumacza polskiej literatury na niemiecki) z pierwszą Nach
Galizien (1984, Po Galicji – o chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach, pol. wersja językowa 2000) na czele.
Służą im jako przewodniki. Dwieście pięćdziesiąt lat temu Galicja była dla Austriaków „pół Azją”, „krajem
niedźwiedzim”. Później kojarzyli ją z Ostjuden i Ostfront, zapamiętanym jako miejsce masakry I wojny.
Wcześniej był jednak galicyjski Wiedeń, z polską arystokracją, gdzie działał stanowczo za mało znany, niezwykle
utalentowany prawnik i ekonomista Julian Antoni Dunajewski (1821- 1907), profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł na Sejm Krajowy we Lwowie, poseł
do parlamentu w Wiedniu, prezydent miasta Krakowa.
To on, jako minister skarbu Austrii w latach 1880-91
(vide Waldemar Łazuga: Kalkulować –Polacy na szczytach c.k. monarchii), przeprowadził reformę systemu podatkowego polegającą na jego elastycznieniu, dzięki czemu udało się zrównoważyć austriacki budżet. Niedoceniana jest też rola galicyjskich mężów stanu, którzy uczyli się demokracji w wiedeńskim parlamencie, a potem
odegrali dużą rolę w budowie II Rzeczpospolitej. O tym
powinniśmy pamiętać, gdy na przykład natkniemy się
dzisiaj na galicyjski chleb, galicyjską kiełbasę albo inny
smakołyk z sieci sklepów o nazwie Krakowski Kredens.
Joanna Petry-Mroczkowska

Można się tylko cieszyć, że po prezentacji w Krakowie

Wydarzenia: Wystawa Magdaleny Abakanowicz w Waszyngtonie
30 września w National Museum of Women in the Arts
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy rzeźb Magdaleny
Abakanowicz. Rzeźby zostały wystawione w pobliżu
Muzeum na zielonym pasie dzielącym New York Avenue, w ramach większego programu mającego na celu wyprowadzenie sztuki z galerii i muzeów na otwartą przestrzeń miejską. Abakanowicz jest najbardziej znaną polską artystką, a dyrektor muzeum Susan Fisher Sterling
określiła ją jako jedną z największych rzeźbiarek naszych
czasów. Wśród przemówień znalazło się też wystąpienie
zastępcy Polskiego Ambasadora Macieja Pisarskiego.
Po części oficjalnej odbył się wykład Mary Jane Jacobs,
której osobista znajomość z Abakanowicz sięga 1982
roku, kiedy jako początkująca kuratorka sztuki przyczyniła się do zorganizowania indywidualnej wystawy artystki w Chicago. Prelegentka omówiła życie i drogę artystyczną Abakanowicz i warunki, w jakich one się
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kształtowały. Podkreśliła, że jej twórczość jest ściśle zakorzeniona w Polsce. Wśród istotnych czynników wymieniła trudne dzieciństwo w czasach okupacji, degradację społeczną arystokratycznej rodziny w komunistycznym kraju, studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w okresie dominacji socrealizmu, a także trudne
warunki materialne w początkowym okresie działalności.
Prelegentka ukazała też determinację artystki w przezwyciężeniu tych trudności i poszukiwaniu drogi indywidualnego wyrazu.
Chęć do tworzenia rzeźb i jednoczesne ograniczenia w
możliwości uzyskania odpowiedniego materiału i obszernego studio skłoniły Abakanowicz do zainteresowania się
szeroko pojętą tkaniną. Zaczęła wykorzystywać odpady
sizalowych lin okrętowych znajdowane na brzegu Wisły,
tworząc z nich przestrzenne formy nazwane przez nią
abakanami. Metody tworzenia tych miękkich rzeźb dale-
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ny, zwróciła się ku innym technikom. Warto wymienić
tu formy uzyskane przy użyciu nasyconej żywicą juty,
czy odlewy z metalu, ale także wykorzystanie kamienia,
drewna i szkła. Zmianom ulegała też skala jej zamierzeń, początkowo kameralna, ale coraz częściej obejmująca duże założenia realizowane w plenerze. Do niezrealizowanych projektów, o jeszcze większej skali, należy
propozycja przedstawiona w ramach konkursu z 1991
roku na zabudowę Wielkiej Osi w Paryżu. Zawierała
ona wizję wysokich budynków o nieregularnych kształtach, w znacznym stopniu pokrytych zielenią tworzącą
wertykalne ogrody.
ko odbiegały od tradycyjnych technik tkackich i wykorzystywały elementy wiązania i splatania. Według artystki elastyczność materiału była również pomocna
przy składowaniu na niewielkiej przestrzeni.

Dzieła Magdaleny Abakanowicz znajdują się w zbiorach
najsłynniejszych muzeów i galerii, ale także są częścią
przestrzeni publicznej. Warto wymienić tu grupę 30
rzeźb zatytułowaną Puellae (Girls) usytuowaną w Sculpture Garden of the National Gallery of Art w Waszyngtonie. Dzieło zainspirowane zostało zasłyszaną przez
artystkę w czasie wojny opowieścią o odebranych rodzicom w ramach „zniemczania” polskich dzieciach, które
zamarzły w czasie transportu do Niemiec.

Pierwszym sukcesem Abakanowicz poza granicami kraju była Międzynarodowa Wystawa Tkaniny w Lozannie
w 1962 roku, ale prawdziwym przełomem w karierze
okazało się przyznanie jej w 1965 roku Grand Prix na
Biennale Sztuki w Sao Paolo. Ta nagroda przyczyniła
się do szerszego uznania na międzynarodowej arenie i
przyniosła zamówienia z wielu, często odległych krajów.

Wystawa na New York Avenue potrwa do września 2015 roku.
Krzysztof Sasiadek

Gdy artystka utrwaliła swoją pozycję w dziedzinie tkani-

Grażyna Auguścik at Blues and Jazz Supper Club in Bethesda
Jazz concerts featuring Polish musicians in starring roles
do not take place all that often in this neck of the woods.
It was therefore with great anticipation that I went on
Thursday, October 16 to Bethesda Blues and Jazz
Supper Club in Bethesda, MD to hear and see Grażyna
Auguścik, a Polish jazz vocalist, composer and arranger,
native of Słupsk, Poland, who’s been living and performing in the US for almost a quarter of a century.
Not that this would be the first time I have heard her live
in concert; in 2013 she visited a small cozy club, An die
Musik, in Baltimore to sing some bossa nova music in
duet with a Brazilian guitarist Paulinho Garcia. This time
she brought with her a very interesting quartet led by bassist Matt Ulery with pianist Rob Clearfield, drummer Jon
Deitemyer and guitarist John Kregor, all from Chicago.
At Bethesda Blues and Jazz Grażyna performed mostly
music of Nick Drake, an English singer-songwriter and
musician, known for his acoustic guitar-based songs. He
failed to find a wide audience during his lifetime - he
died almost exactly 40 years ago in 1974 apparently from
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an overdose of anti-depressants, after suffering depression for many years - but his work has gradually
achieved wider notice and recognition. Recently such
greats like jazz pianist Brad Mehldau and violinist Nigel
Kennedy included his compositions (specifically River
Man) in their repertoire. In 2012 Grażyna Auguścik recorded and released on GRP label a CD album titled Man
Behind the Sun, Songs of Nick Drake with 10 compositions by the late musician.
Grażyna Auguścik is a jazz vocalist, composer and arranger who in her individualistic and international in character singing repertoire frequently utilizes Polish folk music, Latin American or Klezmer music. Grażyna first studied guitar in her native Słupsk, Poland. Later she studied
vocal, graduating in 1992 from the famous Berklee College of Music in Boston.
Her singing debut took place in 1977 at a festival in Toruń. At the National Festival of Polish Song in Opole in
1979 she won in the category of first-time contestants. In
1981 she won praise at the Festival of Traditional Jazz
"Złota Tarka" in Warsaw.
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In 1988, Grażyna moved to the United States, where she
has performed with Michał Urbaniak and Urszula Dudziak, and many other leading jazz musicians, including
Jim Hall, Michael Brecker, Randy Brecker, John Medeski, Kurt Rosenwinkel or Robert Irving III. Auguścik
lives and frequently performs in Chicago since 1994. She
has participated in the programs of the Jazz Institute of

To about 150 people in the audience Grażyna Auguścik
was hardly a stranger. She seems to be a household name
within the Polish-American community. But it was nice
to discover that there were also other jazz fans (not only
Polish-Americans) present, testifying to Grażyna’s international appeal. The visibly happy audience greeted her
performance with a standing ovation at the end of the
show. It was obviously the quality of Grażyna’s singing
but also very imaginative playing by the band that created
a very well balanced instrumental support to Grażyna’s
vocals. The pianist, Rob Clearfield, guitarist John Kregor
and Matt were frequently rewarded with applause for their solos.
The venue itself, Bethesda Blues and Jazz Supper Club,
deserves a separate word of praise. The old movie theater,
defunct for some years, was reopened a few years ago as
an upscale restaurant for some 300 patrons, equipped with state of the art sound system, large stage and enough
room between the tables to avoid risk of hip to elbow collisions so typical of other jazz clubs.

Chicago, bringing traditional Eastern European music
into the jazz idiom, providing a new link to the universality of the language of jazz. In 2002, 2003, 2004 and 2006
she was declared Best Jazz Vocal by the European Jazz
Forum Magazine. Some of her albums have been highly
acclaimed and popular with jazz audiences. Grażyna has
recorded 15 albums, including two with Urszula Dudziak,
her fellow top-ranking Polish female jazz vocalist.
Matt Ulery (double base) is an accomplished musician in
his own right. Just a couple of months ago he released a
new, double CD album titled In the Ivory on which Grażyna is a featured vocalist. A few selections from this
album were also presented at the concert.

Rick Brown, the owner of the club, introduced the musicians to the audience, clearly very happy to learn that
most of the listeners were newcomers to this place. The
club is still working hard to build up its own audience
facing strong competition from the older, well-established
jazz clubs in the District. Assured of the club’s willingness to book more acts with significant Polish accents, it
seems this place is sure to enjoy continued support from
the Polish-American community. This writer hopes it will
happen very soon.
Leszek Strzelecki

Embarras de richesses czyli Winiecki, Holland i Wór w Waszyngtonie
Piątek 10 października obfitował w wydarzenia bardzo
ciekawe dla naszego środowiska. Najpierw w domu
Fundacji Kościuszkowskiej odbyło się spotkanie dyskusyjne z Profesorem Janem Winieckim, który zaprezentował swoją najnowszą książkę Economic Development
Patterns and the BRIC Group of Countries: Theory,
History and Future Prospects. Praca ta, będące wynikiem grantu badawczego przyznanego przez Earhart Foundation, ukaże się wkrótce nakładem Oxford University
Press. Spotkanie z podwieczorkiem, podczas którego
Profesor mówił także o polskim sukcesie gospodarczym,
zawdzięczamy współorganizującej spotkanie Polish Heritage Foundation.
Pomimo kryzysu gospodarczego ostatnich lat Profesor
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Winiecki pozostaje wiernym uczniem Friedricha Hayeka
i nie traci wiary w mechanizmy rynkowe. Sprzeciwia się
interwencjonizmowi państwowemu w gospodarkę i nie
widzi w Ameryce większej roli dla związków zawodowych, co zaproponował jeden z dyskutantów. Przyznaje,
że zawodzą tradycyjne recepty na uzdrawianie obecnej
sytuacji w gospodarce światowej czy to opierające się na
Keynesie, czy też na teoriach Friedmana. Stoimy przed
nowymi wyzwaniami gospodarki światowej, która zmieniła się w sposób fundamentalny. Podziękowania dla Basi
Bernhardt za udostępnienie nam eleganckiego lokalu
Fundacji.
Uczestnicy spotkania z Profesorem mieli jeszcze czas,
aby zdążyć do rezydencji Ambasadora R.P. w Waszyng-
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tonie na wieczór poświęcony Agnieszce Holland. Po krótkim filmie odbył się wywiad-rozmowa z reżyserką, a następnie dyskusja o jej twórczości. Pani Holland ujęła
wszystkich swoją prostotą, skromnością, a zachwyciła
oryginalnością i głębia wypowiedzi o historii, walce dobra
ze złem, o swoich skomplikowanych losach, które ukształtowały jej podejście do sztuki filmowej. Obecnie często
przebywa w Stanach reżyserując serial House of Cards.
Stwierdziła, że wdzięczna jest Stanom za możliwości realizacji filmów, ale też wypowiedziała się krytycznie o
wysokim stopniu konformizacji społeczeństwa amerykań-

skiego. To spotkanie z Agnieszką Holland to była bez
wątpienia uczta duchowa.
Tego samego dnia melomani mogli uczestniczyć w koncercie w Ambasadzie Austrii z udziałem naszej mezzosopranistki Magdaleny Wór. Ale trzeba było wybierać: nie
było możliwe skorzystać z wszystkich trzech imprez.
Prawdziwe embarras de richesses.
Tomasz Mroczkowski

Kino Stare i Nowe
Jack Strong, 2014, reżyseria Władysław Pasikowski
Historia Ryszarda Kuklińskiego, oficera Ludowego Wojska
Polskiego, który w latach 70.
ubiegłego wieku nawiązał
potajemnie współpracę z CIA,
jest idealnym materiałem na
film sensacyjny. Wykorzystał
to Władysław Pasikowski, w
jednej osobie reżyser i scenarzysta, przedstawiając nam
swoją wizję działalności człowieka, który zdaniem wielu
zapobiegł tragedii.
Zanim przejdę do szczegółowej oceny filmu chcę zaznaczyć, że nie jest moją intencją ocena moralna osoby pułkownika Kuklińskiego ani motywów jego decyzji. Jest to
po prostu recenzja filmu zrealizowanego na podstawie
fragmentu jego życiorysu.
Zaskakujące jest to, że oglądałem ten film w napięciu,
mimo że przecież doskonale wiedziałem jak się skończy.
Dlaczego? To zasługa dobrego scenariusza i świetnej
reżyserii. Film trwa ponad dwie godziny, ale ani przez
chwilę nie czułem się znudzony, nie zauważyłem scen
niepotrzebnych ani wydłużonych.
Filmowego Ryszarda Kuklińskiego poznajemy gdy jest
jeszcze majorem ale dzięki swoim talentom i zaufaniu
przełożonych ma dostęp do najbardziej tajnych dokumentów dowództwa Układu Warszawskiego. To, co widzi,
przeraża go, bo pierwszą ofiarą ewentualnej wojny miała
być Polska. A byłaby to wojna z użyciem broni nuklearnej. Decyduje się więc na podjęcie współpracy z CIA,
aby do tej tragedii nie dopuścić.
Nie chcę streszczać całego filmu, więc powiem tylko, że
14

losy głównego bohatera śledzimy przez kilka lat, ale tak
naprawdę akcja rozgrywa się w burzliwych latach 198081. Ryszarda Kuklińskiego widzimy w różnych sytuacjach. W pracy i w domu. Ze współpracownikami i z
rodziną. I z agentami CIA, którzy nadali mu pseudonim
operacyjny Jack Strong. Postać, którą widzimy na ekranie, to człowiek inteligentny, ale zamknięty w sobie, który żyje w ciągłym napięciu, bo doskonale wie co go czeka, jeśli jego współpraca z wywiadem amerykańskim
wyjdzie na jaw. My też się o tym dowiadujemy już na
początku filmu. I nie zapominamy aż do końca.
Trudno stworzyć dobry film bez odpowiedniej obsady
aktorskiej. Grający tytułową rolę Marcin Dorociński
świetnie wczuł się w postać człowieka przekonanego o
słuszności tego co robi, ale świadomego, że każdy dzień
może być ostatnim w jego życiu. Ryszarda Kuklińskiego
w jego wykonaniu lubimy, bo jest mądry i konsekwentny
w działaniu, ale tak jak każdy z nas popełnia błędy i czasami traci zimną krew.
Nie ujmując niczego odtwórcy głównej roli muszę powiedzieć, że najbardziej zapadły mi w pamięci dwie postacie oficerów polskiego kontrwywiadu. Świetny jak
zwykle Zbigniew Zamachowski bardzo przekonująco
zagrał pułkownika Gendera, lojalnego oficera oddanego
sprawie, ale jednocześnie trochę cwaniaczka, który zna
swoje miejsce w szeregu. Z kolei Mirosław Baka był aż
do bólu wiarygodny jako major Putek, facet którego specjalnie nikt nie lubi.
Pisząc o aktorach nie można pominąć grających w filmie
Amerykanów i Rosjan. O ile ekipa amerykańska wykonała swoje zadanie poprawnie, a sceny z narad w CIA wyglądały jakby były skopiowane z podobnych produkcji
Hollywood, to Rosjanie grali swoje role z pasją. Marszałek Wiktor Kulikow, w wykonaniu Olega Maslennikowa,
na ogół przeraża, ale czasami śmieszy; Dimitri Bilov,
jako Sasza Iwanow, tylko przeraża. Widząc go trudno o
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uśmiech.

Na koniec pozwolę sobie na osobistą refleksję. W jednym z wywiadów generał Jaruzelski przekonywał, że
jego kontakty z dowództwem Armii Czerwonej oparte
były na zasadzie partnerstwa. W jednej ze scen filmu
widzimy, że v-ce minister obrony ZSRR traktuje ministra obrony narodowej PRL jak podwładnego, a nie partnera. Oczywiście trudno teraz powiedzieć kto ma racje,
ale ja mam dziwne wrażenie, że wersja z filmu jest bliższa prawdy.

Twórcom filmu należą się słowa uznania za precyzyjne
odtworzenie klimatu tamtych czasów. Oglądając Jacka
Stronga przez dwie godziny właściwie mieszkamy w
PRL. Samochody i autobusy na ulicach, ubrania, fryzury,
wystrój mieszkań, kolejki przed sklepami i ten wszechobecny dym z papierosów. No i ten strach na widok żołnierzy służby granicznej NRD. Tak, tak, przypomniała
mi się młodość.

Jerzy Kozłowski

Ida, 2014, reżyseria Paweł Pawlikowski
While watching Ida, the
latest film by Polish director
Paweł Pawlikowski, you are
confronted with silence: The
silence of abandoned, after
the war, polish landscapes;
the silence of the villagers
who are unwilling to help
Ida and her aunt in their quest. Silence grows in the
viewer, as the movie progresses through long contemplative and quasi mute
scenes. Silence that could
mean divine presence;
nevertheless, the place of
religion in the movie is, at the least, ambiguous. On the
surface, the people that surround Ida wherever she goes
seem religiously committed and devout. The villagers ask
her to bless their children, all treat her with due respect.
But this seems a mere facade, in the face of the crude reality that occurred in the very same village where a Jewish family’s disappearance was met with total indifference. Twenty years later no one seems to remember
them, not even their wartime neighbors. This religious
dilemma is accurately expressed by Wanda’s cynical remark when Ida plans her trip to the village What if you go
there, and you discover there is no God? Łukasz Żal and
Ryszard Lenczewski, in charge of the cinematography,
have created a visually captivating, hard-focus, monochrome movie that appeals to our esthetic sense. As The
New Yorker has observed we are so used to constant
movement and compulsive cutting in American movies
that the stillness of the great new Polish film Ida comes
as something of a shock.
Ida is a black and white movie, and the story it tells has
indeed lost its colors. The movie is set in Poland in 1962.
Ida (portrayed by Agata Trzebuchowska) is a young novice just a few days from taking her vows in a remote
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convent where she grew up. The convent has sheltered
her from all evil, but it is with passivity that she surrenders to the reality she ignored. The stoic opacity of her
character keeps mystery alive as The New Yorker puts it.
Ida is asked by the Mother Superior to find her aunt and
learn about her past. Her aunt Wanda, an eccentric judge,
member of the communist party, discloses to Ida her origins. Ida is Jewish, a Jewish nun as Wanda will bluntly
point out.
Her aunt (Wanda), consumed by cynicism and remorse,
immerses herself in alcoholism and smoking. Shortly
after the war, she was called the “Red Wanda”, as she led
political trials that have sent opponents to the communist
regime to their death. She was a member of the resistance, and then evolved into a true believer as she climbed
the ladder of the communist elite. Wanda’s cynical attitude is in clear contrast with her candid and innocent niece.
As The Guardian points out the generational gap between them seems unbridgeable, as does the gap between
those who lived through the horrors of war and the new
generation, who are coming of age in a time of (relative)
peace, yet in the drab, stultified complacency of the Pax
Sovietica. But it is the arrival of Ida, and her naive questioning of her own story, that pushes this bizarre tandem on the road to learn more about Ida’s parents’ death.
The discoveries they make on this pilgrimage into the
countryside, as seen by The Telegraph, are life changing.
Ida’s innocence is tempted, while Wanda confronts her
inner demons. No one will emerge from this experience
untouched.
Pawlikowski’s status as an exiled filmmaker could give
him more freedom to criticize, yet his movie is careful
not to make judgments. With the character of Ida, we are
encouraged to Christian forgiveness rather than anger or
hate for the past. Make time for Ida, as this is definitely
not a feel good movie one can watch anytime.
Cécile Ferro
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Z Biblioteki: Piknik 2014
Kiedy
kilka
miesięcy temu
Biblioteka Polska przeprowadziła ankietę na temat
naszej działalności, otrzymaliśmy wiele
ciekawych
uwag, między
innymi dotyczących organizowanych
przez nas pikników. Wszystkie wzięliśmy głęboko do
serca i postanowiliśmy, że od 2014 nasze jesienne spotkania będą pełne atrakcji.
Za motyw przewodni tegorocznego pikniku przyjęliśmy
hasło Jedz jabłka. Było to oczywiście nawiązanie do zapoczątkowanej w Anglii polskiej akcji Apples of Freedom, co nie zmienia faktu, że jabłko to smaczny, zdrowy, jesienny owoc, silnie związany z polską tradycją.
Hasło z radością podchwycili wszyscy organizatorzy,
wyraźnie spodobało się też uczestnikom.
Grupa teatralna pod dowództwem Doroty Ponikiewskiej
przygotowała zabawny happening artystyczny z jabłkowymi piosenkami i wierszami. Julka Stefańska skonstruowała wielkie jabco, w którym mogliśmy się fotografować. Znawcy polskiej kuchni: szef kuchni Ambasady RP
Andrzej Bielach, państwo Konefał i państwo Żerańscy
sędziowali w konkursie kulinarnym na najlepsze danie z
jabłkami. Rozmowę z autorką zwycięskiego dania i jego
przepis publikujemy poniżej.

(kukurydzę dla jaroszy), domowy chleb upieczony przez
Anetę i Jacka Radzikowskich, słynną już surówkę z kapusty kiszonej, ogórki małosolne, makowce, kawę i herbatę
(jabłkową) oraz oczywiście wszystkie wspaniałe dania z
konkursu kulinarnego. Jedzenie umilał nam występ zespołu Slaveya – grupy artystycznej śpiewające tradycyjne
słowiańskie pieśni.
Na piknik zaprosiliśmy zaprzyjaźnionych autorów, którzy
podpisywali swoje książki: Laurę i Piotra Żerańskich,
Katarzynę Klimasińską i Dorotę Ponikiewską. Jak co roku mieliśmy antykwariat, gdzie można było kupić wiele
ciekawych pozycji. Zaprosiliśmy też zaprzyjaźnione organizacje: Fundację Kościuszkowską i Instytut Karskiego. Mieliśmy też przedstawicieli znanych firm i ośrodków naukowych, którzy dzielili się informacjami o swojej
pracy z zainteresowanymi.
Piknik jest dla nas bardzo ważną okazją do zdobycia funduszy na działalność Biblioteki, utrzymującej się jedynie
ze składek członkowskich i donacji. Wszyscy organizatorzy ofiarowali nieodpłatnie swój czas i często hojne dary.
Z finansowego punktu widzenia najważniejsza była aukcja. Do wyboru mieliśmy mnóstwo fantów: bilety na
koncerty, wejściówki do restauracji, na zajęcia sportowe,
wizyta w winiarni, wycieczki, książki z autografami, obrazy, biżuterię i wiele, wiele innych. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom. Cały dochód z pikniku został
przekazany Bibliotece.
Mieliśmy cudowny zespół organizatorów, wymyślający
atrakcyjne gry i zabawy dla małych i dużych uczestników. Niestety pogoda popsuła nam plany. Wszystkie
świetne pomysły trzymamy na następny rok i już teraz
zapraszamy.
Anna Firsowicz

Podstawą każdego pikniku jest dobre jedzenie. Mieliśmy
obowiązkową polską kiełbasę grilowaną do perfekcji

Rozmowa z Anetą Radzikowski, zwyciężczynią konkursu na najlepsze danie z jabłkami
Anna Firsowiwcz (AF): Na Pikniku Biblioteki Polskiej
2014 zwyciężyłaś aż w trzech kategoriach konkursu Najlepsze danie z jabłkami: Grand Prix, najsmaczniejsze danie i najlepsze wykorzystanie jabłek. Opowiedz proszę o
swojej niebiańskiej charlotte.

przeglądać internet, magazyny kulinarne, aż w końcu
książki kucharskie. Zaciekawił mnie przepis Julii Child
na Apple Charlotte, do której zamiast kruchego ciasta
używa się kromek chleba tostowego, maczanych w maśle.
Przed konkursem zrobiłam dwie niezbyt udane próby i
ostatecznie zdecydowałam się na lekko zmodyfikowaną
Aneta Radzikowski (AR): Długo zastanawiałam się, czy wersję z użyciem biszkoptów. Ponadto zmodyfikowałam
wziąć udział w konkursie. Nie miałam pomysłu, co mo- nieco sposób przyrządzenia.
głabym przygotować. Ponieważ był to konkurs, uważałam, że powinnam zrobić coś bardziej oryginalnego niż AF: Oprócz zwycięskiej szarlotki wraz z mężem Jackiem
tradycyjna szarlotka. W poszukiwaniu pomysłu zaczęłam upiekliście na piknik 13 funtów chleba. Wiem, że chleb
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pieczecie od jakiegoś już czasu, przede wszystkim dla
siebie, ale na pikniku o wspaniałym chlebie mówili wszyscy. A do tego Wasz czas i wszystkie zakupy były donacją dla BP, za którą serdecznie dziękujemy.
AR: W Stanach bardzo brakuje nam pieczywa, do którego
byliśmy przyzwyczajeni w Polsce. Niewiele jest miejsc,
gdzie można kupić dobry, świeży chleb. Dlatego właśnie
zaczęliśmy sami piec. Okazało się, że nie jest to aż tak
bardzo trudne. Do tej pory dzieliliśmy się chlebem ze znajomymi i otrzymywaliśmy wiele komplementów. Gdy
zostaliśmy poproszeni o upieczenie chleba na piknik, zgodziliśmy się bez wahania, ale nie spodziewaliśmy się, że
wzbudzi aż takie zainteresowanie, a kilka osób było nawet
zainteresowanych możliwością kupna.
AF: Prowadzisz blog kulinarny
http://kuchniaanetki.blogspot.com/. Powiedziałaś mi, że
po pikniku masz mnóstwo zaglądających. Jesteś młodą

mężatką, studentką matematyki, skąd się wzięła pasja do
gotowania i jak to robisz, że wszystko jest tak pyszne.
AR: Tak naprawdę, to chyba bardziej niż gotować lubię
jeść i chyba stąd się to wzięło. Jako dziecko pomagałam
mamie i babci w gotowaniu. Sama czasami piekłam ciasteczka i to wszystko. Z domu rodzinnego przeniosłam się
do Stanów i nie mogłam się przyzwyczaić do tutejszego
jedzenia. Pamiętam, jak ciągle dzwoniłam do mamy i pytałam jak ugotować np. rosół. Na początku było trochę
nieudanych prób. Moje pierwsze ciasto drożdżowe nie
wyrosło, bo myślałam, że lepiej będzie jak zamiast ciepłego mleka dodam gorące. Innym razem nie wyszedł mi
sos, bo wlałam całą butelkę wina. Wielu rzeczy nauczyłam się na swoich błędach.
AF: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia z
Twoim apetycznym hobby.

Kulinaria: Przepis na zwycięską szarlotkę
obniżą podczas pieczenia) i nakryć moczonymi w maśle
biszkoptami. Można użyć odkrojone wcześniej kawałki,
gdyż będzie to spód ciasta. Pozostałe masło wlać pomiędzy biszkopty po bokach.

Składniki:
200 g podłużnych biszkoptów
2 kg jabłek
¼ szklanki dżemu morelowego
½ szklanki cukru
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego (np. Nielsen-Massey)
2 łyżki ciemnego rumu (np. Bacardi)
200g masła
Dodatkowo do dekoracji: cukier puder, pół jabłka, plasterek cytryny
Jabłka obrać, wykroić gniazda nasienne i pokroić w
ćwiartki. Włożyć do garnka i dusić na małym ogniu 15
minut. Dodać dżem (jeżeli znajdują się w nim skórki
owoców, należy wcześniej przetrzeć przez sitko), cukier,
ekstrakt waniliowy, rum i 1 ½ łyżki masła. Gotować dalej
przez godzinę, aż jabłka będą miały konsystencję gęstej
marmolady.
Pozostałe masło sklarować (roztopić w rondelku, a następnie gotować na małym ogniu aż powstanie żółty,
przejrzysty płyn bez białego osadu). Formę bądź garnek
(mój ma wymiar 16cm średnicy i 6cm wysokości) wysmarować masłem i wyłożyć papierem do pieczenia
(dzięki masłu papier przyklei się do formy ułatwiając
układanie biszkoptów). Biszkopty skrócić na wysokość
formy; najlepiej przycinać je pod małym kątem i opierać
krótszą stroną o formę, wtedy nie będą się przewracały.
Każdy biszkopt zamoczyć w maśle i układać najpierw
dookoła formy, a później na dnie. Przełożyć jabłka
(najlepiej, żeby wystawały ponad formę, bo trochę się
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Całość wstawić do nagrzanego piekarnika (190 stopni
Celsjusza lub 375 Fahrenheita) i piec przez 35-40 minut.
Dobrze jest podłożyć pod ciasto blachę, w razie gdyby
wyciekło trochę soku z jabłek. Następnie schłodzić, przynajmniej przez godzinę, gdyż zbyt ciepłe ciasto może
stracić swój kształt po wyjęciu z formy. Wyjmując, należy je nakryć talerzem i delikatnie obrócić, zdjąć formę i
papier. Udekorować cukrem pudrem i kawałkami jabłek
skropionymi sokiem z cytryny, aby nie ściemniały. Podawać z bitą śmietaną, lodami albo kremem angielskim.
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Z Polskiej Szkoły: Co piszą o sobie absolwenci
Wigilia as a word that should not be translated
It is Christmas Eve night. The warmth of the fire heats up
the living room; its light reflects off of the ornaments—
each one different and beautifully handmade to tell a story. The sweet aroma of the tomato fish sauce fills the dining room. Kolędy quietly play in the background. Outside, the wind gently blows, and snow silently falls.
As usual, my sister and I wait anxiously by the window,
waiting for the first star to rise and allow us to begin the
festivities. “It’s here, the star is here!” my little sister
screams. I smile as I gaze out to look at the Gwiazdka,
the same star that shone over baby Jesus this very night
so many years ago. My father, mother, sister and I all
gather at the table eager to begin Wigilia, the Polish Christmas dinner. I had anxiously been waiting for this moment the past month.
We begin by reading a passage from the Bible. For many
years, it had been me who read the Christmas passage in
Polish. But this time, my sister excitedly turns to the page
as she prepares to read.

There are 12 dishes set, one for each of the apostles. The
twelve dishes are also symbolic for 12 months of the
year, eating each dish will give you good luck for the
next year.
...Miasto było pełne ludzi, wszystkie izby w gospodzie
były zajete....
…The town was full of people; all rooms in the inn were
occupied…
I look over at the extra setting at our table. Though never
actually used, we include it every year to welcome an
unexpected visitor seeking shelter, as Mary and Joseph
were on this special night. My parents’ small manger
from Bethlehem catches my eye.
... Tak więc Józef i Maryja schronili sie w stajni. I tam, w
chłodzie nocy, bez pościeli i bez wody, bez pomocy, i w
niewygodzie, Maryja urodziła syna, którego zapowiedział
anioł Gabriel.
…So Joseph and Mary took refuge in the stable. And there, in the cool of the night, no sheets and no water, no
help, and in discomfort, Mary gave birth to a son, as the
angel Gabriel announced.
My sister finishes reading, closes the Bible and places it
gently on the table.
Before we begin the meal, we pass around the opłatek, a
thin wafer with a holy image that my grandma mailed us
from Poland. As we share the wafer, we reconcile any
pain or differences from the past year and wish health
and joy for the year to come. Happiness is with us.

Maryja i jej mąż, Józef, musieli przebyć z Nazaretu do
Betlejem, miasta króla Dawida...
Mary and her husband, Joseph, had to travel from Nazareth to Bethlehem, the town of King David ...
As she reads, I gaze around. The room is dim, lit only by
the candles on the table. After fasting for most of the day
(and the occasional sneaking of a snack or two), the food
looks amazing at the table. My mother and I had been
cooking and preparing all day. As tradition goes, there is
no meat on the table, yet it seems that there is an abundance of food. Herrings, carp in tomato sauce, cheese
pierogies, sauerkraut pierogies, and beet soup lay on top
of the white, lacy table cloth.
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I chose the Polish word Wigilia as a word that should not
be translated. Translated verbatim, Wigilia means Christmas Eve Dinner, but Wigilia is more than just that. It’s a
spirit and celebration that joins Poles across the world
and across generations. My parents, both from different
parts of Poland, brought their own Wigilia traditions to
share with me and my sister.
Wigilia is the climax, the highpoint, the main moment of
all Christmas celebrations; the whole month of December
is a build up to this magical time. The phrase ‘Christmas
Eve Dinner’ does not encompass the generation of family
traditions, forgiving spirits and sweet memories that Wigilia describes.
Natalia Jamro

