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From the Editors

Biblioteka obchodziła w tym roku swoje 25 urodziny.
Powstała w 1991, kiedy Polska dopiero zaczynała otwierać
się na świat, a dostęp do polskich książek i kultury w
Waszyngtonie był bardzo ograniczony. Tak o początkach
Biblioteki pisała jedna z jej założycielek, nieżyjąca już
Pani Alina Żerańska:

The Library celebrated its 25th birthday this year. It was
founded in 1991, when Poland had just begun to open to
the world while in Washington access to Polish books
and culture was very limited. The late Alina Żerańska,
one of Library’s founders, wrote about the early days of
the Library:

„Najpierw zrodziła się myśl. Gdy do Waszyngtonu
przyjechał zespół Mazowsze, sala w Kennedy Center była
wypełniona publicznością w ogromnej większości polską.
Więc jest nas tu aż tak dużo! Tak dużo ludzi
zainteresowanych kulturą i obyczajem polskim! A
jednocześnie w metropolii amerykańskiej stolicy nie
można ani kupić, ani pożyczyć polskiej książki. Są
oczywiście w Bibliotece Kongresu, ale tam na otrzymanie
zamówionego tomu trzeba czekać ponad godzinę i czytać
tylko na miejscu.

“First an idea was born. When the dance group Mazowsze performed at the Kennedy Center, it was full
house—the audience was mostly Polish. Are there really
so many of us? We realized that many people were interested in Polish culture and traditions. At the same time,
one could not buy or borrow a Polish book in the area.
At the Library of Congress one has to wait for an hour
for a requested book and read it on the premises.

Tadeusz Walendowski, dziennikarz z Radia Głos
Ameryki, rzucił ideę założenia Biblioteki Polskiej w
Waszyngtonie w liście rozesłanym do osób działających
społecznie. Pierwsze zebranie, w małym gronie, odbyło się
w Błękitnym Salonie Ambasady RP. Dyskusja była
gorąca: jak stworzyć instytucję, która nie tylko
udostępniłaby książki, ale świeżą prasę polską i kasety
wideo? Nie tylko dla Polaków, bo umożliwiłaby
zainteresowanym
Amerykanom
łatwe
otrzymanie
informacji o Polsce, jej historii i kulturze także w języku
angielskim. Organizowałaby wieczory autorskie... Ale

First an idea was born. When the dance group Mazowsze performed at the Kennedy Center, it was full
house—the audience was mostly Polish. Are there really
so many of us? We realized that many people were interested in Polish culture and traditions. At the same time,
one could not buy or borrow a Polish book in the area.
At the Library of Congress one has to wait for an hour
for a requested book and read it on the premises. Not
just for Poles but also for Americans seeking information about Poland, its history and culture, from books
in English. Author events could take place. But where

Wiadomości z Biblioteki redaguje zespół: Iza Rutkowska (kierownik zespołu), Jerzy Kozłowski, Monika Mieroszewska, Krzysztof
Sąsiadek. Wszelkie prace związane z funkcjonowaniem Biblioteki oraz wydawaniem i dystrybucją Wiadomości wykonywane są społecznie.
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skąd wziąć książki? Jak zdobyć lokal? A jak fundusze?
Biblioteka była tylko w marzeniach, gdy Polish American
Arts Association z inicjatywy dr. J anusza Beera
zorganizowało koncert, który przyniósł 1200 dolarów na
zaczątek. Projekt zwrócił uwagę ambasadora Kazimierza
Dziewanowskiego i radcy ambasady ds. kultury Andrzeja
Jareckiego. 23 maja 1991 zebrało się w ambasadzie okolo
80 zainteresowanych osób. Na sali widać było siwiejące
głowy polityków, działaczy, pisarzy i publicystów
polskich mieszkających w stolicy USA, ale blisko dwie
trzecie stanowiła nowa, młoda emigracja, której nie
widywało się dotychczas na spotkaniach organizacji
polonijnych. Zebranie prowadził nieodżałowanej pamięci
Zdzisław Dziekoński. Wtedy właśnie zawiązało się

Towarzystwo
Przyjaciół
Biblioteki
Polskiej
w
Waszyngtonie i wybrano pierwszy zarząd. Prezesem
został Tadeusz Walendowski.
Zarząd spotykał się przez całe lato i jesień w gościnnym
Konsulacie RP. Opracowano statut i zarejestrowano
Towarzystwo jako niedochodową instytucję oświatową.
Był to okres zapału i nadziei, ale i trosk. Ambasada
obiecała pożyczyć trochę książek. Fundacja Kulturalna
Polskich Kombatantów opłaciła koszty rejestracji. Choć
biblioteki jeszcze nie było, do Towarzystwa ludzie zaczęli
się zapisywać i napływały składki. Problem lokalu
wydawał się jednak nie do pokonania. W Waszyngtonie
nie ma Domu Polskiego, który by mógł pomieścić
bibliotekę tak jak w innych miastach. O wynajęciu nie
mogło być mowy, bo za co! Sprawa zaczęła wyglądać
beznadziejnie, gdy jak z nieba przyszło rozwiązanie. Po
zakupieniu i wyremontowaniu dla Biura Radcy
Ekonomicznego
ładnego,
obszernego
budynku
położonego w centrum miasta, w pobliżu Dupont Circle, a
więc z dogodnym dojazdem metrem, przy energicznym
poparciu Andrzeja Jareckiego, szef Biura Jacek
Tomorowicz ofiarował zachwyconym bibliotekarzom bezpłatnie! - malutki lokal w suterenie z samodzielnym
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would we find books? Where would we find an appropriate location? And how would we finance it?
So the Library existed only as a dream when the Polish
American Arts Association, through the initiative of Dr.
Beer, had a fund raiser concert which netted $1200 for
starters. The project came to the attention of Ambassador
Kazimierz Dziewanowski and the Cultural Attache Andrzej Jarecki. On May 23, 1991 there was a gathering at
the Embassy of about 80 people interested in the project.
One could see in the room grey heads of Polish politicians, activists, writers, commentators living in the capital. But about two thirds were the recent, young emigres
whom one usually did not see at meetings of Polonia organizations. The late, deeply mourned Zdzislaw
Dziekoński led the meeting. That’s when Friends of the
Polish Library in Washington came to be and the first
Library Board was chosen. Tadeusz Walendowski was
elected president.
The Library Board had meetings at the Polish Consulate
through the summer and fall. They worked on the statute
and Friends of the Polish Library was registered as a nonprofit, educational organization. This was a period of enthusiasm and hope—but there were many worries as well.
The Embassy promised to loan some books. The Cultural
Foundation of Polish Veterans covered registration
costs. Even though there was still no Library, people
started to join “Friends” and dues were coming in. The
location problem seemed insurmountable. There is no
“Dom Polski” in Washington where the Library could be
housed, as is the case in other cities. Renting was out of
the question—there was no money! The situation seemed
hopeless when a “miraculous” solution presented itself.
The Polish Economic Mission had bought and renovated
an attractive, spacious building located in the center of
the city near Dupont Circle, with good Metro access.
Jacek Tomorowicz, Bureau Chief, with strong support
from Andrzej Jarecki, offered the happy librarians—for
free—the small basement area with a separate entrance
from the street. Two rooms with foyer and rest room,
freshly painted, with new, attractive carpeting and lots of
shelf space for books.
A group of enthusiastic volunteers joined the Library
Board, establishing a plan for organizing the Library.
Over one thousand books were brought from the Embassy. There wasn’t much to show but nevertheless on January 18, 1992 the Library Board sent out invitations for the
celebratory opening of the Library. The celebration was
only heart felt because in the Library stood only one
huge, old armchair and one chair—most of the shelves
were empty. But there was an aroma of coffee, pastries
were served and…around a hundred people came, curi-
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wejściem od ulicy. Dwa pokoiki z korytarzem i toaletą,
świeżo odmalowane, z nową estetyczną wykładziną
podłogową i mnóstwem doskonałych półek na książki.

ous about this new organization. Membership applications were filled out and dues were paid. “
This was the beginning. Today Library shelves are full of
books. We are still in the basement and one can still have
a cup of coffee. We are still publishing our bulletin. As
always, we hope you will enjoy reading it.

Do zarządu dołączyła grupa pełnych entuzjazmu
ochotników, ustalono plan organizacji biblioteki. Ponad
tysiąc książek zwieziono z ambasady. Niewiele było do
pokazania, gdy 18 stycznia 1992 zarząd Biblioteki
Polskiej rozesłał zaproszenia na uroczyste otwarcie.
Uroczyście było tylko w sercach, bo w lokalu stał wielki
stary fotel i jedno krzesło, większość półek świeciła
pustką. Ale zapachniała kawa, ciasteczka i... pojawiło się
około stu osób ciekawych nowej inicjatywy. Wypełniano
formularze członkowskie, posypały się składki.”
Takie były początki. Dzisiaj półki Biblioteki są pełne
książek, choć nadal mieści się ona w suterenie, i nadal
można napić się w niej kawy. Nadal wydajemy też nasz
biuletyn, do lektury którego serdecznie zapraszamy.

Spotkania: Rozmowa z Marią Pukownik, konserwatorem zabytków
samozaparciem zniosłam siermiężne warunki życia w
internacie przestrzegającym surowych reguł.
Lata spędzone w szkole średniej przełamały moją
nieśmiałość prowincjuszki. Zafascynowałam się sztukami
pięknymi i rzemiosłem artystycznym - tkactwem. Na
dalsze studia wybrałam Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Mimo dużej konkurencji dostałam się na
Wydział Sztuk Pięknych, kierunek: technologia
konserwacji. Studia łączyły w sobie wszystko, co
kochałam: przedmioty humanistyczne i artystyczne, z
dużym komponentem chemii. W laboratoriach i na
praktykach studenckich zdobyłam doświadczenie
niezbędne do przyszłego zawodu, tj. zabytkoznawstwa i
konserwacji dzieł sztuki. Jeszcze w Toruniu na studiach
poznałam mojego męża Kazimierza, tam też urodził się
nam starszy syn Marcin.

Joanna Petry-Mroczkowska (JPM): Mar ylko, r azem z
mężem i od niedawna synem, prowadzisz firmę
konserwacji i odnowy starych dokumentόw i dzieł sztuki.
Powiedz nam, gdzie zdobyłaś swoje doskonałe
kwalifikacje, ktόre umożliwiły Ci sukces w Stanach.
Maria Pukownik (MP): Pochodzę z Oleśnicy w
wojewόdztwie
świętokrzyskim,
dawnym
kieleckim.
Najbliższe miejscowości
to Staszów, leżący 19 km
na północ, Połaniec,
oddalony o 23 km na
wschód, no i słynny
Pacanów, zaledwie 5 km
na południe od Oleśnicy.

JPM: Gdzie znalazłaś się po studiach?
Moje
zainteresowanie
literaturą i rysunkiem ujawniło się wcześnie, więc z
myślą o dalszej edukacji wybrałam, co nie było
oczywiste, Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. W
tym decydującym posunięciu ważną rolę odegrała
oleśnicka biblioteka gminna, gdzie jako czytelniczka i
wolontariuszka spędzałam każdą chwilę wolną od
obowiązków domowych. To dzięki książkom i
niedzielnym seansom filmowym w lokalnym kinie
mogłam wyzwolić się z ograniczeń prowincjonalnego
środowiska i rozwijać zarówno wyobraźnię, jak i
marzenia o lepszym świecie. Bardzo lubiłam się uczyć i z

MP: Sam fakt, że wcześnie założyliśmy r odzinę,
zobowiązywał do twardej dyscypliny, toteż
mimo
„obciążeń rodzinno-macierzyńskich” studia skończyłam
w terminie i wyposażona w dyplom magistra konserwacji
sztuki i papieru w 1974 roku zostałam pracownikiem
Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a potem Biblioteki
Płockiego
Towarzystwa
Naukowego.
Byłam
odpowiedzialna za opiekę konserwatorską nad obrazami i
grafikami z kolekcji muzealnej oraz zbiorów specjalnych
Biblioteki im. Zielińskich. (Ta, założona w 1820,
zaliczana jest do najstarszych bibliotek w Polsce.)
3

Polish Library News

December 2016 / January 2017

Pracowałam także na zlecenia Kurii Biskupa Płockiego.
W tym czasie urodził się nasz drugi syn Michał, a mnie
udało się nawiązać kontakty zawodowe z instytucjami
włoskimi.
JPM: Powiedz par ę słόw o włoskim epizodzie w Twoim
życiu.
MP: W 1985 pr zyznano mi stypendium na staż w
Bibliotece Narodowej we Florencji, gdzie w dalszym
ciągu trwały prace konserwatorskie nad zbiorami
zniszczonymi w katastrofalnej powodzi z listopada 1966
roku. Ze zrozumiałym entuzjazmem podeszłam do
perspektywy zapoznania się z architekturą i muzeami
Florencji, Wenecji, Rzymu i Watykanu, które znałam
tylko z teorii historii sztuki.
Po ukończeniu programu stypendium dostałam
propozycję pracy w USA. Zdecydowaliśmy w rodzinie,
że skorzystamy z tej szansy. To była połowa lat 80., w
Polsce trudne czasy, zamęt w polityce, brak perspektyw.
Pobyt w obozie dla uchodźców we włoskiej Latinie był
przygnębiający, ale moja znajomość kultury i języka
włoskiego okazały się bardzo przydatne i zostaliśmy
szybko przeniesieni do Rzymu, gdzie już czułam się „u
siebie” wśród wszechobecnych muzeów, kościołów,
antykwariatów i galerii. Tam też mogłam praktykować
zawód konserwatora.
JPM: W Stanach znaleźliście się...
MP: Wiosną 1986 r oku pr zylecieliśmy z Rzymu do
Dallas w Teksasie i mając tam dobrych przyjaciół szybko
otrzymaliśmy ofertę pracy, ale nie w Teksasie, a w
Vermont, gdzie spędziliśmy 5 lat.
Od 1991 roku jesteśmy w Pensylwanii, nieopodal
historycznego
Gettysburga,
czyli
niedaleko
Waszyngtonu, do ktόrego nierzadko wpadamy, by
uczestniczyć
w
najważniejszych
wydarzeniach
kulturalnych i towarzyskich. Tam też jest dla nas rodzaj
zaplecza zawodowego w postaci muzeów, galerii,
Biblioteki Kongresu, laboratoriόw Smithsonian, nie
mόwiąc już o klientach–kolekcjonerach sztuki.
JPM: Widziałam Waszą pr acownię. Ma czar owny
klimat komnaty czarnoksiężnika-alchemika. Opowiedz
coś nam, laikom, o arkanach swojej pracy.
MP: Moja pr aca jest połączeniem zabytkoznawstwa,
historii sztuki, nauk ścisłych (chemii i fizyki) oraz
technologii sztuk pięknych.
W ciągu blisko 45 lat pracy w muzeum, bibliotece
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starodruków, instytucjach włoskich i amerykańskich
miałam wiele okazji praktykowania na oryginalnych
dziełach starych i nowych mistrzów, a także na
unikatowych dokumentach archiwalnych. Wieloletnie
bliskie obcowanie ze sztuką europejską i amerykańską
jest w tym bardzo pomocne. W codziennej praktyce
mojego zawodu posługuję się zarówno wiedzą
teoretyczną, jak i technicznymi metodami utwierdzonymi
przez tradycję. Mówimy tutaj o korzystaniu z
najnowszych osiągnięć technologii przy konserwacji
starych dokumentόw wytworzonych w oparciu o ręczną
produkcję papieru, ręczne drukarstwo, barwniki, spoiwa
– tj. zastosowaniu wspόłczesnych metod odkwaszania,
dezynfekcji i reperacji ubytków papieru czy też
czyszczenia i stabilizacji obrazów olejnych bez uciekania
się do szkodliwych chemikaliów.
Bardzo często
użyteczny
okazuje
się
instynkt
konserwatora
wspomagany lub potwierdzony przez czołową maszynę
XX wieku, jaką jest komputer, czym z reguły zajmują się
moi współpracownicy.
JPM: Miewasz na pewno momenty spor ej satysfakcji
z pracy...
MP: Szczególną satysfakcję daje mi możliwość
przywracania do życia obiektów ważnych dla historii i
sztuki, często bardzo zniszczonych przez zaniedbanie lub
też niefachowe naprawianie i odnawianie. Lubię widzieć,
jak obraz czy grafika wracają do stanu oryginalnego, a
dokument jest właściwie naprawiony i oczyszczony z
naleciałości czasu, co przedłuża mu trwałość na kolejne
dziesięciolecia lub nawet wieki. Często dokonujemy
ciekawych odkryć w trakcie pracy nad atrybucją lub
identyfikacją. I tak, głównie na bazie doświadczenia i
„dobrego oka” jeden z moich dobrych klientów uniknął
dużego błędu, gdy zaoferowano mu zakup starodruku
Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, która
okazała się bardzo dobrze wykonaną nowszą repliką.
Wiedza technologiczna na temat materiałów używanych
w danych okresach rozwoju sztuki europejskiej, w tym
przypadku w produkcji iluminowanych manuskryptów,
ma duże zastosowanie w mojej pracy nad pewną
kategorią sztuki ludowej i wysoko cenionymi
dokumentami zwanymi „Frakturami”, przyniesionymi do
Ameryki przez niemieckich osadników, głównie
wyznania protestanckiego.
JPM: Największe wyzwania?
MP: Pr zede wszystkim staję pr zed koniecznością
uporania się z mechanicznymi uszkodzeniami obrazόw i
dokumentόw. Zniszczenia spowodowane są też przez
niewłaściwe
zabezpieczenie
przed
niekorzystną
temperaturą, nadmiarem światła i wilgoci. Problem
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stanowią stare i nowe reperacje wykonywane przy użyciu
taśm klejących. Usunięcia wymagają brudne i
pociemniałe werniksy oraz inne zabezpieczenia
powierzchni.
JPM: Najciekawsze lub najbar dziej skomplikowane
prace?
MP: Wiele ich było, tr udno je wszystkie spamiętać i
wszyskie wymienić. Oto parę przykładόw:

 Oryginalny

ręczny
odpis
na
pergaminie
amerykańskiej Konstytucji i Deklaracji Praw
Człowieka ze zbiorów archiwum stanu Vermont,

 Szereg

oryginalnych listów i dokumentów
podpisanych przez prezydentów Washingtona i
Lincolna oraz kilku innych,

 Wiele listów, dokumentów i fotografii z autografami
głównodowodzących generałów, żołnierzy i cywilów
z czasów amerykańskiej wojny domowej 1861-65.
Duży szacunek budzą oryginalne notatki, komendy i
listy pisane ręką wodzów, takich jak: prezydent
Abraham Lincoln, generałowie Robert E. Lee,
George Custer, Stonewall Jackson, Ulysses Grant i
wielu innych, dotyczące poszczególnych epizodów
wojny w czasie jej trwania, podobnie jak też opisy
wydarzeń widzianych oczami żołnierzy szeregowych
czy też członków ich rodzin, szczególnie gdy
bezpośrednio dotyczą trwającej trzy dni bitwy pod
Gettysburgiem 1-3 lipca 1863 roku.

 Kolekcja

oryginalnych
akwarel
i
ręcznie
kolorowanych akwafort autorstwa Johna Jamesa
Audubona (1785 -1851), wybitnego amerykańskiego
ornitologa i malarza. Ogromną frajdę mieliśmy
pracując dla spadkobiercy dużej spuścizny prac
Audubona, restaurując m.in. oryginalne projekty do
później drukowanych grafik.

 Starożytna egipska skrzynia trumienna pochodząca z
około VII wieku p.n.e. Bardzo nietypowy obiekt,
wówczas w prywatnym posiadaniu, potem sprzedany
do galerii w Waszyngtonie.

 Siedemnastowieczna mapa Polski, drukowana w
Anglii, z panoramami ważniejszych miast oraz
rysunkami strojów regionalnych tamtego okresu.

wydane przez Polonię w Chicago, a także plakat
zaprojektowany przez Wojciecha Kossaka agitujący
do wspomagania Polskiego Białego Krzyża

 Ważna grafika – panorama Filadelfii z 1752 roku.
 Archiwalne dokumenty sztuki ludowej z okresu
wczesnoamerykańskiego. Są to wspomniane już
Fraktury, czyli świadectwa urodzin, chrztu czy też
ślubu,
dokumentujące
tradycje
osadników
niemieckich, pisane lub drukowane w stylu
staroniemieckim oraz ozdabiane przez wędrownych
lub lokalnych artystów, często też przybyłych z
Europy.
JPM: W domu, w malowniczej okolicy, w
Pensylwanii, w pobliżu historycznego Gettysburga,
macie istne muzeum, galerię sztuki. Jak zgromadziłaś tak
ciekawe zbiory?
MP: Nasza kolekcja to r ozmaite obr azy i gr afiki.
Prawie każdy obiekt związany jest z jakąś historią lub
etapem w naszym życiu. Pochodzą one z różnych targów
sztuki, lokalnych aukcji i wyprzedaży. Czasem
kupowaliśmy je u znajomych antykwariuszy lub
kolekcjonerów. Nierzadko przyświecał nam zamiar
uratowania nawet drobnego dzieła sztuki przed dalszym
zniszczeniem lub chęć przywrócenia mu oryginalnej
świetności. Wszystkie te obiekty towarzyszą nam na
codzień, stanowią ozdobę. Wiele ma wartość czysto
sentymentalną, a niektóre są także inwestycją.
JPM: Wiem, że inter esujesz się też kultur ą, nie tylko
w jej plastycznych aspektach. Myślałaś kiedyś o zajęciu
się rejestracją i opisem dialektu z Twoich okolic
rodzinnych.
MP: W moich dalekosiężnych planach mam
udokumentowanie kultury środowiska, z którego
pochodzę, choć już dla mnie odległego w czasie i
przestrzeni. Język i obyczaje tego miejsca wydają mi się
cenne i pewnie już za długo nie przetrwają, bo Polska
upodabnia się bardzo do reszty świata, powoli traci swoją
oryginalną specyfikę. Moje strony rodzinne były niegdyś
miejscem odizolowanym od głównych nurtów. Dzięki
lokalnemu dialektowi i tradycyjnym obyczajom wpisują
się w zanikający świat staropolszczyzny. Ja mam instynkt
konserwacji, ratowania od zapomnienia, więc tym
tłumaczę sobie fakt, że i ta „działka” mnie pociąga.
JPM: Dzięki i
przedsięwzięciach.

 Kolekcja

polskich plakatów dzięwietnasto- i
dwudziestowiecznych, w tym portfolio rycin na bazie
obrazów Jana Matejki, czy też plakaty patriotyczne
5
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Pożegnania: Władysław Zachariasiewicz (1911-2016), działacz polityczny i
społeczny

Dla Polaków: Pan Władysław, Władek, Władziu
Zachariasiewicz, dla Amerykanów, dla których nazwisko
„Zachariasiewicz” jest zbyt trudne do wymówienia:
„Walter”, „Mister Zi”. Świszczące, szeleszczące, polskie.
Ale nie był to wystarczający powód, żeby Walterowi
Zachariasiewiczowi przeszło przez myśl, aby nazwisko
zmienić lub choćby skrócić. Wielu polskich emigrantów
poszło tą drogą. Dla łatwiejszego zniknięcia w tłumie w
czasie wojennej zawieruchy czy dla łatwiejszego
zapamiętania,
łatwiejszego
funkcjonowania
w
amerykańskiej
rzeczywistości.
Władysław
Zachariasiewicz nie dopuszczał takiej opcji. Lubił swoje
polskie nazwisko, lubił być Polakiem, był ze swojego
miejsca urodzenia w Krakowie, w Polsce, bardzo dumny.
Pod każdą szerokością geograficzną, w każdym
towarzystwie, zawsze ta polskość z Niego emanowała.
Urodzony w 1911 roku, jako dziecko przeżył wojnę
polsko-bolszewicką, jako nastolatek zaczytywał się w
Trylogii Sienkiewicza. Kształtował swój charakter w
okresie dwudziestolecia międzywojennego. Czasami
wspominał swoją młodzieńczą fascynację ideologią
Piłsudskiego. Swoją aktywność w obronie i
propagowaniu
szeroko
rozumianych
wartości
demokratycznych,
wśród
których
wolność
i
niepodległość zajmowały poczesne miejsce, zaczynał
młodo. Już jako student Wydziału Prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie był Prezesem Związku
Młodzieży Demokratycznej. Tu przydały się jego
zdolności organizacyjne, objawiły się też i rozwinęły
jego zdolności dyplomatyczne i przywódcze.
W 1936 roku, po studiach, rozpoczął pracę jako
Kierownik Wydziału Młodzieży w Światowym Związku
Polaków z Zagranicy „Światpol” w Warszawie. Gdy
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wybuchła II Wojna Światowa brał udział w kampanii
wrześniowej walcząc w szeregach Drugiego Batalionu
Pancernego, w stopniu podporucznika. Po napaści
Związku Sowieckiego na Polskę, gdy usiłował
przedostać się przez Rumunię do formującej się we
Francji armii polskiej, został zatrzymany przez sowiecki
patrol, oskarżony o szpiegostwo, uwięziony i skazany na
10 lat pobytu na Syberii. Przeszedł przez trzy ciężkie
gułagi na dalekiej Północy, w okolicach Archangielska.
Uwolniony po 2.5 latach na mocy amnestii dla polskich
więźniów rozpoczął pracę dla Ambasady Rządu
Polskiego na Uchodźstwie w Londynie, jako kierownik
polskiej placówki opieki społecznej dla żołnierzy i
więźniów uwalnianych w tym regionie. Ponownie
aresztowany, spędził kilka miesięcy w wiezieniu NKWD,
przesłuchiwany w dzień i w nocy. Uwolniony dzięki
staraniom Polskiej Ambasady został wydalony z ZSRR.
Pracował potem jako delegat Rządu RP do opieki nad
uchodźcami we Włoszech, współpracował z korpusem
Generała Andersa.
Sam Walter, pod koniec swojego długiego życia o tym
okrutnym czasie mówił, że był on dla niego swoistą
sztuką przetrwania, poznał głód, widział ludożerstwo i
straszliwe znęcanie się NKWD nad więźniami. Wiele
razy miał poczucie, że nadeszła jego ostatnia godzina. Te
doświadczenia dały mu odporność psychiczną i fizyczną,
czuł się zahartowany na całe późniejsze życie. Dlatego z
optymizmem i uśmiechem pokonywał wszelkie
przeciwności życiowe, z jakimi każdy człowiek musi się
czasami mierzyć. Mówił też, że właśnie wtedy pokochał
cierpiących, bezbronnych, krzywdzonych, i że zawsze
potem miał potrzebę działania na ich rzecz.
Dla Polonii Amerykańskiej pracował od 1948 roku, gdy
przez Włochy wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i
rozpoczął nowy rozdział życia w Nowym Jorku. Wkrótce
po przyjeździe jego wojenne, tułacze doświadczenia i
empatia zostały docenione i znalazły praktyczne
zastosowanie. Został powołany na stanowisko dyrektora
wykonawczego Polskiego Komitetu Imigracyjnego i
Pomocowego, który, dzięki funduszom amerykańskiego
rządu, właśnie został utworzony w Nowym Jorku.
Zadaniem tej organizacji było pomaganie uchodźcom, w
tym żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i
byłym więźniom obozów koncentracyjnych, którzy po
zakończeniu
wojny
nie
chcieli
wracać
do
komunitystycznej Polski i osiedlali się w USA. W latach
1949-1962 ponad 30 tysięcy uchodźców uzyskało realną
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pomoc dzięki efektywnej pracy Komitetu.
Zawsze bardzo aktywny politycznie, był Pan
Zachariasiewicz w późniejszym okresie koordynatorem
aktywności 13-tu grup etnicznych, włączonych w
kampanię prezydencką
Johna Kennedyego. Po
wygranych wyborach został zatrudniony jako Specjalny
Asystent do Spraw Międzynarodowych Generalnego
Poczmistrza USA, Johna A. Gronouskiego, pierwszego w
historii Polonii członka gabinetu Prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Zasługą Zachariasiewicza na tym
stanowisku było wydanie przez amerykańską pocztę w
1966 roku historycznego znaczka z okazji 1000-lecia
chrztu Polski, z białym orłem w koronie i krzyżem na
czerwonym tle (nakład 130 milionów).
Pan Władysław pomagał Polsce, pomagał ludziom, bo
tego wymagały jego kolejne profesje, pomagał jako
członek wielu polonijnych organizacji, jak Kongres
Polonii Amerykańskiej, którego był wiceprezesem przez
kilkanaście lat, Polsko-Amerykański Klub Kulturalny
oraz Polsko-Amerykański Klub Artystyczny, których był
prezesem
przez
kilka
kadencji,
Fundacja
Kościuszkowska, i wielu innym. Pracował w Radzie
Dyrektorów i Komitecie Programowym Radia Wolna
Europa, był honorowym doradcą Dyrekcji Poczty w
Republice Chińskiej. Przez papieża został mianowany
członkiem władz Fundacji Jana Pawła II w Rzymie i
pełnił tę funkcję przez wiele lat. Współorganizował sieć
Kół Przyjaciół Fundacji JPII w różnych ośrodkach
polonijnych
w
USA.
Współpracował
ze
Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w Warszawie, a
jako członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej, działającej
przy Marszałku Senatu RP, doradzał Senatowi RP
sprawach polonijnych. Za działalność na rzecz kościoła
katolickiego został odznaczony Komandorią z Gwiazdą
Orderu św. Grzegorza Wielkiego, najwyższym
odznaczeniem papieskim dla osób świeckich. Otrzymał
też wiele odznaczeń od Państwa Polskiego, z których
najwyższe to Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
(pośmiertnie). Kiedy w 2011 ówczesny Minister Spraw
Zagranicznych Radosław Sikorski wręczał Panu
Władysławowi odznakę honorową Bene Merito,
powiedział: W ielki patriota, człowiek kochający
wolność, który całe swoje życie poświęcił Polsce. Mało
jest osób, o których można powiedzieć tak jednoznacznie,
że ich działalność wzmocniła pozycję naszego kraju na
arenie międzynarodowej.
Pomagał też jako całkowicie prywatna osoba, bez
rozgłosu, po prostu z dobroci serca. Tak było w
przypadku krakowskiej poetki, Haliny Poświatowskiej,
dotkniętej nieuleczalną chorobą serca. Przyjechała do
USA, aby poddać się ratującej życie operacji; w
7

listopadzie 1958 roku w Hahanemann Hospital w
Filadelfii przeszła pierwszą na świecie operację na
otwartym sercu. Operację finansowała nowojorska
telewizja w zamian za prawo do transmisji. Ale zbiórkę
pieniędzy na bilet dla Haliny, jak również pobyt przed i
po operacji, zapewnili Władysław Zachariasiewicz z
żoną Adelą, zapraszając ją do swojego nowojorskiego
domu.
Z ukochaną żoną Adeline Zachariasiewicz, z domu
Nowinski, przeżyli 62 lata. Pani Adela jest wspominana
jako osoba bardzo łagodna, o wyrobionym smaku
artystycznym, bardzo kulturalna i taktowna, z subtelnym
poczuciem humoru. Urodzona w USA jako córka
polskich emigrantów, była przygotowywana do
tradycyjnej roli żony, pracy w organizacjach polonijnych
i działalności charytatywnej. Spędziła z rodzicami trzy
lata w międzywojennej Polsce, gdzie studiowała taniec.
Po powrocie, po zdobyciu dyplomu McDowell School of
Fashion, pracowała w rodzinnej pracowni sukien
ślubnych w stanie New Jersey. Z pobytu w Polsce
wyniosła zamiłowanie do sportów zimowych i jazdy na
nartach. Po poślubieniu Władysława Zachariasiewicza,
wiele lat później, wspólnie dzielili tę pasję, przekazali ją
też swoim dzieciom. Mieszkali w Nowym Jorku, potem
w Chevy Chase pod Waszyngtonem. W środowisku
waszyngtońskiej Polonii byli znani jako idealne
małżeństwo, w którym żona jest wsparciem i inspiracją
dla męża, towarzyszy mu i pomaga we wszystkich jego
przedsięwzięciach. Pan Władysław na każdym kroku
podkreślał swoją do żony miłość i wdzięczność za jej
zaangażowanie w sprawy Polski. Bardzo przeżył jej
smierć w lutym 2011 roku. Wtedy swoje do niej
przywiązanie wyraził w bardzo rozbudowanym napisie
nagrobnym, jaki umieścił na marmurowej płycie na
cmentarzu w Doleystown, gdzie są oboje pochowani.
Już po śmierci żony spełnił jej prośbę upamiętnienia jej
rodziców, którzy odegrali ważną rolę w powstaniu i
pierwszych
latach
działalności
Fundacji
Kościuszkowskiej. W 2012 przekazał tej Fundacji
niebagatelną kwotę 100 tysięcy dolarów na Fundusz
Stypendialny im. Lucjana i Stacie Nowinski. Stypendia
dla
osób
polskiego
pochodzenia
studiujących
dziennikarstwo na amerykańskich uczelniach są
przyznawane przez grupę ekspertów związanych z
Fundacją Kościuszkowską.
Pana Zachariasiewicza poznałam bliżej kiedy był
człowiekiem już blisko stuletnim. Nie wyglądał na swoje
lata, zawsze elegancko ubrany, garnitur jasny w lecie,
ciemniejszy zimą, starannie dobrany krawat, dobrze
wyczyszczone buty. Lubił paradować ze swoimi
orderami przypiętymi do piersi, co budziło respekt i
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ostrożność. Żadnemu z przyjaciół raczej nie wydawało
się możliwe, żeby ten pomysł mógł się zmaterializować.

często ciekawość. Gdy szedł, widać było, że wciąż ma
wiele energii. Zwracało uwagę jego spokojne, skupione
na rozmówcy spojrzenie. Umiał suchać.
Miał swoje upodobania kulinarne, lubił kuchnię polską i
włoską, czasami potrawy chińskie. Z kuchni polskiej
różnorodność zup, barszcz czerwony, grochówka, zupa
szczawiowa z jajkiem, pomidorowa z makaronem,
barszcz biały, flaki. Lubił ziemniaki, kaszę gryczaną i
kaszankę, uwielbiał salceson i „nóżki studzone”, jak
nazywał galaretę z nóżek wieprzowych. Lubił ryby, z
mięs kotlety mielone, klops, gulasz, kaczkę z jabłkami,
bigos. Obiad musiał kończyć się deserem, to mógł być
kawałek ciasta, najchętniej makowca lub sernika, lody,
najbardziej jednak smakowały świeżo usmażone
placuszki z jabłkami. I filiżanka herbaty Lipton. Gdy w
środowe
wieczory
odwiedzał
go
długoletni
waszyngtoński Konsul i przyjaciel Włodzimierz
Sulgostowski, i Pan Władysław planował menu na ich
wspólną kolację, placuszki z jabłkami musiały być
zawsze. Obydwaj je lubili. A wspominam te ciekawostki
na okoliczność, gdyby ktoś był przywiązany do poglądu,
że długowieczność jest w jakiś sposób zdeterminowana
rodzajem diety. Jeśli istnieje taki związek, to miłośnicy i
smakosze tradycyjnej kuchni polskiej mogą spać
spokojnie i delektować się nią do woli. Można na niej
przeżyć, co udowodnił Pan Władysław, 104 lata, a nawet
trochę więcej.
Pan Władysław był człowiekiem zawsze wiedzącym
czego chce i z żelazną wolą dążącym do realizacji celu.
Pamiętam jego decyzję o wszczepieniu implantów.
Rodzina i przyjaciele niepokoili się o bezpieczeństwo
pacjenta, który miał już 101 lat. Wysłuchał wszystkich
rad i sugestii z łagodnym uśmiechem, a gdy przyszedł
dzień zabiegu po prostu kazał się zawieźć do gabinetu
stomatologa na umówioną wizytę. Wszystko poszło
dobrze a efekt zabiegu nawet przewyższył oczekiwania.
Nie inaczej było z ożenkiem, kiedy jesienią 2013 roku,
na zjeździe Fundacji Jana Pawła II w Doylestown, PA,
poznał mieszkającą w Kalifornii Amerykankę Sandrę
Rovsek-Crabb i głęboko się zakochał. Dwa tygodnie
później zaprosił do siebie trójkę przyjaciół i całkiem
spokojnie im oznajmił, że spotkał kobietę, z którą chce
spędzić resztę życia, i która przyjęła jego oświadczyny.
Nikt nie uwierzył, że zamierza się ożenić, myśląc, że
żartuje, albo, nie daj Boże, może zaczyna się jakaś
choroba, której symptomem jest oderwanie od realiów.
Miał już 102 lata, ludzie nie żenią się w tym wieku...
Poza tym nikt wcześniej nie znał wybranki Pana
Władysława, w Waszyngtonie nikt o niej nawet nie
słyszał. Przy pożegnaniu, powściągliwie, sugerowali
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Na początku lutego 2014, po czterech miesiącach
codziennych, wielogodzinnych rozmów przez telefon z
narzeczoną w Kalifornii, Pan Władysław poprosił o
podwiezienie do sądu rejonowego w Rockville, gdzie
złożył dokumenty swoje i, właśnie przysłane,
narzeczonej,
konieczne
do
zawarcia
związku
małżenskiego. Na ulicach tego dnia było dużo śniegu i
lodu, ale Panu Władysławowi nic nie miało prawa
przeszkodzić, czy choćby opóźnić realizację planu
poślubienia kobiety, którą pokochał. Miał świadomość
swojego wieku i upływającego czasu, wiele razy
podkreślał w rozmowach z narzeczoną, że nie powinna
zwlekać z terminem ślubu, bo każdy dzień spędzony
osobno to dzień stracony. Przeżyli razem ponad 2.5 roku;
22 września 2016 Pan Władysław zmarł, krótko przed
swoimi 105 urodzinami.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wyjątkowy,
zasłużony dla Polski, dla amerykańskiej Polonii, dla
wielu polonijnych organizacji. Dla tych organizacji, które
tworzył i tych, z którymi współpracował, symbolizując
ich ciągłość przez kilka ostatnich dziesięcioleci.
Długoletni autorytet zbudowany na fair play i
uczciwości. Był kompendium wiedzy o amerykańskiej
Polonii, o ludziach, którzy ją tworzą, o sukcesach i
porażkach na ich politycznej drodze. Zabrał ze sobą także
dużą wiedzę na temat współczesnej polskiej polityki i
ludzi ją tworzących. Wiedział, kto jest osobą ideową,
bezinteresowną w swoich działaniach, kto działa dla
kariery, kto dla pieniędzy, a kto robi tzw. „krecią robotę”.
W wyrażaniu swoich opinii i poglądów był bardzo
powściągliwy, dyplomatycznie ważąc słowa. Ale
doceniał inteligencję rozmówcy, w gronie sprawdzonych
przyjaciół potrafił błysnąć anegdotą, żartem, który mówił
nieraz więcej o sytuacji czy człowieku, niż uczony
traktat.
Mówiono o nim „legenda”, „chluba” Polonii, bardzo do
niego pasowało określenie „nestor” Polonii. Będzie nam
Pana Władysława, najmłodszego nestora na świecie, i
jego wiecznej młodości, bardzo brakowało. Bo młodość
nie ma wieku.
Anna Janiak
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Pożegnania: Andrzej Wajda (1926-2016)

9 października 2016, w wieku 90 lat, odszedł jeden z
ostatnich twórców „szkoły polskiej” w kinie, Andrzej
Wajda. Prawdopodobnie nie ma w Polsce osoby, która
nie potrafiłaby wymienić choć jednego filmu w jego
reżyserii. Jest też jednym z najlepiej rozpoznawalnych i
nagradzonych polskich reżyserów za granicą – w 1981
roku Człowiek z żelaza zdobył Złotą Palmę na Festiwalu
Filmowym w Cannes; cztery filmy (Ziemia obiecana,
Panny z Wilka, Człowiek z żelaza oraz Katyń) były
nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film
obcojęzyczny, a w 2000 roku Wajda otrzymał
honorowego Oskara za całokształt twórczości.
Wszystkich nagród - krajowych i międzynarodowych nie sposób wymienić.
Przez ponad szcześćdziesiąt lat pracy twórczej Wajda
nakręcił dziesiątki filmów. Zanim jednak wybrał drogę
reżysera, podejmując studia w łódzkiej Szkole Filmowej,
został studentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
I to zainteresowanie malarstwem wyraźnie odcisnęło się
na jego filmach. Możemy znaleźć w nich odniesienia do
twórczości Malczewskiego, Matejki, Wyspiańskiego,
Wróblewskiego, czy Goi. Niektóre kadry są jak obrazy:
w Weselu (1972) Dziennikarz grany przez Wojciecha
Pszoniaka pojawia się jako Stańczyk z Matejki, a Pan
Młody (w tej roli Daniel Olbrychski) jako Reytan; Isia
przy lampie naftowej jest niczym z pasteli
Wyspiańskiego, a Malina z kosą (Emilia Krakowska)
sfilmowana została w Brzezinie (1970) jak Tanathos
Malczewskiego.
Malarskość filmów Wajdy to jednak nie tylko proste
przełożenie kadr-znany obraz, ale sam sposób
filmowania
niezwykle
sugestywny,
pełen
symbolicznych kompozycji. Dzięki współpracy reżysera
z takimi operatorami jak Witold Sobociński, Zygmunt
Samosiuk, Edward Kłosiński, Paweł Edelman - z wielu
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filmów pozostały nam w pamięci właśnie konkretne
obrazy i sceny. Chyba najbardziej przejmująca to ta
kiedy w Popiele i diamencie (1958) Maciek Chełmicki
grany przez Zbyszka Cybulskiego zapala „znicze” kieliszki spirytusu za kolegów, którzy polegli, a w tle
płynie piosenka Czerwone maki na Monte Cassino. Iluż z
nas próbowało tę sztukę powtórzyć! (Podobnie jak grę z
podrzucaniem pudełka zapałek z Niewinnych czarodziei
(1960) z Tadeuszem Łomnickim.) Przed oczami mamy
też Maćka i Krystynę w zrujnowanym kościele pod
wiszącym do góry nogami Chrystusem na krzyżu. Albo
wielkie okulary Małgorzaty Braunek z Polowania na
muchy (1969), czy biały kożuch Elżbiety Czyżewskiej z
Wszystko na sprzedaż (1968). A ostatni film mistrza,
Powidoki (2016), pokazany na tegorocznym Festiwalu
Filmowym w Gdyni i będący polskim kandydatem do
Oscara, ma za głównego bohatera artystę, Władysława
Strzemińskiego, w którego wcielił się Bogusław Linda.
Poza malarstwem wielką siłą nośną filmów Wajdy jest
oczywiście literatura. Trudno znaleźć innego reżysera,
który dokanałby więcej adaptacji dzieł literatury polskiej.
Kronika wypadków miłosnych Konwickiego (1985),
Popioły Żeromskiego (1965), Brzezina (1970) i Panny z
Wilka (1979) Iwaszkiewicza, Ziemia obiecana
Reymonta (1974), Zemsta Fredry (2002), Pan Tadeusz
Mickiewicza (1999), by wymienić tylko kilka, znalazły
swe filmowe życie dzięki Wajdzie. A serial telewizyjny
Z biegiem lat, z biegiem dni... (1980), jest adaptacją
utworów pisarzy młodopolskich i międzywojennych.
W kinie Wajdy przegląda się też historia Polski,
szczególnie wojenna i powojenna: od Pokolenia z 1954
roku, kinowego debiutu reżysera, przez Kanał (1956),
Człowieka z marmuru (1976), Człowieka z żelaza
(1981), Katyń (2007), po Wałęsę. Człowieka nadziei
(2013) - choć ten ostatni spotkał się akurat z zarzutami
pewnej niezgodności z historią. Działalność filmowa
Wajdy (i pozafilmowa, jak np. zapalanie zniczy na
cmentarzu żołnierzy radzieckich) miała bowiem swoich
krytyków. Zygmunt Kałużyński tak mówił jeszcze w
1984 roku przy okazji polsko-niemiecko-francuskiej
koprodukcji Miłość w Niemczech: Co zaś dzieje się z
Wajdą? Moim zdaniem, stracił talent około roku 76
(ostatni udany film: Człowiek z marmuru), co artystom
się zdarza, i może dlatego stara się nadrobić polityką?
Paradoks jego życiorysu polega na tym, że właśnie teraz
uzyskał rozgłos światowy.
Z pewnością jednak Wajda pracował zgodnie ze swoją
maksymą: Trzeba w życiu bardzo dużo rzeczy robić,
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żeby po śmierci ze dwie, trzy zostały. Zostało znacznie
więcej. Nie można bowiem zapomnieć, że Wajda poza
filmami, ma na koncie również wiele ważnych realizacji
teatralnych, głównie w Starym Teatrze w Krakowie, a
także dla Teatru Telewizji. Wspomniany wcześniej serial
Z biegiem lat, z biegiem dni... miał swój pierwowzór na
scenie w 1978 roku. Uznanie zyskały Biesy (1971) na
podstawie powieści Dostojewskiego, gdzie zagrali
Wojciech Pszoniak i Jan Nowicki; Wajda sięgnął
również po Zbrodnię i karę tego autora (1984),
obsadzając
Jerzego
Radziwiłłowicza
w
roli
Raskolnikowa. Wymieńmy jeszcze Sprawę Dantona
Stanisławy Przybyszewskiej (1975), Gdy rozum śpi... na
podstawie sztuki Antonia Buero Vallejo (1976),
Emigrantów na motywach Mrożka (1976), Rozmowy z
katem, adaptację książki Kazimierza Moczarskiego
(1977) oraz słynnego Hamleta (IV) (1989), w którym w
głównej roli obsadził kobietę - Teresę BudziszKrzyżanowską.
Poza filmami i wspomnieniami z teatru Wajda
pozostawił nam również Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej Manggha, otwarte w Krakowie w 1994 roku –
centrum kultury propagujące wiedzę na temat Japonii i

Dalekiego Wschodu. Pierwszy raz Wajda zetknął się ze
sztuką japońską w czasie okupacji, kiedy w Sukiennicach
wystawiono zbiory zgromadzone głównie przez Feliksa
Mangghę Jasieńskiego, przechowywane od 1920 roku w
Muzeum Narodowym. Wiele lat później reżyser otrzymał
prestiżową nagrodę Kyoto Prize, a wraz z nią dużą sumę
pieniędzy, którą postanowił przeznaczyć na instytucję
mającą dbać o spuściznę japońską, zaś kolekcja
Jasieńskiego ostatecznie została przez nią przejęta w
depozyt.
19 października Andrzeja Wajdę żegnały tłumy – ludzie
kultury, polityki i miłośnicy jego twórczości. Urna z
prochami reżysera została złożona w rodzinnym
grobowcu na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
Daniel Olbrychski, który zagrał w jego kilkunastu
filmach, tak żegnał swojego mistrza: W tej chwili
Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Żeromski i Wyspiański
mówią „no kolego, jesteś wśród nas”. Bo on był tym dla
polskiej kultury, kim byli ci wielcy twórcy.
Angelika Sasin

Son of Kraków Comes Home
On June 21, 2016, the
40th
anniversary
of
Juliusz
Mieroszewski’s
death, there was an
unveiling
of
a
commemorative
plaque
attached to the wall of his
pre-WWII
home
at
Krupnicza 11 in Kraków.
Member of Parliament
Bogdan
Sonik
and
Wojciech Sikora, director
of Institute Litteraire
Kultura took part in the
ceremony. The Museum
of History hosted a
conference
celebrating
Mieroszewski, journalist and political commentator for
the legendary political/literary émigré journal Kultura,
published in Paris during the Cold War era.

politics and policy. Shortly after our departure Germans
knocked on my grandmother’s door—they were looking
for us.

Mieroszewski left Kraków - never to return - on
September 3, 1939. He died in London on June 21, 1976.
Before the war my father was co-editor of Kraków’s
Ilustrowany Kurier Codzienny. He wrote about Nazi

Monika Mieroszewska
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Polish People’s Republic was also not welcoming.
Kultura was smuggled into the country and read avidly
in secret, especially my father’s political commentaries.
The address and phone number of “Londyńczyk” (he
lived in London) were in every issue. If you were a
visitor from Poland and had something to say you would
be invited to his home for lunch and conversation.
The late Tadeusz Walendowski, founder of our Library,
once told me how much my father’s articles had
influenced his thinking when he was a young man in
communist Poland. True to the tradition of the
Mieroszewskis he was controversial and not everyone
agreed with him. But many readers, so I have been told,
turned to his commentary first when opening a new issue
of Kultura. No writer could ask for more.
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Wydarzenia: Czesław Mozil in Baltimore

On Wednesday September 14, at the Polish National
Alliance Council 21 Club, in Baltimore, Czesław Mozil
presented his new program titled: Czesław Śpiewa Solo
Act.
Until a good friend of mine, Boska Kreczko, contacted
me one day in July I had no clue about the existence of
this very talented, and already quite accomplished,
musician. Boska texted me: Hi, have a question. A friend
of mine wants to do a show with Czesław Mozil. On
September 11. For about 200 people. Do you think there
will be enough interest? Can you find an inexpensive
venue?
Czesław who? Was my reply. What music does he play?
It didn’t take me very long to learn, checking him online,
that Czesław Mozil is a bona fide musician.
But where to put him? He sings in Polish, hence, this
would have to be a “polonijny” event. But how many
people would come to hear him? Two hundred? Didn’t
get quite this many listeners even for the legendary jazz
veteran Michal Urbaniak when he came in 2015 to
perform in Bethesda. And that was with substantial help
from the American audience, older jazz fans who could
still remember Michal from his great days in the US back
in the seventies. And here comes a “new kid on the
block.” What do I do?
I got in touch with the main organizer of Mozil’s tour in
the US, Mariusz Kutrzuba, the owner/director of Teatr
Polski in New York and we quickly decided we would
give it a shot. Challenges are not to discourage,
challenges are to be overcome. Then came the search for
a venue. Nothing in DC area sounded promising: too
small, too large and always too expensive. But I got one
positive response from Baltimore. This was an old Polish
11

- American organization – Polish National Alliance.
Since quite recently Baltimore Council (#21) is run by a
younger generation Polish-American, Maksymilian
Bondyra, with substantial help from his wife, Małgorzata.
Once they decided to go along the rest was technicality.
Not to say this technicality was challenge free. For one
thing this place, since it hasn’t been doing many musical
gigs (if any at all) in the past, could not offer a good
quality audio system. Lack of experience in organizing
larger music events was another, at least potential,
difficulty. But good will, enthusiasm, just sheer
commitment to organize something of artistic substance
very quickly allowed us to overcome all those “technical”
obstacles. And with the help of the main organizer, Teatr
Polski US, preparations went ahead quickly.
Czesław Mozil is a Polish singer, composer, accordion
player, arranger, also a TV personality and actor, the
leader of Czesław Śpiewa band. Born in Zabrze, Poland
in 1979, he was just 5 when his parents emigrated to…
Denmark. Czesław must have shown quite a musical
talent for he eventually went to study music at the Royal
Danish Music Academy. In 2000 he formed a band Tesco
Value which released two albums: Tesco Value in 2002
and Songs for the Gatekeeper in 2004.
In 2008 Czesław Mozil returned to Poland and it didn’t
take very long for him to release a new album Debiut. A
hybrid of many music styles: rock, cabaret, alternative
became an instant success earning Platinum Disc. Next
albums were: Pop (2010), Czesław Śpiewa Miłosza
(2011), Grać nie srać (2013), and Księga Emigrantów.
Tom I (2014).
Once I started spreading the word of his coming I got
some nice feedback confirming he was a real thing and
that the interest in his show was not marginal.
Fast forward and I am in Baltimore’s Fells Point
neighborhood entering premises of the PNA Council 21
Club on Eastern Avenue. I quickly found the
performance room, an open bar and the hosts not quite
sure how many people would finally be in attendance.
Ticket pre-sale turned out to be sluggish but I knew many
would procrastinate till last day or, simply, prefer to pay
at the door. That was the case.
Cold Polish beer at the bar to which every few minutes
some familiar face would enter cheered everybody up
and a few minutes before “zero hour” we knew the artist
was in and we had a quorum.
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The performance Czesław Mozil did was titled Czesław
Śpiewa Solo Act. It was a solo act indeed. J ust him, the
mike, electric piano and accordion. It was a blend of
“stand-up” comedy and monodrama, intended to tell a
story about emigration, patriotism, experiences of living
abroad but also about daily life of an artist. In the words
of the artist himself it was a story about Poland and
Denmark and the World from the perspective of a
“double emigrant” living in between Poland and
Denmark who loves the absurd in both countries and
looks at everything with humor.
What Mozil had proposed he essentially delivered. Now,
the big question: how was all this received?
My most immediate impression was that Czesław…
wasn’t quite sure how his message was going to be
received. Because of that I sensed he was at some points
hesitant exactly which message to press, what to
accentuate. He seemed to have been testing certain
themes, observing the reaction, and backing off if the
response wasn’t quite what he expected or, the other way
around, continuing the point further if the response was
positive. The audience seemed to be somewhat divided.
Many were enthusiastic clapping their hands loudly but

others not exactly so.
My own little setback was that I expected a typical music
concert and this was something utterly different. This
was - to be fair, exactly as advertised - a solo stage act.
This was spoken word first and foremost; music,
including singing, was secondary. I sense that others who
were not entirely happy, like me, expected this to be
music first.
But the message Czesław Mozil delivered resonated with
me and, I’m sure, the vast majority of others, including
those who were a bit disappointed. After the concert a
sizeable group of Mozil’s fans remained, immersed in a
friendly chat with the artist, who happily posed for
souvenir photos. For a small fee, for Czesław announced
that on this occasion he was also doing a special
fundraiser for some noble cause which, unfortunately, I
did not memorize.
All in all, it is my firm opinion that the show was good,
and that it makes sense to continue with similar efforts in
the future. I trust dear readers of this letter who were in
attendance will agree.
Leszek Strzelecki

Omówienia
Bronka Nowicka, Nakarmić kamień, wyd. Biuro
Literackie, Kołobrzeg 2015.
Najnowszą laureatką prestiżowej nagrody literackiej
Nike została Bronka Nowicka za książkę Nakarmić
kamień. J est to pewnego rodzaju niespodzianka, nie
tylko dlatego, że jest to debiut literacki autorki, ale także
ze względu na formę utworu – zbiór 44 poematów
napisanych prozą.
Nowicka jest absolwentką Łódzkiej Szkoły Filmowej i
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i dotychczas dała
się poznać jako autorka etiud filmowych, z których
Tristis została nagrodzona na dwóch festiwalach, a
także jako reżyser sztuk teatralnych. Wygląda na to, że
na kształt książki wywarła piętno estetyka plastyczno –
filmowa, wynikająca z dotychczasowej działalności
twórczej autorki.
Smutek mnie uczy, że służę do życia mówi Nowicka w
kilkuzdaniowym wprowadzeniu, zapowiadającym styl
poszczególnych
miniatur
poetyckich.
Zamiast
tradycyjnego spisu treści, czytelnik znajduje odręcznie
sporządzony „spis rzeczy”. W tym wypadku
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rzeczywiście mamy do czynienia z „rzeczami”, bo
składają się na nie fizyczne obiekty (ziemia, kłębek,
popiół, bryła gliny), głównie jednak są to przedmioty
codziennego użytku, od rajtuzów, poprzez stół czy
walizkę, do mydła. W jednym przypadku występuje
nawet gradacja wielkości, gdy autorka nadaje tytuł
Łyżeczka jednej z opowieści, by wybrać Łyżkę jako tytuł
innej.
Na tomik Nowickiej składają się
opowieści
poetyckie,
których
długość rzadko przekracza jedną
stronę, a wiele z nich ogranicza się
zaledwie do kilku zdań. Bohaterem
zbioru jest dziecko i część
opowiadań napisanych jest właśnie
z jego perspektywy w pierwszej
osobie: Moje nogi chodzą po
pokoju. Ręce bronią dostępu do
uszu.
Mam
zamknięte
oczy.
Najczęściej
jednak
używana
jest
narracja
trzecioosobowa, w której autorka daje się poznać jako
wnikliwy obserwator psychiki i wrażliwości dziecięcej
oraz wyraziciel dziecięcych doznań, które możliwe są do
przekazania dzięki rozwojowi języka: Dlatego dziecko
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umiera trochę. Umierać więcej trzeba mieć dla kogo.
Zawarty w tytule książki kamień jest jednocześnie
tytułem jednego z opowiadań i pojawia się w innych
opowieściach: Tak dziecko karmiło kamień, żeby żył.
Czytelnik może mieć jednak trudności z określeniem, czy
jest on jednym z pospolitych elementów świata
materialnego, któremu autorka nadaje odmienne
znaczenie, czy też spełnia rolę symbolu o wyjątkowym
statusie.
O ile Nowicka posługuje się głównie opisem, to jednak w
jej zbiorze niemałą rolę odgrywają dialogi. Toczą się one
nie tylko pomiędzy ludźmi, ale biorą w nich udział także
przedmioty i uczucia: Gdy dziecko wylało już wszystkie
łzy, smutek powiedział: Teraz nauczę cię, jak się płacze.
Jeżeli tego nie pojmiesz, możesz utopić się w sobie.
Autorka zmusza czytelnika do podążania za jej
wyobraźnią tworząc indywidualne obrazy, często o
mocnym wyrazie, jak ten zawarty w opowieści Parapet:
Postanawiam, że nigdy nie będę kobietą. Jeżeli nawet
wyrżną mi się piersi – z czasem wylecą, jak mleczne zęby.

tematem wielu utworów literackich, to jednak Nowicka
potrafiła nadać swojej książce indywidualny charakter. O
wartości książki decyduje umiejętność kwestionowania
tradycyjnych relacji łączących ludzi i rzeczy. Autorka
nadaje własne znaczenie przedmiotom i wykorzystuje je
w roli odbiegającej od ich utylitarności. Wokół tych
przedmiotów buduje narrację, w której pojawiają się
osoby, zwykle z kręgu rodziny (matka, ojciec, babka,
dziadek, prababka).
Innym walorem książki jest charakteryzujący się
dyscypliną język, który wiąże opowiadania w całość,
mimo pewnej przypadkowości tematów. Poszczególne
opowiadania można uznać za etiudy, mające na celu
doskonalenie stylu literackiego, ale można je też
potraktować jako skończone utwory o samodzielnej
formie. Czas pokaże, czy tomik Nowickiej jest
zapowiedzią indywidualnego stylu autorki, mogącego
przemówić do szerszego grona czytelników, czy też
pozostanie głównie przedmiotem analiz dla wybranej
grupy znawców literatury.
Krzysztof Sąsiadek

Wprawdzie doznania i wspomnienia z dzieciństwa są
Rafał Niemczyk, Mama umiera w sobotę, wyd. Afera,
Wrocław 2015.
Zbiór
opowiadań
o
intrygującym tytule Mama
umiera w sobotę, dzieło
debiutanta Rafała Niemczyka,
to pierwsza polska proza
wydana przez słynące z
literatury czeskiej wrocławskie
wydawnictwo Afera. Książka,
która doczekała się już m.in.
słuchowiska
w
radiowej
Dwójce,
zdobyła
uznanie
autorytetów jeszcze przed
premierą – otrzymała główną
nagrodę
w
konkursie
Promotorzy
Debiutów,
zorganizowanym
przez
Fundację
Tygodnika
Powszechnego i Instytut Książki.
W werdykcie jury czytamy: Od razu widać, że autor
uczył się literackiego fachu od najlepszych. Warto
zapamiętać to nazwisko. I rzeczywiście, w prozie Rafała
Niemczyka wyraźnie czuć ducha literackich gigantów,
takich jak Edgar Allan Poe czy Franz Kafka. Nie chodzi
jednak tylko o atmosferę. To również niesamowite pióro,
eleganckie, trochę staromodne, to sposób opowiadania,
tak odmienny od poetyki wielu dzisiejszych młodych
13

twórców, usiłujących tanimi środkami szokować
czytelnika. Niemczyk ostentacyjne odchodzi od
efekciarskich sztuczek i wraca do dawnej, wydawałoby
się, że przebrzmiałej już, sztuki pisarskiej.
W tomie znalazło się siedem opowiadań. Pierwsze
utwory prezentują znane nam realia, miejskie osiedla,
podwórka, ulice, słyszane każdego dnia rozmowy, relacje
łączące nas z bliskimi, naszą szarą codzienność. To
smutny obraz – w świecie pokazanym przez autora nie
ma miejsca na głębsze więzi, współczucie, miłość (inną
niż miłość własna). Bohaterowie nie potrafią
bezinteresownie poświęcać się dla innych, nie próbują się
nawzajem zrozumieć.
Karol, postać z tytułowego opowiadania zbioru, nawet w
obliczu śmierci matki myśli tylko o własnym interesie –
o tym, by jak najszybciej przejąć z konta jej pieniądze.
Trup w piwnicy, utwór najsilniej inspirowany
twórczością Kafki, opowiada o mężczyźnie, którego
spokój ducha zostaje zburzony przez urzędowe
zawiadomienie, że w jego piwnicy znajduje się trup; od
tej pory bohater wypatruje jedynie okazji, by zrzucić z
siebie odpowiedzialność i znaleźć innego kozła
ofiarnego. Opowiadanie Ściana ukazuje nam z kolei na
pozór zwyczajną rodzinę, uwikłaną jednak w sieć
wzajemnych żalów i pretensji – skłóceni rodzice tworzą
w domu atmosferę nienawiści, która tłumi naturalne
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uczucia miłości i przywiązania u dzieci.
Kolejne opowiadania prowadzą nas w krainy coraz mniej
przypominające znaną nam rzeczywistość. Wkraczamy
jak gdyby w przestrzeń sennych koszmarów – im dalej,
tym straszniej. Od Kobiety i mężczyzny z szafy aż po
wieńczącą zbiór Stodołę pogrążamy się już na dobre w
opresyjnym, nierzeczywistym świecie. I tutaj mamy
jednak do czynienia z cudowną różnorodnością – jest
naszpikowany zagadkowymi symbolami Gambino, jest
zachwycający archaizującym językiem i klimatem w
stylu czarnego romantyzmu Przypadek brzydala, jest
wreszcie metaforyczna opowieść o ograniczeniach, jakie
narzuca nam nasze środowisko, i o tym, jak trudna jest
ucieczka z tego dusznego świata – Stodoła.
Mnożą się tajemnice, przybywa pytań, atmosfera się
zagęszcza. Autorowi wystarczy zaledwie kilka
kluczowych elementów – nekrologi, kot z wyłamaną
Katarzyna Boni, Ganbare! Warsztaty umierania, wyd.
Agora SA, Warszawa 2016.
Cała Tomioka wyjechała w sobotę w pośpiechu. Myśleli,
że wrócą następnego dnia. Najpóźniej za dwa, trzy.
Zostawili zwierzęta z dodatkową porcją jedzenia. Nie
mieli jak nalać im wody. Po trzęsieniu ziemi nie działały
wodociągi. (…)
Naoto Mastumura nie wyjechał. Mieszkał z rodzicami w
domu położonym w połowie stromego zbocza. Przez dwa
dni nie wychodzili z domu. Uszczelnili framugi kocami,
nie otwierali okien ani drzwi. W niedzielę wyjrzał do
zwierząt. Kiedy zobaczyły go psy, z całej siły zamerdały
ogonami. Dał im jeść. Mięso poczuły psy sąsiada.
Ujadały, szczekały, skomlały. Zajrzał do nich. Nalał im
wody, dał karmy.
I poszedł w obchód. Tylko po najbliższej okolicy. Szedł i
gwizdał. Wtedy jeszcze zza wszystkich furtek
odpowiedziało mu szczekanie. Ale kiedy dwa dni później
trzeci reaktor poszedł z dymem, jednak zaprowadził
rodziców do samochodu. Pojechali do kuzynki, na
południe. Nie chciała otworzyć. Tylko krzyknęła:
- A wy tu po co?! Napromieniowani! Idźcie sobie!
Wrócił z rodzicami do siebie. (…)
Po trzech tygodniach rodzice pojechali do jego siostry,
do Tokio. Matsumura został sam.
Miał 52 lata. Rozwiedziony. Dwójka dzieci. Populacja
Tomioki z 14 tysięcy zmniejszyła się do jednego
mężczyzny ze smagłą twarzą, rzadką brodą i białymi
włosami.
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łapą, drapieżny kruk – aby wywołać w nas niepokój i
zmusić do zastanowienia. Czytanie tych opowiadań nie
jest proste. Nic nie zostaje nam podane na tacy, musimy
samodzielnie złożyć fragmenty układanki, tworzyć
własne interpretacje opowiedzianych historii. Ale właśnie
to, te niedopowiedzenia i mnogość ścieżek, którymi
możemy podążyć, jest największą siłą tej prozy.
To – oraz empatia, dzięki której autor potrafi wcielić się i
oddać uczucia różnych bohaterów. Garbus-zazdrośnik,
żona indyjskiego bogacza, dziecko – żadna z tych ról nie
jest dla niego za trudna, gładko wchodzi w każdą z nich,
w każdych realiach czuje się pewnie. A ukazując nam ich
losy i uczucia, usiłuje wyrwać nas z marazmu, prowadzi
nas na szczyt wzgórza, skąd widać więcej, i skłania do
wzbicia się w powietrze, do ucieczki od zawieszenia, w
którym trwamy. Czy podejmiemy wyzwanie?
Anna Maślanka
Kiedy 22 kwietnia 2011 roku rząd zabronił wstępu do
ewakuowanej strefy i rozstawił barykady na drogach, dla
Matsumury było już za późno. Miał pod opieką
kilkadziesiąt psów, prawie setkę kotów, stado bydła i dwa
strusie. (…)
Teraz już naprawdę nie mógł wyjechać.
Tomioka to nieduża japońska
miejscowość
położona
10
kilometrów na południe od
elektrowni jądrowej Fukushima
Daiichi. Elektrownia ta uległa
poważnej katastrofie w wyniku
tsunami,
które
nawiedziło
Japonię 11 marca 2011.
Młoda polska reporterka –
Katarzyna Boni wybrała się do
Japonii, by sprawdzić
na
miejscu jak mieszkańcy tego
kraju poradzili sobie z traumą, jakim było tamto
doświadczenie. W wyniku tsunami zginęło ponad 18
tysięcy osób. Woda wdarła się na 10 km w głąb lądu.
Zniszczonych zostało tysiące domów, wielu ludzi
potraciło dosłownie wszystko – najbliższych, dach nad
głową, cały dobytek. Żywioł spowodował też katastrofę
w elektrowni jądrowej, której skutki trwają do dziś.
Boni jechała do Japonii z założeniem, iż kraj tak bogaty i
tak zaawansowany technologicznie podniesie się z
traumy 2011 roku stosunkowo szybko. Domy i drogi
zostaną odbudowane, zniszczenia usunięte, a ludzie
wyjdą z żałoby w myśl powiedzenia, że „czas goi rany”.
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To, co zastała na miejscu, zaskoczyło ją. Okazuje się, że
wielu Japończyków wciąż nie ostrząsnęło się po tragedii.
Ból wcale nie minął. Ludzie odczuwają go wprawdzie
inaczej niż zaraz po katastrofie, ale to nie znaczy, że
poradzili sobie z traumą.
Dlaczego tak się stało?
Jednym z powodów jest to, iż zawiodła komunikacja
pomiędzy władzą a obywatelami. Trzęsienia ziemi są w
Japonii na porządku dziennym. Będące czasem ich
następstwem tsunami, też nie należą do rzadkości. Ludzie
wiedzą, że jedynym ratunkiem przed wysoką falą jest
natychmiastowa ucieczka jak najwyżej w górę. Jednak
tym razem nikt nie uprzedził, że woda będzie aż tak
wysoka. Początkowo ostrzegano przed trzy-, potem
sześciometrową falą. Tymczasem woda osiągnęła
wysokość 30, a w jednym miejscu doszła nawet do 40
metrów!
Z katastrofą w elektrowni Fukushima Daiichi było
podobnie. Komunikacja pomiędzy rządem, właścicielem
zakładu i okolicznymi mieszkańcami praktycznie nie
istniała. Zdesperowani ludzie nie wiedzieli jak się
zachować. Ta utrata zaufania do władz obowiązuje do
dzisiaj. Mieszkańcy nie wiedzą komu ufać – jedni
eksperci mówią, że bezpieczeństwo związane z
napromieniowaniem całkowicie minęło, inni nadal
straszą.
Wielu Japończyków nie umiało poradzić sobie z
emocjami. Utrata wszystkiego, co do tej pory stanowiło o
ich życiu, wywołała emocjonalną pustkę, zamknięcie się
w sobie. Jednym z bohaterów reportażu Boni jest Hiroki
Terai, który urządza ruikatsu, tj. specjalne wieczory
płakania. Niektórzy z ich uczestników przychodzą
dziesięć razy zanim popłyną pierwsze łzy. Inny z

rozmówców Boni opowiada, że ludziom zabrało cztery
lata zanim pierwszy raz po katastrofie roześmiali się w
głos. Z kolei terapeutka opowiada o uciekaniu ofiar
katastrofy w alkohol, o tym, że czują się oni zostawieni
samym sobie, rozczarowani swoim życiem. Ci, którzy
przeżyli, początkowo walczyli o przetrwanie, potem
pomagali sobie wzajemnie w odbudowie. Dopiero
później przyszła kolej na uświadomienie sobie tego, co
się stało i wreszcie nadszedł czas, by ruszyć do przodu.
Nie wszystkim się to udało. Wielu nie miało na to na ani
pieniędzy, ani siły, ani tyle szczęścia.
Przejmująca to książka. Czyta się ją jednym tchem, także
ze względu na arcyciekawą formę. Praktycznie każdy
rozdział pisany jest w inny sposób. Wszystko jednak
składa się w wyborną całość. Widać na każdym kroku
ogromną dbałość o szczegół, o język, ale także o wielką
oszczędność słów.
Przytoczyłem dość duży fragment na początku także po
to, byście mogli Państwo zasmakować tego języka.
A co dziś dzieje się z Matsumurą?
Nie ma już psów do dokarmiania. Wszystkie zabrano. Ale
zostało mu bydło, które znajdował błąkające się po
drogach. Całe stado trzyma na polu na drugim końcu
miasta. A obok domu ma jednego strusia, jednego
kucyka, jedenaście krów (które nie lubią kucyka),
dziewięć kotów i psa. (…)
W kwietniu 2015 roku biała kotka urodziła pięcioro
kociąt. Wszystko z nimi w porządku. A skoro wszystko z
nimi w porządku, to może z ludźmi też nie będzie źle?
Sławomir Zagórski

Kino Stare i Nowe: Wołyń Wojciecha Smarzowskiego
Polski film fabularny w
reżyserii
Wojciecha
Smarzowskiego
oparty
został na wydarzeniach
historycznych, określanych
mianem rzezi wołyńskiej,
która miała miejsce w
latach 1943- 1944. Doszło
w niej do zamordowania w
okrutny i bestialski sposób
około 50 – 60 tys. Polaków.
Mordu
na
bezbronnej
polskiej ludności cywilnej
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dokonywały Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), OUNB (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) oraz inne
formacje pomocnicze, a także okoliczne ukraińskie
chłopstwo zwane czernią. Kulminacja mordów nastąpiła
11 lipca 1943, gdy zaatakowano naraz ponad sto polskich
wsi. Akcje te określa się mianem genocidum atrox (a
więc ludobójstwa dokonanego ze szczególnym
okrucieństwem). W polskich akcjach odwetowych
przeciwko ludności ukraińskiej zginęło ok. 10 tys. osób.
Szacuje się również, że co najmniej kilkuset Ukraińców
zginęło z rąk rodaków za pomoc polskim sąsiadom. W
filmie, którego akcja toczy się na południowych terenach
województwa wołyńskiego, pokazano takie autentyczne
wydarzenia, jak atak na kościół polski w Kisielinie (z
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którego ratuje się jeden z bohaterów, Antoni Wilk) oraz
zamordowanie w miejscowości Kustycze, poprzez
rozerwanie ciała końmi, emisariusza AK i poety
Zygmunta Rumla. Sporne natomiast pozostają takie
filmowe sceny jak „pogrzeb Polski” we wrześniu 1939
czy święcenie banderowskich kos i siekier w cerkwi.
Symboliczne zagrzebywanie godła Polski przez ludność
ukraińską, w asyście sołtysa i popa, zdaniem polskich
historyków dokonywały się znacznie później, zaś
błogosławienie siepaczej broni przez prawosławnego
duchownego
nigdy
nie
zostało
źródłowo
udokumentowane.
Polscy oraz ukraińscy historycy na razie nie doszli do
wspólnego stanowiska w sprawie rzezi wołyńskiej, a
także wymordowania około 30-40 tys. Polaków w Galicji
Wschodniej. Strona ukraińska nie kwestionuje mordów
dokonanych przez Ukraińców na ludności polskiej,
kwestionuje natomiast cały kontekst historyczny.
Zdaniem ukraińskich historyków przyczyną zabijania nie
był
radykalny
nacjonalizm
ukraiński,
lecz
skomplikowana sytuacja społeczna (np. przedwojenna
antyukraińska polityka II Rzeczypospolitej), ujawniająca
w czasach wojennych głębię wzajemnych resentymentów
doprowadzających do nieplanowanych odgórnie (przez
OUN oraz UPA) morderczych czynów. W lipcu 2016
Sejm polski uznał wydarzenia sprzed ponad 70 lat za
ludobójstwo.
Film rozpoczyna się od sceny ślubu Ukraińca z Polką,
siostrą głównej bohaterki filmu, Zosi Głowackiej. Ta co
najmniej dwudziestominutowa sekwencja filmu jest
jedną z najlepszych, najbardziej plastycznych, pięknych,
kameralnie brawurowych. Smarzowski jest poniekąd
filmowym „ekspertem” od tego typu wydarzeń rodzinnospołecznych, sam bowiem jest scenarzystą i reżyserem
komediodramatu Wesele z 2004 roku. Mnie jednak
nasuwa się porównanie z innym weselem - tym
krakowskim, bronowickim, choć sztuka Wyspiańskiego
licząca ponad 100 lat dotyczy innego krajobrazu
etnograficznego, innego kontekstu klasowego oraz kodu
kulturowego. A jednak. Sztuka Wyspiańskiego (oraz film
Wajdy) kończy i podsumowuje pewną historię – za
pomocą przywoływanych reminiscencji pojawiają się w
niej bohaterowie i wydarzenia z przeszłości – jak
chociażby wspomnienie rabacji galicyjskiej oraz obraz
odciętych szlacheckich głów…
Wesele w omawianym tu obecnie filmie jest swego
rodzaju uwerturą, przedsmakiem tego, co ma dopiero
nastąpić. Jest nie tylko pięknym ludowym spektaklem,
nie grzeszącym pustym folklorystycznym cliché, jest
przede wszystkim przejmującą i trafną analizą
antropologiczną, okrutną zapowiedzią przyszłości…
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Zapowiedzią przyszłości w słowach i obrazach. Bo
czymże jest zdanie, wypowiedziane mimochodem i
żartem, przez jednego z weselników, przychodzących do
domu panny młodej: Otwierajcie drzwi, bo inaczej spalę
wam dom… albo obraz, w którym panna młoda przed
obrządkiem oczepin, kładzie głowę na pieńku, bo
zgodnie z tradycją kobieta zamężna musi się pozbyć
swoich długich włosów. Jej „warkocz krwisty,
czerwony” (Zygmunt Rumel) odrąbany zostaje przez ojca
siekierą, a więc narzędziem gospodarskim, który później
zamienia się w narzędzie zbrodni. W trakcie zabawy
weselnej pojawiają się pierwsi agitatorzy ukraińscy,
wśród nich starszy brat pana młodego, który doprowadza
do kłótni z polskim księdzem z powodu zamykania
cerkwi przez polską administrację.
Uważam, że początkowa scena weselna jest niezwykłym,
na miarę reżyserskiego geniuszu Smarzowskiego,
zaczynem, w którym za pomocą obrazów filmowych
dokonano w mistrzowskim skrócie antropologicznej
analizy. Niestety reszta filmu przedstawia się jak
narracyjna karuzela szybko migających epizodów
dziejowych, którego spoiwem jest historia 17- letniej
Zosi Głowackiej - jej dziewczęcej miłości do
ukraińskiego chłopaka Petra, niechcianego małżeństwa z
bogatym polskim wdowcem, Maciejem Skibą, oraz
dojrzałej miłości do AK-owca, Antka Wilka… Mamy
więc miłosną trylogię uzupełnianą w warstwie
historycznej takimi obszernymi wątkami jak kampania
wrześniowa, wkroczenie Armii Czerwonej na tereny
Polski oraz wprowadzenie sowieckich struktur władzy,
wywózki ludności polskiej na Sybir, atak Niemiec na
Związek Sowiecki, likwidacja wołyńskich Żydów,
wspomagana przez Ukraińską Policję Pomocniczą (której
dezerterzy biorą później czynny udział w mordach na
ludności polskiej). Wydarzenia te przeplatane są
migawkami dokumentującymi narastające radykalne
nastroje ukraińskich nacjonalistów, które niestety
ograniczają się do teatralnie wykrzykiwanych haseł przy
ognisku i narastających aktów przemocy…
Niesprawiedliwością byłoby odmawiać reżyserowi
epickiego rozmachu i prób uchwycenia tak bardzo
skomplikowanego i wielowarstwowego tematu, jednak
zabrakło ostatecznej odautorskiej wizji, albowiem
obrazowa kumulacja uciętych głów, rąk i palonych ciał
jest artystycznie miałka. Oczywiście mamy świadomość,
że wszystko to prawda i wszystkie pojedyncze
okrucieństwa, które tylko może człowiek wymyślić i
zrealizować, dokonały się właśnie tam, na wołyńskiej
ziemi, jednak obraz filmowy, artystyczny obraz filmowy,
a takiego się spodziewałam po tak wybitnym reżyserze,
nie znosi nieustannej absolutnej dosłowności.
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Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jakaś następna,
uwspółcześniona baśniowa wersja Ogniem i mieczem,
powstała ku pokrzepieniu serc, w której pomimo
zawieruchy wojennej, okrucieństw i niebezpieczeństw,
bohaterowie w końcu spotykają się, by żyć długo i
szczęśliwie w kontekście rzezi wołyńskiej, nie jest
przecież możliwa. Pozostaje uczucie bezradności,
przygnębienia oraz świadomość, że zbrodniarze nigdy
nie zostali ukarani a ofiary w pełni opłakane.

T. Snyder, The Reconstruction of Nations. Poland,
Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999, Yale University
Press, 2003; K. Kubisiowska, Dzikość idzie z człowieka.
Wywiad z reżyserem Wojciechem Smarzowskim.[w:]
Tygodnik Powszechny, 2016, nr. 39; Poeta nieznany –
Zygmunt Rumel [tvp.pl/historia/rocznice -i wydarzenia/
wolyn-1943/wideo/poeta-nieznany/922866]
Beata Kubok

Może więc w tym wszystkim chodzi o to, żeby nie
zostały zapomniane.
Podczas pisania artykułu korzystałam z następujących
źródeł:

Konkursy i wyróżnienia 2016
W październiku 2016 odbył się w
Poznaniu
Piętnasty
Międzynarodowy
Konkurs
Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. J ego
zwyciężczynią
została
dwudziestoletnia
Veriko
Tchumburidze, mieszkająca w Turcji Gruzinka, a
laureatami drugiej nagrody ex aequo Bomsori Kim z
Korei Południowej i Seiji Okamoto z Japonii. Trzeciej
nagrody nie przyznano.
Konkurs po raz pierwszy odbył się w 1935 z inicjatywy
Adama Wieniawskiego, bratanka wielkiego kompozytora
i wirtuoza. Jego zadaniem jest popularyzowanie muzyki
Henryka Wieniawskiego oraz stwarzanie możliwości
promocji dla skrzypków do trzydziestego roku życia. W
czteroetapowym konkursie wykonywane są utwory
różnych kompozytorów. Po wojennej przerwie Konkurs
odbywa się od 1952 regularnie co pięć lat, na jego
następną edycję czekać więc musimy do roku 2021.
Nagroda Literacka Nike przyznawana jest corocznie w
konkursie, którego fundatorami są Gazeta Wyborcza i
Fundacja Agora, a celem popularyzownie polskiej
literatury współczesnej. Organizowany od 1997 roku
konkurs cieszy się coraz większą estymą. Zdobywczynią
Nike w 2016 została Bronka Nowicka za powieść
Nakarmić kamień, która jest jej
debiutem literackim. Wśród finalistów
nagrody znalazły się książki: 1945.
Wojna
i
pokój
Magdaleny
Grzebałkowskiej;
W
lodach
Prowansji. Bunin na wygnaniu
Renatay Lis; Którędy na zawsze
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Piotra Matywieckiego; Uprawa roślin południowych
metodą Miczurina Weroniki Murek; Skoruń Macieja
Płazy; oraz Tatuaż z tryzubem Ziemowita Szczerka. W
2015 nagrodę Nike przyznano Oldze Tokarczuk za
omawianą na naszych łamach powieść Księgi Jakubowe.
Zwycięzcą Festiwalu Filmowego
w
Gdyni,
najważniejszego
konkursu promującego polską
kinematografię, został w 2016
film Jana P. Muszyńskiego
Ostatnia rodzina. F estiwal odbywa się corocznie od
1974.
Przyznawane również corocznie Orły, nazywame
czasami polskimi Oscarami, zostały rozdane w marcu
2016. Do nagród kandydowały 53 polskie filmy a za
najlepszy uznany został Body/
Ciało
Małgorzaty
Szumowskiej,
który
Orła
uzyskał także za najlepszą rolę
męską
(Janusz
Gajos),
najlepszą rolę kobiecą (Maja Ostaszewska) oraz za
najlepszą reżyserię. Liczne Orły zdobył również film
Janusza Majewskiego Excentrycy, czyli po słonecznej
stronie ulicy wyróżniony za najlepszą drugoplanową
rolę męską (Wojciech Pszoniak), najlepszą drugoplanową
rolę żeńską (Anna Dymna), najlepszą muzykę (Wojciech
Karolak) oraz dźwięk. Nagrodę specjalną za osiągnięcia
życia otrzymał Janusz Gajos.
Wsród liczących się nagród kulturalnych w Polsce są
także Paszporty Polityki, przyznawane corocznie przez
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redakcję tygodnika Polityka. W
2016 Paszporty uzyskali: film
Ostatnia
rodzina
J ana
P.
Muszyńskiego; reżyserka teatralna
Anna Smolar; dyrygentka Marzena
Diakun, Natalia Fiedorczuk-Cieślak
za książkę Jak pokochać centra handlowe; Daniel
Rycharski za instalacje multimedialne grające ze
stereotypami na temat polskiej wsi; Wacław Zimpel,
klarnecista i saksofonista łączący muzykę jazzową,
etniczną i klasyczną. W nowo powołanej kategorii

„kultura cyfrowa” Paszport wygrał Michał Staniszewski,
współtwórca w zespole Studio Plastic, nominowany za
grę Bound. Przyznawany od 2002 Paszport dla „kreatora
kultury” za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury
polskiej otrzymał Jan Ptaszyn Wróblewski, saksofonista i
kompozytor, jedna z największych legend polskiego
jazzu, niestrudzony promotor tej muzyki i jej
utalentowanych polskich wykonawców.
WzB

Z Biblioteki: Torty urodzinowe
Za datę powstania Biblioteki Polskiej w Waszyngtonie i
jej urodzin przyjmujemy 23 maja 1991, czyli dzień
zawiązania się Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki
Polskiej w Waszyngtonie i wybrania jej pierwszego
zarządu. Proces powstawania Biblioteki trwał jednak
kilka miesięcy, a jej uroczyste otwarcie nastąpiło w
styczniu 1992. Przez kolejne lata pojawiali się nowi
członkowie, nowe zbiory oraz nowe pomysły na to jak
lepiej zorganizować Bibliotekę i uczynić ją zasobniejszą.
Jednym ze sposobów na integrowanie bibliotecznej
społeczności oraz gromadzenie środków na jej
działalność stały się zorganizowane po raz pierwszy w
grudniu 1994 Biblioteczne Kolędy, które od tego czasu
odbywają się corocznie, zawsze przy choince i
fortepianie Paderewskiego. Blisko 25 lat ma też tradycja
jesiennego pikniku Biblioteki.
Wobec nadmiaru dat i możliwości dwudzieste piąte
urodziny
Biblioteki
postanowiliśmy
obchodzić
dwukrotnie, raz na pikniku i ponownie na Kolędach. Ze
względu na licznych gości urodzinowe torty musiały być
bardzo duże więc zamówiliśmy je u cukiernika. Dla tych,
którzy urodziny Biblioteki chcieliby celebrowac tortem

domowym, proponujemy wspólny przepis. Zróbmy
wszyscy taki sam tort i życzmy Bibliotece 100 lat!
Przepis na urodzinowy tort biblioteczny
Podstawą
tortu
jak
wiadomo
jest
biszkopt.
Przygotowanie biszkoptu jest poniekąd sztuką, z którą
nawet doświadczeni kucharze mogą mieć problemy.
Dlatego dobrze jest rozpocząć robienie tortu od
upieczenia ciasta, najlepiej dzień wcześniej, i zostawić
sobie trochę czasu na wypadek gdyby niezbędne było
drugie podejście, oraz nie zrażać się przy pierwszej
nieudanej próbie. Składników potrzebnych do
przygotowania biszkoptu nie jest wiele, a sekretem
dobrego wypieku jest bardzo dobre ubicie białek i
delikatne łączenie ich z mąką za pomocą ręcznej
trzepaczki. To właśnie ta piana jest odpowiedzialna za
puszystość ciasta. Im dłużej będziemy mieszać masę, tym
bardziej będzie ona zmniejszać swoją objętość, dlatego
nie możemy tego robić zbyt długo.
Składniki na biszkopt:
4 średnie jajka
½ szklanki cukru
½ szklanki mąki
⅓ szklanki gorzkiego kakao
Mus czekoladowy:
150 g drobnego cukru
1 łyżka kakao
3 białka
6 żółtek
200 ml śmietany kremówki 30%
100 g masła
250 g gorzkiej czekolady
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Mus orzechowy:
½ szklanki solonego masła orzechowego
¼ szklanki drobnego cukru trzcinowego
1 szklanka zimnej śmietany kremówki 30%

stopniowo dodając cukier i długo miksując. Białka
połączyć z masą czekoladową (najlepiej dodawać pianę
do musu w 3 partiach), mieszając bardzo delikatnie
łyżką.

Do dekoracji:
Cynamon
Kakao
Wiśnie w syropie, frużelinie

Przełożenie tortu: Do zapiętej tor townicy włożyć
połowę wcześniej upiecznonego biszkoptu, wyłożyć na
nim wiśnie odsączone z kompotu, a następnie mus
czekoladowy. Przykryć drugim krążkiem biszkoptu i
wstawić do lodówki do zastygnięcia na minimum 4
godziny. Gdy mus zastygnie zdjąć obręcz tortownicy i
tort ponownie wstawić do lodówki na czas
przygotowania dekoracji.

Przygotowanie biszkoptu: Dno tor townicy o śr ednicy
24 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Kakao wymieszać
z mąką i przesiać dwukrotnie. Piekarnik nagrzać do 170
stopni C. Białka ubić na sztywną pianę na średnich
obrotach miksera. Stopniowo zwiększając obroty
dodawać po łyżce cukier cały czas ubijając. Białka ubijać
na wysokich obrotach miksera jeszcze przez kilka minut
aż będą sztywne i błyszczące. Wciąż ubijając dodawać
po łyżce żółtka. Dodać kakao z mąką (najlepiej w 3
partiach) i mieszać je bardzo delikatnie z ubitą masą.
Ciasto wylać do formy i wstawić do nagrzanego
piekarnika. Piec przez około 25 minut. Od razu wyjąć
biszkopt z piekarnika. Po ostudzeniu przekroić w poprzek
na 2 części.

Mus orzechowy: zmiksować masło or zechowe z
brązowym cukrem. Ciągle miksując dodawać stopniowo
śmietankę kremową. Masą obłożyć tort i wstawić do
lodówki na kilka godzin lub na całą noc. Boki tortu
posypać cynamonem. Podawać z wiśniami w syropie.
Tort łatwiej będzie się kroić ostrym nożem zanurzanym
we wrzątku. Proszę też nie zapomnieć o świeczkach.
Udanych urodzinowych celebracji!
Aneta i Jacek Radzikowscy

Przygotowanie musu: Do metalowej miski wsypać 50
g cukru, kakao, dodać 6 żółtek i śmietankę. Miskę
umieścić na garnku z gotującą się wodą (około 1 - 2
szklanek; jeżeli średnica miski jest mniejsza od garnka,
można najpierw na garnku umieścić sitko a nastepnie
miskę). Cały czas mieszając, podgrzewać aż masa będzie
gorąca. Zdjąć miskę z garnka i od razu dodać pokrojone
w kostkę masło oraz połamaną na kosteczki czekoladę.
Mieszać aż składniki się roztopią i połączą ze sobą. W
razie potrzeby, gdyby masło z czekoladą nie chciały się
rozpuścić, można jeszcze raz wszystko podgrzać na
parze. Należy jednak uważać, żeby nie robić tego zbyt
długo bo czekolada może się zważyć.
Oddzielnie ubić białka z resztą cukru, tak jak powyżej,
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Friends of the Polish Library in Washington, DC
1503 21st Street N.W.
Washington, DC 20036

POLISH LIBRARY IN WASHINGTON
1503 21ST Street N.W.
Washington, DC 20036
(202) 466-2665
mailbox@polishlibrary.org

HOURS OF OPERATION:
Tuesday
Saturday

7:00 PM — 9:30 PM
11:00 AM — 2:00 PM

Visit our WEB site: http://www.polishlibrary.org
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