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Nasz wielkanocny obrazek jest dziełem uczennicy
pierwszej klasy Polskiej Szkoły w Waszyngtonie

Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha (fragmenty)

A dzisiaj jest Wielkanoc. Dzwon rozmawia z
dzwonem.
O, wesołe jest serce moje!
Zaraz przyjdzie rodzina i zacznie się uczta.
Córy moje, nim siądą, przejrzą się do lustra.
I chmara gości ściągnie. I nastąpi taniec.
Podjedzą sobie setnie i podpiją dobrze.
I pasterz z gobelinu też huknie na kobzie.
A potem wieczór przyjdzie. I zniknę w altanie,
Bo lepsza od mych skrzypiec, gdym grywał w
Weimarze,
niźli perły, o których dla mej żony marzę,
niż sonaty mych synów, niż wszystkie marzenia,
taka chwila wielkiego, wielkiego wytchnienia,
właśnie teraz, gdy widzę przez altany szparę
rzecz niezwykłą, zawrotną, szaloną nadmiarem:
WIOSENNE  GWIAŹDZISTE  NIEBO.
 

K.I. Gałczyński

Od Redakcji: From the Editor:
Obszerną  część  Wiadomościpoświęcamy  tym
razem  sprawozdaniu  Prezesa  Zarządu
Towarzystwa  Przyjaciół  Biblioteki  Polskiej  (TPBP)
za  rok  2002  oraz  sprawozdaniu  z  przebiegu
Walnego  Zebrania  TPBP.    Materiały  te  zawierają
wiele  informacji  o  tym,  co  wydarzyło  się  w  roku
ubiegłym. Mamy też nadzieję, iż pomogą nam one
przybliżyć  Państwu  cele  i  plany  Biblioteki  na
przyszłość.    Jesteśmy  przekonani,  iż  zmieniająca
się  i  rozwijająca  Biblioteka  jest  nam  wszystkim
bardzo potrzebna. Polecamy  też uwadze Państwa
artykuł  Aliny  Żerańskiej  o  pięknie  języka.  Idee,  o
których  pisze  autorka,  przyświecały  założycielom
Biblioteki w chwili  jej  zakładania  i  pozostają nadal
aktualne.  Jakkolwiek  zmieniałaby  się  definicja
piękna i funkcji,  jakie pełnić ma współczesny język
polski,  niezmienne  pozostają  nasze  ambicje,  aby
znać  go  dobrze  we  wszelkich  formach  jego
przejawiania się. 

A considerable section of The News  is devoted this
time to the report of the President of The Friends of
the  Polish  Library  of  Washington  (TPBP)  for  the
year  2002  and  to  a  summary  of  the  General
Meeting  of  TPBP.    We  are  hopeful  that  this
information  will  help  us  to  make  the  future  goals
and  plans  of  the  library  more  accessible  to  its
members.  We  are  convinced  that  a  thriving  and
developing library is very important to all of us. We
would  also  like  to  recommend  an  article  by Alina
Żerańska  on  the  beauty  of  language    the  ideas
expressed by the author guided the founders of the
library in the time of it’s establishment and continue
to do so. Regardless of  the changes  in concept of
beauty  and  functions  of  a  modern  language,  our
ambitions remain to know the Polish language well
in all of it’s forms.

With sadness The News mourns the passing of  Mr.
Jan  Józef  Szczepański,  whose  authorship  along
with  social  and  political  contributions  have  left  a
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Ze smutkiem żegnamy wWiadomościach zmarłego
niedawno  Jana  Józefa  Szczepańskiego,  którego
pisarstwo  oraz  działalność  społeczna  i  polityczna
pozostawiły  trwały  ślad  we  współczesnej  historii
naszego  kraju.  Przypominamy  też
historięPianisty  –  książki,  na  której  podstawie
powstał  pokazywany  obecnie  w  waszyngtońskich
kinach, obsypany licznymi nagrodami film Romana
Polańskiego.  Zwracamy  też  uwagę  Państwa  na
informację o spotkaniach autorskich, które chcemy
zorganizować  w  najbliższym  czasie.  Mamy
nadzieję,  iż  przyczynią  się  one  do  rozbudzenia
snobizmu nie  tylko na czytanie ale  także pisanie  i
tworzenie  po  polsku.    Jak  zwykle  zachęcamy  też
do  lektury  recenzji  najnowszych  nabytków
Biblioteki.

W  związku  z  coraz  bardziej  obecną  wiosną  i
zbliżającymi  się  świętami  Wielkiejnocy,  życzymy
naszym  czytelnikom  wielu  interesujących  lektur
oraz licznych chwil spędzonych w gronie przyjaciół
i bliskich.

strong  mark  on  the  recent  past  of  our  country’s
history. We are recalling the story of The Pianist – a
book,  which  is  a  bases  for  the  Roman  Polański
movie,  showered  recently  with  numerous  awards
and  currently  showing  in  Washington’s  movie
theatres.

We  would  also  like  to  direct  your  attention  to  the
meetings  with  two  authors,  which  are  currently
being  organized  by  the  library. We  hope  that  they
will  contribute  to  the  awakening  of  interest  in  not
only  reading  but  also  writing  and  creating  in  the
Polish  language.As  always  we  would  like  to
encourage  your  readership  of  the  reviews  of  the
library’s most current purchases.

With  the  burgeoning  spring  and  the  upcoming
Easter  holiday,  we  would  like  to  wish  our  readers
many  interesting  books  and  many  pleasant
moments  spent  in  the  company  of  family  and
friends.

Od Prezesa: Rok 2002 w Bibliotece Polskiej
Szanowni Przyjaciele Biblioteki Polskiej w Waszyngtonie, 

Zamykamy  kolejny  dobry  rok:  nasza  Biblioteka  dalej  rośnie    przybyło  nam
książek i filmów, mamy cały nowy pokój do dyspozycji, rośnie liczba czytelników,
a co najważniejsze  przybyło nam chętnych do pracy.  Nasz dzisiejszy porządek
dzienny  zawiera  szczegółowe  sprawozdanie  z  pracy  Biblioteki,  biuletynu  oraz
sprawozdanie  finansowe.    Innych członków Zarządu  i ochotników poprosiłem o
przygotowanie krótkich relacji z  ich odcinków pracy. Ja sam chcę skupić się na
głównych wydarzeniach  roku,  za  jakie uważam pozyskanie nowego pokoju dla
Biblioteki oraz połączenie sił z Radą Rodziców Polskiej Szkoły przy Ambasadzie
RP w Waszyngtonie.

W  kwietniu  2002  nasz  gospodarz,  Minister  Wiesław  Wodyk,  Szef  Biura
Ekonomicznego Ambasady RP w Waszyngtonie, przychylił się do naszej prośby
o  przydzielenie  na  użytek  Biblioteki  dodatkowego  pokoju,  wykorzystywanego
dotychczas jako magazyn mebli. Niedługo potem Biblioteka została zalana przez
wodę po ulewnym deszczu. Ustalenie przyczyny powtarzających się powodzi w

Bibliotece i usunięcie jej zajęło kilka miesięcy i kosztowało nas ponad trzy tysiące dolarów. Teraz jednak mamy
pewność, że woda książkom nie grozi.

Wszelkie  prace  projektowe,  budowlane,  stolarskie,  malarskie  i  inne  związane  z  remontem  nowego  pokoju
zostały wykonane bezpłatnie przez polskie  firmy działające na  terenie Waszyngtonu: Four Walls   Mirosława
Gołczyńskiego,  Cracovia    Dariusza  Kwiatkowskiego,  United  ColorsSławomira  Korzana  i  Falcon  Wiesława
Małachowskiego  oraz  przez  rodziców  uczniów  Polskiej  Szkoły.    Instalację  elektryczną  wykonał  Ryszard
Isański. Wycena wartości wykonanych przez nich wszystkich prac przekracza moje kompetencje, na pewno
był to prezent kilku tysięcy dolarów, za który jeszcze raz z całego serca dziękujemy.

Z  inicjatywy  Rady  Rodziców  Polskiej  Szkoły  w  Waszyngtonie  w  maju  i  czerwcu  toczyły  się  rozmowy  z
Zarządem TPBP na temat połączenia sił obu organizacji  i szerszego otwarcia Biblioteki na potrzeby polskich
dzieci i młodzieży szkolnej.  Ze strony Rady Rodziców w rozmowach udział brały: Elżbieta Dyba, Anna Janiak,
Kiti Rudnicka, Izabela Rutkowska i Grażyna Żebrowska. W wyniku tych rozmów zawarto porozumienie, które
daje wszystkim  uczniom Polskiej  Szkoły  przy Ambasadzie RP  prawa  użytkowników Biblioteki.  Ustalono,  że
nowy  pokój  będzie  służył  w  pierwszym  rzędzie  potrzebom  młodych  czytelników,  i  że  tutaj  znajdzie
pomieszczenie dział dziecięcy oraz atrakcyjnie eksponowana  literatura młodzieżowa. Będą tam komputery z
programami edukacyjnymi  i dostępem do  Internetu. Ustalono  też, że Rada Rodziców będzie co  roku płaciła
składkę  członkowską w wysokości  $10.00    za  każdego  ucznia Szkoły.    Jako  swój wkład w  koszty  remontu
Rada  dodała  $2,000.00,  a meble  do  pokoju młodych  zostały  zakupione  z  funduszy  szkolnych. Również  ze
środków szkolnych opłacony jest dodatkowy dyżur szkolnej bibliotekarki w sobotę  po południu.  Najważniejsza
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dla Biblioteki była zadeklarowana przez rodziców gotowość włączenia się do życia Biblioteki – a więc stałych
dyżurów,  redagowania  biuletynu,  organizacji  imprez,  katalogowania.  Rodzice  włączyli  się  do  pracy  przy
remoncie  i  wyposażeniu  nowego  pokoju  (Munoz,  Rutkowska,  Słoboda,  BorowskaMassalska,  Massalski,
Turek,  Skurzewski,  Piszczek  i  in.).    Wrześniowy  piknik  Biblioteki  odbył  się  po  raz  pierwszy  jako  wspólna
impreza  szkolnobiblioteczna,  przy  znacznym  wkładzie  pracy  ze  strony  grona  rodzicielskiego  i  był  wielkim
sukcesem. Lada chwila spodziewamy się pierwszego transportu nowych książek dziecięcych i młodzieżowych,
zakupionych z kasy Biblioteki.   Trwa katalogowanie  i porządkowanie starszych zbiorów.   Duża część naszej
uwagi i wysiłku poświęcona jest obecnie sprawom urządzenia i oddania do użytku polskim dzieciom, młodym
ludziom i ich rodzinom pokoju, w którym będą się dobrze czuli, którego będą potrzebowali.  Jednocześnie stale
podkreślamy  zasadę  jedności  Biblioteki,  pamiętamy  o  potrzebach  naszej  dorosłej    klienteli,  która  stanowi
materialną podstawę bytu Biblioteki.

Nasze dotychczasowe doświadczenie wspólnej pracy z gronem rodziców jest jak najlepsze.  Mamy nadzieję,
że  oficjalne  wejście  ich  przedstawicieli  do  Zarządu  TPBP  potwierdzi  tylko  nasz  silny  związek  i  stworzy
formalne ramy długotrwałej i owocnej współpracy Polskiej Szkoły i Biblioteki Polskiej. 

Ważne miejsce  Biblioteki  Polskiej  na mapie  kulturalnej Waszyngtonu    i  zasługi  TPBP w  szerzeniu  polskiej
kultury  i  tradycji  zostały  w  ubiegłym  roku  uhonorowane  przez  władze  Rzeczypospolitej  Polskiej,  które
przyznały  odznaczenia  państwowe  dziewięciu  działaczom  Biblioteki.    Krzyże  Kawalerskie  Orderu  Zasługi
otrzymali Alina Żerańska i Zbigniew Okręglak.  Złotymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali: Anna Knezevich,
Monika  Mieroszewska,  Elżbieta  RymszaPawłowska,  Jerzy  Kozłowski,  Krzysztof    Parczewski,  Jerzy
Suboczewski i – odznaczona pośmiertnie  Sylwia Murawska.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim gratuluję. Jednocześnie chcę podziękować za rok dobrej pracy wszystkim
członkom  ustępującego  Zarządu.    Za  dwanaście  lat  pracy  w  Bibliotece  dziękuję  Pani  Alinie  Żerańskiej, 
niestrudzonej  redaktorce  Wiadomości  z  Biblioteki,  która  była  z  nami  od  narodzin  Biblioteki  jako
Wiceprzewodnicząca Zarządu.  Zasługi Pani Aliny to historia Biblioteki, nie sposób oddać im sprawiedliwość w
kilku zdaniach. Pani Alino, wiemy, że dalej będzie Pani blisko  i  liczymy na Pani mądrość  i doświadczenie w
prowadzeniu spraw Biblioteki.

Ze względu na stan zdrowia odchodzi również z Zarządu pan Jerzy Suboczewski. Panie Jurku, bardzo będzie
nam brakowało Pana rzeczowych i trzeźwych  wypowiedzi na temat organizacji pracy Biblioteki. 

Pragnę  też  w  imieniu  członków  Biblioteki  serdecznie  podziękować  wszystkim  tym,  którzy  bezinteresownie
poświęcają  swój  wolny  czas  aby  pełnić  dyżury  i  udostępniać  nasze  zbiory  czytelnikom.   W minionym  roku
dyżury  w  Bibliotece  pełnili:  ś.p.  Sylwia Murawska,  Danuta  Boczar,  Danuta  Fornalik,  Ewa Grądzka, Andrzej
Hłasko, Anna Knezevich, Maria Koziebrodzka,  Jerzy Kozłowski,  Irena Kwiatkowska, Monika Mieroszewska,
Krzysztof  Parczewski,  Elżbieta  RymszaPawłowska,  Katarzyna  Tuszyńska,  Tadeusz Walendowski,  Grażyna
Żebrowska.

Tadeusz Walendowski

Sprawozdanie z Walnego Zebrania TPBP
Walne  Zebranie  Towarzystwa  Przyjaciół  Biblioteki
Polskiej  odbyło  się  w  dniu  23  lutego  2003  w
Waszyngtonie.  Przybyłych  na  zebranie  Towarzystwa
ponad 30 członków Biblioteki przywitała konsul Teresa
Janiszewska.    Formalne  przewodzenie  zebraniu
powierzono  Elżbiecie  Pendzich.  Chwilą  ciszy
uczczono  śmierć  wieloletniej  bibliotekarki  Sylwii
Murawskiej.  Sprawozdanie  roczne  odczytał
przewodniczący  Zarządu  –  Tadeusz  Walendowski  –
który  za  główne  wydarzenia  minionego  roku  uznał
uzyskanie  przez  Bibliotekę  dodatkowego
pomieszczenia  oraz  nawiązanie  ścisłej  współpracy  z
Radą  Rodziców  Polskiej  Szkoły  w  Waszyngtonie. 
Podziękował  też wszystkim  tym, którzy zaangażowali
się  w  pomoc  przy  remontowaniu  nowo  uzyskanego
pomieszczenia.

O sprawach związanych z wydawaniem biuletynu

Zarząd Biblioteki Polskiej na rok 2003
 
Tadeusz Walendowski  dziennikarz, inicjator
założenia Biblioteki Polskiej w maju 1991 r.,
przewodniczący Zarządu od zawiązania Towarzystwa
Przyjaciół Biblioteki Polskiej w 1991.
Elżbieta Dyba – specjalista organizacji informacji,
członek Rady Rodziców przy Polskiej Szkole w
Waszyngtonie, inicjatorka nawiązania współpracy obu
instytucji.
Ewa Grądzka – matematyk, współpracuje z Biblioteką
od 2001 r.
Andrzej Hłasko  inż. elektryk, członek Zarządu od
2001 r. Anna Knezevich – ekonomistka, pracuje w
Bibliotece od jej otwarcia w 1992 r., członek Zarządu i
sekretarz od 1994 r
Jerzy Kozłowski  ekonomista, specjalista
komputerowy, członek Zarządu od 1991 r.,
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Biblioteki poinformował zebranych Jerzy Kozłowski. 
W roku 2003 prowadzenie biuletynu przejmie od jego
dotychczasowej redaktorki – Aliny Żerańskiej  zespół
w składzie: Jerzy Kozłowski, Izabela Rutkowska,
Katarzyna TimmerLubaczewska. Nakład biuletynu
ulegnie zwiększeniu do 500 egzemplarzy ze względu
na wzrost liczby członków Biblioteki. Dużą
popularnością cieszy się także internetowa strona
Biblioteki, którą w 2002 roku odwiedzono blisko 3700
razy.

Ponieważ  sprawozdanie  finansowe  z  działalności
Biblioteki  zostało  w  całości  opublikowane  w
poprzednim  wydaniu  Wiadomości  z  Biblioteki,  jej
skarbnik  –  Zbigniew  Okręglak    ograniczył  swoje
wystąpienie  do  poinformowania  zebranych,  iż  na
koniec  roku  2002  stan  konta  Biblioteki  zamknął  się
sumą $41,509. W minionym  roku Bibliotece przybyło
93 nowych członków oraz ubyło 48; według stanu ze
stycznia  2003  do  Biblioteki  należy  obecnie  306
członków (osób indywidualnych i rodzin) plus wszyscy
uczniowie  Polskiej  Szkoły,  co  czyni  ją  największą
organizacją  polonijną  w  Waszyngtonie.    Z  zapłatą
składek za rok 2003 zalega 117 członków Biblioteki.

odpowiedzialny za szatę graficzną, skład i druk
Wiadomości z Biblioteki oraz prowadzenie witryny
Biblioteki Polskiej w Internecie.
Witold Massalski – kapitan WP, od kilku lat związany
z Radą Rodziców przy Polskiej Szkole w
Waszyngtonie.
Monika Mieroszewska – bibliotekarka, pracuje w
Bibliotece od 1993 r., członek Zarządu od 1995 r.,
odpowiedzialna za koordynację ochotników i dział
informacji.
Zbigniew Okręglak  dr inż. mechanik, prawnik,
członek Zarządu i skarbnik od 1999 r.
Krzysztof Parczewski  dr inż. chemik, członek
Zarządu od 1994 r., skarbnik w latach 199698.
Elżbieta RymszaPawłowska – bibliotekarka,
współzałożycielka Biblioteki, członek Zarządu od 2000
r.
Mirosław Turek – specjalista systemów
komputerowych, od kilku lat związany z Radą
Rodziców przy Polskiej Szkole w Waszyngtonie.
Katarzyna Tuszyńska – administrator baz danych,
współpracuje z Biblioteką od 2001 r.
Grażyna Żebrowska – fizyk, pracownik Ambasady
RP w Waszyngtonie, członek Rady Rodziców przy
Polskiej Szkole w Waszyngtonie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marek Syski – zdał sprawozdanie z kontroli rachunków Biblioteki, które
znaleziono w najlepszym porządku.   Podkreślił on ogromny wkład skarbnika, któremu Biblioteka zawdzięcza
niezwykle  rzetelne  prowadzenie  spraw  finansowych.    Na  podstawie  sprawozdania  Komisji  zebrani  udzielili
absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Sprawozdanie ze stanu Biblioteki przedstawiła Elżbieta RymszaPawłowska. Poinformowała ona zebranych,
że  Biblioteka  posiada  w  swoich  zbiorach  około  6000  książek,  z  których  wszystkie  są  profesjonalnie
opracowane i skatalogowane, 375 kaset video oraz 7 stałych prenumerat polskich gazet i czasopism.  W 2002
Bibliotekę odwiedziło 1185 osób.   Dzięki uzyskaniu przez Bibliotekę nowego pomieszczenia,  jej zbiory będą
mogły  zostać  rozrzedzone,  co  ułatwi  ich  dostępność  oraz  umożliwi  dokonywanie  przez  Bibliotekę  nowych
zakupów.   Nowo  uzyskane  pomieszczenie  zostanie  przeznaczone  na  zbiory  dla  dzieci  i młodzieży  oraz  na
posiadaną przez Bibliotekę kolekcję książek historycznych.

Nie wszyscy wiedzą,  że w Bibliotece  funkcjonuje  także
dział  informacji,  który  prowadzi,  z  pomocą  poczty
elektronicznej,    Monika  Mieroszewska.  Najczęściej
powtarzające  się  pytania  dotyczą  genealogii,  informacji
źródłowych  o  postaciach  historycznych,  polskich
przepisach prawnych oraz odniesień literackich.

Witold  Massalski  poinformował  zebranych  o  przebiegu
remontu  Biblioteki  oraz  planach  w  tej  dziedzinie  na
przyszłość.  Z pomocą architekta – Mirosława Słobody –
przygotowywany  jest  projekt  odświeżenia  i
uatrakcyjnienia pomieszczeń bibliotecznych.

Nadzór nad systemem komputerowym Biblioteki przejął
Mirosław Turek. Zainstalowane są obecnie w Bibliotece
trzy komputery, wszystkie z dostępem do  Internetu.   W

najbliższej przyszłości planowany jest zakup czwartego komputera, który usprawni funkcjonowanie sieci oraz
umożliwi  rozszerzenie  dostępu  do  Internetu  i  do  polskich  programów  edukacyjnych  dla  dzieci  i młodzieży. 
Stanowiska do pracy przy komputerach zostały zorganizowane w nowym pomieszczeniu Biblioteki.

Ewa Grądzka poinformowała zebranych o postępie prac nad odzyskiwaniem ponad 150 egzemplarzy książek
nie  zwróconych  do  Biblioteki  w  terminie.    Jej  wysiłki  w  tej  dziedzinie  zaowocowały  zwrotem  istotnej  części
zagubionych pozycji.

Organizowaniem  katalogowania  nowych  nabytków  Biblioteki,  w  tym  w  szczególności  zbiorów  dla  dzieci    i
młodzieży,  zajmowała  się  Elżbieta  Dyba.    W  swoim  wystąpieniu  podkreśliła,  iż  jest  to  praca  dla  Biblioteki



niezbędna a zarazem niezwykle żmudna i czasochłonna. W najbliższej przyszłości planowane jest spotkanie
osób  zainteresowanych  pomocą w  katalogowaniu  oraz  przygotowanie  szczegółowej  instrukcji.   Działania  te
maja na celu przyspieszenie prac nad katalogowaniem książek i jak najszybsze udostępnienie ich czytelnikom.

Zamykając  cześć  sprawozdawczą  zebrania  jego  przewodnicząca  –  Elżbieta  Pendzich  –  z  uznaniem
odnotowała  ogromną  aktywność  i  bezinteresowny  wkład  pracy  wszystkich  osób  związanych  z  Biblioteką,
którym zawdzięcza ona swoje istnienie i funkcjonowanie.

Komisja Nominacyjna w składzie: Alina Żerańska, Krzysztof Murawski, Irena Suboczewska, zaproponowała 14
kandydatów  do  Zarządu  Biblioteki  na  rok  2003.    Głosami  zebranych  wszyscy  zgłoszeni  kandydaci  zostali
przyjęci  w  skład  nowego  Zarządu  (informacja  powyżej).  Wybrano  także  Komisję  Rewizyjną  –  Monika
Massalska, Izabela Rutkowska, Katarzyna TimmerLubaczewska oraz Komisję Nominacyjną – Alina Żerańska,
Krzysztof Murawski, Anne Wiernicki.

Zebranie zakończyła dyskusja nad formami działalności Biblioteki w roku 2003.  Elżbieta Dyba zaapelowała o
większą aktywność w organizacji wydarzeń kulturalnych w języku polskim dla dzieci i młodzieży. Zgłosiła także
chęć organizacji  spotkań z wybitnymi  członkami polskiej  społeczności w Waszyngtonie.   Zbigniew Okręglak
zwrócił  uwagę,  iż  inicjatywy  takie  już  istnieją  i  że  chętnie  przyczyni  się  do  koordynacji  współpracy  z
funkcjonującym w Waszyngtonie  „Klubem Polskich Profesorów”.   Konsul Teresa Janiszewska zadeklarowała
chęć aktywnej pomocy w organizacji spotkań, w tym także w pomieszczeniach Konsulatu. Postulowano także
większe wykorzystanie poczty elektronicznej w komunikowaniu się z członkami Biblioteki oraz dostosowanie
zbioru filmów do potrzeb zmieniającej się technologii.

Z życia Biblioteki
Vlad Murzewski, Leokadia Wojtaszek, Tadeusz Walendowski i Monika Stanton przekazali nam ostatnio
donacje finansowe. Dziękujemy!

W ciągu ostatnich 2 miesięcy liczba członków Biblioteki powiększyła się o 19 osób.

To  w  języku  obraz  własny
Czcij twój język, Lechów rodzie,
Ty z posad ziemskich strącony,
Jeden wziąłeś na twe łodzie
Po matce skarb ocalony.
 
Kazimierz Brodziński (17911835)

Przyjeżdżają ludzie z Polski przerażeni.  Co za język!  Na ulicy, w autobusie, w sklepie i nawet u znajomych.  A
w gazetach,  a w książkach... wulgarność  karczemna.   Wprost  nie do opisania.   Rekrut w  koszarach by  się
niegdyś tego powstydził.  A co najgorsze Polacy do codziennego używania takich słów przywykli i już ich to nie
razi, już nie czują brzydoty, nie słyszą obelżywości.  Ktoś mi nawet tłumaczył, że to właściwie teraz nic złego,
po prostu przecinek, jak niegdyś dziadkowie nasi mówili  mocium panie.

A jednak nie zawsze tak  jest  i nie wszędzie.   Do naszej Biblioteki Polskiej przychodzą czytelnicy najczęściej
młodzi, którzy nie tak dawno przybyli do Ameryki, również w starszym wieku i nawet tutaj urodzeni  a żadnych
ordynarności  nie  słyszałam.    Może    ludzie,  którzy  interesują  się  książkami,  brudnego  języka  w  ogóle  nie
używają?  A może tak ich to skromne miejsce usposabia.  To by była dla naszych bibliotekarzy pochwała, że
potrafili  wytworzyć  odpowiedni  nastrój,  bo  przecież  postawili  sobie  zadanie  wedle  przykazań  naszego
wieszcza Słowackiego, by przed narodem nieść „oświaty kaganiec”.

W  stosunku  do  czystości  języka  w  Polsce  jest  inne  podejście,  niż  w  Stanach  Zjednoczonych.    W  Polsce
znajdujemy  ordynarne  wyrażenia  w  prasie  i  w  książkach  bez  ograniczenia.    Tutaj  zaś  jest  wyraźne
rozróżnienie tego, co jest estetycznie dopuszczalne.  W żadnym czasopiśmie, nawet w dziennikach potężnych
rozmiarów,    jak Washington  Post  lub  New  York  Times,  nie  znajdzie  się  żadnej  wulgarności    nie  tylko  w
publicystyce,  reportażach, ale nawet w najlżejszych  felietonach.   W powieściach, owszem, bywają, ale  tylko
gdy przytoczone są rozmowy bohaterów dla wiernego ich zobrazowania.  Prawie nigdy w partiach narracji od
autora,  ani  w  książkach  poważniejszych  o  nie  fikcyjnej  treści.  Ta  moda  na  prostacki  styl,  na  schamienie,
przyszła  do  nas  ze  wschodu,  wdarła  się  nieproszona  do  naszej  łacińskiej  zachodniej  kultury  i  słowiańskiej
subtelności.

http://www.polishlibrary.org/newsletter/april2003/april2003.htm#Top


W latach rządów PRL rozprzestrzeniła się też „nowomowa”, to jest napuszone propagandą i pseudo naukowe
słowa i zwroty wymyślane przez tępych i niedouczonych aparatczyków.  Szczęśliwie to po trochu ulatnia się z
naszego  języka  i  czasopism,  choć  niestety  zastępuje  je  akceptowana  wulgarność  jak  też  zalew
angielszczyzny.   Niegdyś  takim  intruzem  stała  się  łacina  potem  francuski.    Były  to  języki międzynarodowe,
którymi porozumiewała się ze sobą inteligencja różnych krajów.  Miejmy nadzieję, że i przed tym się obronimy,
że  po    nieodzownym  przyswojeniu  sobie  nowych  nazw  zdobyczy  technologii    snobizm  pozowania  na
amerykańskość też przycichnie. Nasza polska mowa jest  piękna i bogata, zdolna wyrazić najgłębsze uczucia,
najzabawniejsze żarty, najsubtelniejsze przeżycia i największy gniew  bez potrzeby pożyczek od obcych, ani
pomocy słów obrażających kobiety, którymi są przecież nasze matki, żony i córki.

Biblioteka nasza ma świecić przykładem, dostarczyć literaturę prawdziwie piękną i wiarygodne informacje.  We
wszystkich  bibliotekach  i  kulturalnych  instytucjach  konieczna  jest  też  selekcja    Nie ma  to  nic wspólnego  z 
odrażającą  cenzurą,  bo  cenzura  oznacza  zakazy  odgórne,  a  selekcja  to  prawo  indywidualnego  wyboru,
przysługujące  wszystkim  ludziom  i  instytucjom  użyteczności  publicznej.    Ktoś  może  się  sprzeczać,  że  co
jednemu wydaje się wstrętne lub niewłaściwe, dla innego może być piękne i ciekawe.  Z przykrością musimy
przyznać,  że  wydawnictwo  Jerzego  Urbana  Nie  pozyskało  w  Polsce  duże  powodzenie,  co  nie  dowodzi
przecież jego wartości. Czy popularność tego pisma nakazuje, by je trzymać w sali parafialnej, w bibliotekach
szkolnych,  lub  w  naszej  Bibliotece  Polskiej?    Decyzja  należy  do  Zarządu.    Nie  chcemy  mieć  na  półkach
książek  z  odrażająco  plugawym  językiem,  o  zdecydowanie  pornograficznym  charakterze  lub
rozprzestrzeniających fałszywe informacje.  Wszyscy wiemy na przykład, że w latach rządów PRL drukowano
mnóstwo książek wypaczających historię Polski lub dających fałszywy obraz przez pomijanie wydarzeń, które
miały miejsce. Przybywają do naszej biblioteki w poszukiwaniu prawdy  ludzie wychowani w szkołach reżimu
komunistycznego.   Gdybyśmy  trzymali książki historyczne drukowane w czasach zniewolenia umysłowego  
byłoby  to  kontynuowaniem  tamtej  propagandy.    Na  szczęście  obecnie  wydaje  się  w  Polsce  i  za  granicą
mnóstwo  prac  historycznych  zasługujących  na  zaufanie  i  nie  brak  ich  na  naszych  półkach.    Każdy  może
uzupełnić swoją wiedzę.

Mamy więc wolną wolę wyboru swego stylu życia, swego języka, tego co oglądamy,  co czytamy i też tego jak
wychować  dzieci.    Niektórzy  uważają,  że  polszczyzna  będzie  dzieciom  zawadą    w  amerykańskim  tyglu
narodowościowym,  piętnem  inności  w  nurcie  tutejszego  życia.    Inni  wierzą,  że  gdy  będą mówić  ze  swymi
dziećmi po angielsku  to nabiorą od nich  lepszej wymowy,  i że  też będą dzieciom bliżsi, bardziej zrozumiali. 
Emigracja jest procesem ciągłym. Można dziś zaobserwować wyniki różnego rodzaju wychowania dzieci kilku
fal emigracji.  Te przedwojennej zarobkowej, gdy rosły w polskim duchu przy polskiej parafii i szkole, stały się
budowniczymi i filarami polonijnych instytucji.  Natomiast te, które nie mówiły po polsku i trzymane były z dala
od polskości  wstydziły się swego pochodzenia  i swoich rodziców.    Ci  ludzie potem utożsamiali  rodziców z
niską klasą społeczną, od której chcieli się oderwać.  Chętnie zmieniali też nazwiska.

Uciekinierzy wojenni  byli  bardziej  zróżnicowani  pod względem poziomu  kultury  i wykształcenia.   Większość
emigrantów  nie miała wówczas możności  lub nie zdobyła się na poważniejszą naukę języka angielskiego.  Ci
nawet po wielu latach pobytu w Ameryce czasem nie opanowali dostatecznie gramatyki, używają niewłaściwe
idiomy i mają kiepską wymowę. Jeśli rozmawiali po angielsku ze swymi dziećmi  jakże strasznie brzmiał ten
język w uszach dzieci,  które w szkole świetnie go opanowały!  Natomiast gdy  rodzice mówili do nich w swym
ojczystym języku, byli bardziej sobą, wydawali się inteligentniejsi, zdobywali szacunek. 

Młodzież,    która włada  nie  tylko  językiem  rodziców,  ale  poznała  historię  i  kulturę  ich  kraju,  gdy  zrozumiała
problemy  i  trudności  emigracji,  wie  że  nie  ma  się  czego  wstydzić,  nabiera  dumy  ze  swego  pochodzenia. 
Synom i córkom tych emigrantów doświadczenie mówi, że ten drugi język, znajomość drugiej kultury, tylko ich
wzbogaciły.    Nie  były  im  przeszkodą  w  szkolnej  nauce,  ani  w  ich  amerykańskim  życiu.    Utrzymują  potem
zazwyczaj bliski kontakt ze swymi rodzicami.

Nowi młodzi przybysze z Polski w większym stopniu zdają sobie sprawę, że nie nazwisko, nie pochodzenie,
ale  kiepska  znajomość  angielskiego  jest  przeszkodą  w  Ameryce.  Wiedzą  jak  wielkim  jest  wysiłkiem  dla
dorosłego człowieka opanowanie obcego  języka.  I  też by utrzymać  język macierzysty,  trzeba go słyszeć od
kołyski  i  zawsze  przy  rodzinnym  stole.    Gdy  dzieci  w  domu  nie  mówią  po  polsku,  posyłanie  do  szkółki
parafialnej na naukę języka niewiele pomoże. Takich szkół polskich jak nasza w Waszyngtonie jest niestety w
Ameryce  tylko  dwie.  Jednak  gniewanie  się  na  dziecko,  które  odezwie  się  po  angielsku,  a  jeszcze  bardziej
karanie tylko je zniechęci. Sprawa jest jednak prosta.  Wystarczy gdy rodzice zawsze, bez wyjątku, mówią do
dzieci  po  polsku,  a  gdy  dziecko  odezwie  się  po  angielsku    nie  odpowiadają  póki  nie  posłyszą  polskiego
języka.

Niektórzy nowi emigranci wywieźli z nieszczęsnej ojczyzny tak przykre wspomnienia, że gdy tylko powiedzie
im  się  w  nowym  kraju,  amerykanizują  się  wprost  na  siłę.    Wcale  też  nie  chcą  przekazać  swym  dzieciom
polskości, ani mówić z nimi po polsku.  To wpływa oczywiście też na polszczyznę rodziców, która zadziwiająco
szybko nabiera obcego akcentu.   Dzieci ich zaś przeżywają podobne problemy emocjonalne jak nie mówiące



po polsku potomstwo poprzednich fal emigracji – poczucie, że polskość to coś wstydliwego, od czego trzeba
uciekać.

Tak nasz język staje się w życiu odzwierciedleniem naszych wewnętrznych, duchowych potrzeb i wartości.

Alina Żerańska

W płaszczu Conrada (Josepha)  pamiętając J.J.
Szczepańskiego

Nie  odpowiada  mi  rola  autora  artykułu  upamiętniającego  zmarłego
niedawno  Jana  Józefa  Szczepańskiego.  Nie  poczuwam  się  ani  do
gruntownej znajomości jego pisarstwa, ani do szczególnego rozeznania w
jego  bogatej  działalności  społecznej.  Czy  mam  pisać  laurkę,  epitafium,
czy  też  nekrolog?  Wyszperać  jakąś  dowcipną  i  jednocześnie  celną
anegdotę  z  jego  życiorysu?  A  może  zabłysnąć  nową  i  śmiałą  analizą
twórczości  tego  pisarza?  Zastanawiam  się  nad  tym  na  bieżąco:  teraz  i
tutaj.  Niektórzy  stwierdzą,  że  skoro  jednak  piszę,  moje  wcześniejsze
wyznanie  jest  tylko  literackim  wybiegiem,  sztuczką  obliczoną  na
wciągnięcie czytelnika w głąb artykułu. Częściowo macie  rację, ale  tylko
częściowo. Podstawowym bowiem powodem mojego wyznania była chęć
odnalezienia  w  sobie  śladów  obecności  pisarstwa  i  osoby  Jana  Józefa
Szczepańskiego.

Ilu  z  nas  postrzega  Szczepańskiego  przez  pryzmat  jego  pisarstwa?
Ośmielam się stwierdzić, że niewielu. Większość z nas na pewno pamięta
go  jako  następcę  Jarosława  Iwaszkiewicza  w  fotelu  prezesa  Związku
Literatów Polskich,  broniącego  honoru  i  godności  środowiska w  okresie
stanu  wojennego.  Być  może  niektórzy  pamiętamy  go  jako  współautora

listu polskich intelektualistów do „przyjaciół Moskali”, proszących (cóż za istotne słowo!) o powiedzenie prawdy
o zbrodni katyńskiej. Powinniśmy  jednak  również pamiętać Szczepańskiego, zmagającego się ze spuścizną
września  1939,  okupacji, AK,  Powstania Warszawskiego.  Szczepańskiegopisarza,  wstępującego  na  „szlak
Conrada”,  aby  z  pokładu Patny wyrazić  swój  sprzeciw wobec grozy  „rzeczy,  które  trwają dłużej  niż my,  nie
będąc nam wierne”.

Porządkując własne myśli dochodzę do wniosku, że widzę Jana Józefa Szczepańskiego we wszystkich tych
wcieleniach: zarówno pisarza, jak i działacza społecznego. To ostatnie sformułowanie wydaje się dziś mocno
zdewaluowane. Określając kogoś działaczem, skazuje się go niemal natychmiast na nieufność  i kpiny. Stało
się  to  za  sprawą  osób,  które  hasło  dobra  społecznego  traktują  jako  wytrych  do  otwarcia  drzwi  dla  swoich
przyziemnych ambicji.  Jan Józef Szczepański, swoją postawą  i swoim pisarstwem nieustannie przypominał,
jak  bardzo  nieodłączną  cechą  zaangażowania  społecznego  są:  poświęcenie,  praca  i  honor.  Będąc
indywidualistą, wskazywał na demagogię i nieprawdę ideologii społecznych rządzących XX wiekiem. Zmagał
się  z  ciężarem  narodowych  mitów.  Adam  Michnik  napisał  o  Szczepańskim:  „Opinią  publiczną  rządzi  mit.
Opowiadaniami Szczepańskiego rządzi prawda”. Prawda, pragnę dodać, która w ujęciu Szczepańskiego ma
wartość imperatywu moralnego.

Odczytanie przesłania przewijającego się w pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego nie  jest  łatwe. Wymaga
odrzucenia intelektualnego lenistwa, przejawiającego się w bezkrytycznej gotowości posługiwania się kliszami
i  schematami  myślowymi.  Tego  również  uczy  nas  Szczepański.  Będąc  pisarzem  stroniącym  od  aktualnie
obowiązujących  mód,  pisał  o  sprawach  jak  najbardziej  aktualnych.  Z  zarzutu  niektórych  krytyków,  że
uprawiany  przez  niego  styl  pisarski  skazuje  go  na  drugoplanową  rolę  w  literaturze  polskiej,  uczynił  swoją
najpoważniejszą  broń.  Dziś  trudno  sobie  wyobrazić  kogoś  innego  przejmującego  schedę  po  Jarosławie
Iwaszkiewiczu w kierowaniu ZLP. Udowodnił  tym samym, że  rolą  literatury nie  jest  kreowanie artystycznych
trendów,  lecz mówienie  prawdy  i  ciągłe  poszukiwanie  porządku w  chaosie.  Dziś,  bardziej  niż  kiedykolwiek,
wymaga to pójścia pod prąd salonowym modom przypisującym prowokacji artystycznej nadrzędne znaczenie.
Wymaga  to  obrony  Sacrum  przed  ustawicznym  szturmem  ze  strony  tych,  którzy  widzą  go,  jako  jedyną
przeszkodę  na  drodze  do  „wyzwolenia”  jednostki  ludzkiej.  Wymaga  to  niezgody  na  pustkę  i  wyjścia  poza
„przyziemną przypadkowość” ludzkiej egzystencji.

Tomasz Awdankiewicz
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Pianista i jego losy
Pokazywany  obecnie  w  kinach
całego  świata  film  Pianista  w
reżyserii  Romana  Polańskiego
powstał  w  oparciu  o  okupacyjne
wspomnienia  Władysława
Szpilmana,  znanego  polskiego
pianisty  i  kompozytora  zarówno
muzyki  klasycznej  (Koncert
Skrzypcowy,  suita  na
fortepian  Życie  Maszyn),  jak  i
popularnej  (muzyka  dla  dzieci,
pamiętny  Czerwony
autobusczy  Nie  wierzę  piosence;
Władysław  Szpilman  był  także
inicjatorem  i  współorganizatorem
Festiwalu  Piosenki  w  Sopocie  w
1961  roku).    Swoje  wspomnienia
Władysław  Szpilman  spisał  zaraz
po  wojnie,  w  roku  1945.    Zostały

one po  raz pierwszy wydane drukiem w  roku 1946 pod  tytułemŚmierć miasta.   Mimo,  iż  ówczesna  cenzura
wprowadziła wiele kaleczących zmian w  tekście wspomnień (m.in. nie pozwolono na ukazanie niemieckiego
oficera  jako wybawiciela Żyda), książka szybko zniknęła z półek księgarskich. Kolejne próby  jej ponownego
wydania spełzły jednak na niczym i wspomnienia musiały czekać ponad 50 lat, aby mogły ukazać się w swej
pełnej wersji. W późnych latach 90tych, wysiłkiem syna Władysława Szpilmana, wydano je w Niemczech; w
Polsce książka doczekała się pełnego wydania – pod  tytułem Pianista   dopiero w  roku  2000  i  natychmiast
zdobyła rozgłos. W roku 2001 została ogłoszona Książką Roku we Francji, zaś film nakręcony na jej podstawie
przez Romana Polańskiego został wyróżniony między innymi Złotą Palmą na festiwalu w Cannes, Europejską
Nagrodą  Filmową,  siedmioma  Cezarami  Francuskiej  Akademii  Filmowej,  dwoma  nagrodami  Brytyjskiej
Akademii Sztuki Filmowej i Telewizyjnej oraz trzema Oscarami Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Pianista  nie  jest  znakomitym  dziełem  literackim,  ale  jako  pamiętnik,  napisany  pod  głębokim  wrażeniem
przeżytych  wydarzeń,  jest  autentycznym  i  wstrząsającym  opisem  piekła masowej  eksterminacji  zgotowanej
Polakom  żydowskiego  pochodzenia.  Będąc  raczej  historią  prywatnego  Holokaustu  niż  dokumentem
globalnego zjawiska, książka łamie schematy znane dotychczas z twórczości o podobnej tematyce. 

Przedstawiając ofiary i sprawców martyrologii wojennej, Szpilman trzyma się historycznej prawdy, nie ulegając
emocjonalnym stereotypom. Jego granice dobra i zła nie przebiegają po linii narodowości i Szpilman rzetelnie,
bez  zbędnego  patosu,  pozwalając  opisywanym  wypadkom  mówić  za  siebie,    dokumentuje  akty  zarówno
człowieczeństwa  jak  i  zwyrodnienia  po  stronie  niemieckiej,  polskiej  i  żydowskiej.  Jakby  rozumiejąc
kompleksowość ludzkich natur, raczej ubolewa i agonizuje niż oskarża czy moralizuje. Niejako ze zdziwieniem,
wręcz  stoicyzmem,  znieczulony  na  grozę  własnego  położenia,  relacjonuje  wydarzenia  bez  dawania  im
emocjonalnej wagi, bez moralnego wartościowania. Sprzyja takiemu wizerunkowi asceza językowa, kompletny
brak  przymiotników  i  metafor  oraz  jakby  kameowa  konstrukcja.  Autor  przytacza  metodą  detalicznej
„wyliczanki”  przykłady  bezsensownych  aktów  okrucieństwa  tak,  jak  mu  się  nasuwały  na  pamięć,  a  nie  w
żadnej chronologicznej  relatywności do historycznych wydarzeń  (dlatego  ten nietypowy pamiętnik nie datuje
wydarzeń). Może stało się  tak dlatego, że autor nie spisywał  ich w  trakcie  ich  „dziania się”,  lecz dopiero po
upływie  czasu  relacjonował  z  pamięci  swoją  historię.  I  tak,  przed  oczami  wstrząśniętego  czytelnika,
przesuwają się wizerunki wygłodniałego człowieka schlipującego z błota rozlaną zupę, obłąkaną cierpieniem
kobietę ubraną  jak komediantka  i daremnie zaczepiającą przechodniów z zapytaniem czy widzieli  jej dawno
już straconego przez hitlerowców męża, czy wymuszone tańce na ulicy odbywające się przy salwach śmiechu
pod niemieckimi kolbami i nieraz prowadzące do śmierci z wycieńczenia.

Szpilman  jakby  ze  zdziwieniem  relacjonuje  wydarzenia,  które  przeszkadzają  mu  w  kontynuacji  jego  pasji
muzycznej. Powoduje nim nieracjonalny optymizm w opiekuńczą siłę muzyki oraz niewytłumaczalna wiara, że
artysta  jest  ponad  historią  i  musi  przeżyć.  Jego  optymizm  nie  jest  oparty  na  śledzeniu  wypadków  i
spekulowaniu o przyszłości; Szpilman nie planuje swojego przeżycia, nie obmyśla strategii, nie interesuje go,
skąd przyjdzie pomoc, na jak długo starczą zapasy żywności i kto mu pomoże w śmiertelnej chorobie. Poddaje
się natomiast roli fatum i przypadku jakby rozumiejąc, że w tej nielogicznej wojnie wszystkie śmierci i przeżycia
są przypadkowe  to w końcu przeżył on, a nie jego brat, który na swój sztubacki sposób sprzeniewierzał się
hitlerowskim nakazom. Zginęli  też  jego współbratymcy  nonkonformiści, którzy pod grozą śmierci gromadzili
broń  do  powstania  i  drukowali  nielegalne  pisma.  Nie  ma  w  nim  instynktu  samozachowawczego  i  dlatego
ważniejsze  jest  ocalenie  przed  zniszczeniem  rąk,  artystycznych  narzędzi  pracy,  niż  własne  przeżycie.



Szpilman  bezgranicznie  i  nieomal  bez  emocji  poddaje  się  losowi,  tylko  raz  dając  się  ponieść  wybuchowi
bezbrzeżnej  rozpaczy.  Dzieje  się  to  zaraz  po  utracie  rodziny,  gdy  zszokowany  na  oślep  biegnie  ulicami,
płacząc  jak osierocone dziecko,  nie dbając,  że może być  zauważony przez niemieckich  żołnierzy. W miarę
upływu  czasu,  zmienianych  miejsc  ukryć,  przebytych  chorób,  głodu,  konieczności  jak  najcichszego
zachowania, zmienia się w emocjonalną figurę lodową. Ale nawet w momentach uczuciowego paraliżu myśli
głównie  o muzyce,  grając  bezgłośnie  na wyimaginowanej  klawiaturze.  Być może  temu właśnie  zawdzięcza
swoje przeżycie.

Tak  książka,  jak  i  film,  który  jest  jej  wiernym  odtworzeniem,  nie  mogą  być  traktowane  jako  dokument
historyczny  nie  tylko  dlatego,  że  autor  nie  datuje wydarzeń,  ale  dlatego,  że Pianista  jest    mikrowycinkiem
wydarzeń widzianych  z  bramy  rodzinnego domu,  z  ulic  przemierzanych w drodze do  pracy,  czy wreszcie  z
okien kolejnych kryjówek. Będąc odizolowanym od wiadomości  z zewnątrz bohater często nie  jest w stanie
zrozumieć wydarzeń, które opisuje jako bierny obserwator  Powstanie w Getcie czy Powstanie Warszawskie
widziane są  tylko z perspektywy  jednego okna, autor  raczej odgaduje  ich znaczenie, wnioskuje zwycięstwa
czy  porażki  każdej  ze  stron  jedynie  na  podstawie  ruchu  ambulansów  w  kierunku  pobliskiego  szpitala
niemieckiego.  

We wspomnieniach Szpilmana nie ma prawdziwych bohaterów, nawet on sam jest tylko ocalałym bezradnym
Robinsonem na  tle wydarzeń. Można by  nawet  odnieść wrażenie,  że  prawdziwym bohaterem powieści  jest
raczej jego ukochana Warszawa oraz muzyka – dwie jedyne wartości, które tak naprawdę przetrwały historię.

Polskie wydanie Pianisty z 2000 roku zostało opatrzone posłowiem niemieckiego poety Wolfa Biermanna oraz
fragmentami  wstrząsającego  pamiętnika  kapitana  Wermahtu  i  wybawcy  Szpilmana  –  Wilma  Hosenfelda.
Krakowski Znak dołączył do książki płytę kompaktową z historycznymi nagraniami Władysława Szpilmana, a
wśród  nich  interpretacje  Chopina,  Rachmaninowa  oraz  wybrane  kompozycje  samego  autora.    Sięgając
poPianistę  –  tak  w  wersji  książkowej  jak  filmowej  –  stajemy  się  świadkami  historii  ludzkiego  przetrwania,
bohaterskiego  i  przypadkowego  zarazem  –  historii,  o  której  sam  Szpilman  bardzo  długo  nie  był  w  stanie
rozmawiać nawet z własną żoną i synami.  Władysław Szpilman zmarł w 2000 roku w Warszawie.

Aleksandra Zajackowski

Snobizmy Literackie: Spotkania (osobiste) z autorami
Zarząd  Biblioteki  Polskiej  zaprasza  wszystkich  miłośników  książek  i  pisarstwa  na  spotkanie
z Dorotą Munoz, mieszkającą w okolicach Waszyngtonu autorką książkiSmak Czerwcowego
Śniegu, licznych artykułów i scenariuszy (to właśnie Dorota przygotowała i wyreżyserowała już
dwukrotnie szkolne jasełka w Polskiej Szkole w Waszyngtonie).  Mamy nadzieję, że spotkanie z
Dorotą przyczyni  się do  rozbudzenia nowych  talentów  literackich oraz  zachęci  do spotykania
się  z  nią w  ramach warsztatów  teatralnych,  o  których  powstaniu marzy  ona  już  od  kilku  lat. 
Spotkanie odbędzie się w sobote 26 kwietnia 2003 o godzinie 16:00 w  lokalu Biura Radcy
Ekonomicznego w Waszyngtonie (adres: 1503  21st Street, N.W. Washington, DC).   A oto co
Dorota pisze o sobie:

 
Na  mapie  mojego  życia  widnieje  wiele  miejsc,  poczynając  od  maleńkiej  beskidzkiej  wioski,  w  której  się
urodziłam  i  spędziłam  dzieciństwo,  następnie  zadymione  śląskie  miasteczko,  gdzie  mieszkałam  osiem  lat,
zakopiański  okres  związany  z  nauką  w  Technikum  Tkactwa  Artystycznego  i  tatrzańskimi  włóczęgami,
późniejsza  krótka,  trzymiesięczna  zaledwie  przymiarka  do  włókiennictwa  na  Politechnice  łódzkiej,  która
zakończyła  się  szaleńczą  decyzją  podróży  do Gdańska.    Zakochałam  się w  tym mieście  i  nie wróciłam  na
Południe.    Przez  dwa  lata  tkałam  gobeliny,  które  obecnie  zdobią  ściany  Filharmonii  Bydgoskiej,  a  później
zdecydowałam się na studia, na Uniwersytecie Gdańskim – polonistyka.  Jakby to jeszcze było zbyt mało do
pełnego  szczęścia,  w  1986  roku  postanowiłam  wyjechać  do  USA,  na  parę  miesięcy,  zarobić  i  wrócić. 
Wylądowałam w Nowym Jorku, z  jedną walizką, bez znajomości angielskiego, samotna, bez planów.   Przez
dwa  lata  przedłużałam wizę,  oddawałam  bilety  lotnicze,  obiecywałam  sobie  i  innym,  że wracam.  Zostałam.
Nauczyłam się angielskiego, później hiszpańskiego, który bardzo pomaga mi w kontaktach z rodziną mojego
salwadorskiego męża,  skończyłam  studia  bibliotekarskie  i  zajęłam  się …  literaturą medyczną.   Mam dwoje
dzieci,  13letniego  Mateusza  oraz  3letnia  Milenę,  która  urodziła  się  w  Chinach.    Ot,  bardzo  zwyczajny
życiorys.
 
Pisanie  to  chyba moja  największa  pasja.    Już w  szkole  średniej  komponowałam  pierwsze  sztuki  teatralne,
piosenki,  wiersze  i  opowiadania.    Moja  polonistka  namawiała  mnie,  abym  wysyłała  swoje  utwory  do
czasopism, ale nigdy  tego nie zrobiłam.   Chyba musiałam dojrzeć, pokochać siebie  i  pozbyć się demonów.
Książka „Smak Czerwcowego Śniegu” powstała w ciągu sześciu miesięcy.  Długo nie chciałam rozstać się z
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rękopisem,  jakby  przeczuwając,  że  oddając  go w  ręce  czytelników,    pożegnam  się  z  tęsknotami  za  swoim
dzieciństwem.   Ta książka,  która miała być hołdem dla mojej wsi  i  jej mieszkańców,  stała  się  zaporą,  która
chyba na zawsze oddzieliła mnie od tamtej społeczności.
 
Obecnie przygotowuję do druku moją drugą książkę, która opowie polskim czytelnikom o mojej egzotycznej
podróży  do  Salwadoru.    Z  ciekawostek  zdradzę,  że  byłam  pierwszą  Polką  (podróżowałam  z  polskim
paszportem),  która  wjechała  do  tego  kraju  po  zakończeniu  wojny  domowej  w  celach  czysto  turystyczno
poznawczych…
 

Kolejne spotkanie, na które zapraszamy naszych czytelników i sympatyków, będzie okazją do
poznaniaBożeny Sawy, autorki książki Romans  z  angielskim  ...  crossing Columbus Bridge.
Motywacja.  Inspiracja.  Informacja.  Przykłady,  wydanej  wysiłkiem  własnym  autorki  w  roku
2002. O tym, co w tej książce można znaleźć, napisane jest na jej obwolucie:
 
Co zawiera ta książka?

∙  To  pionierska  książka.  Porusza  bowiem  wszystkie  problemy  edukacyjnej  –  i  to  nie  tylko
językowej – wspinaczki w górę. Naturalnie także problemy życiowe. Jako taka, jest książką o
życiu i jak je przeżyć. Książką dla każdego.

∙  Angielski  –  jak  każdy  obiekt  uczucia  z  którym  wiążemy  naszą  przyszłość  –  ma  swoją
przeszłość  i  charakter,  które  trzeba bliżej  poznać. Z  rozdziałów na  temat historii  tego  języka, globtrotera  i
globowładcy. I licznych angielskich tekstów.

∙ Historię  Imigracji w Nowym Świecie. Historię 70 milionów emigrantów, którzy przybyli  tu Mostem Kolumba.
Niezbędną  dla  każdego  imigranta,  by  się  na  dobre  zakorzenić  w  nowej  ojczyźnie,  by  się  z  nią  w  pełni
identyfikować.

∙ Praktyczny sposób poznania samego siebie: swoich słabości i talentów. Konieczny początek, by skutecznie
realizować najśmielsze plany i marzenia. Z pożytkiem dla siebie, najbliższych, własnej grupy etnicznej i obu
ojczyzn: starej i nowej.

∙  Jeśli  dasz  się  porwać  zawartym  w  książce  inspirującym,  motywującym  i  poradniczym  treściom  autorki  i
obficie przez nią cytowanych naszychWielkich – od starożytnych do współczesnych   wygrasz.

∙ Romans? – Tak, romans. Traktując angielski na serio i z taką pasją  jak romans – poznasz język doskonale.
Ta książka jest analizą i propozycją rozwiązania – krok po kroku, etap po etapie – problemów romansu, by
fascynował, wzbogacał, uszczęśliwiał.

 
Swoją książkę Bożena Sawa napisała  „dla wszystkich zaangażowanych we współpracę Polski  i Polonii  i  jej
końcowy efekt – wzmocnienie obu, więc chyba dla nas wszystkich. Każdy, kto chciałby poznać książkę, może
ją  zamówić  bezpośrednio  w  wydawnictwie  (Bożena  Sawa,  Columbus  Bridge,  PO  Box  015837,  Miami,  FL
331015837,  email:  BozenaSawa@hotmail.com).  Wszystkich  zainteresowanych  osobistym  spotkaniem  z
autorką  zapraszamy do Konsulatu RP w Waszyngtonie w sobotę  31 maja  o  godzinie  16.00  (adres:  2224
Wyoming Ave., NW, Washington).

Nowe Nabytki
Wraz  z  rozszerzeniem  Biblioteki  o  nowe  pomieszczenie  podjęliśmy  wysiłek  istotnego  powiększenia  zbioru
książek  dla  dzieci  i młodzieży.   W  początkach  tego  roku Polska Szkoła  przekazała  Bibliotece  swoje  zbiory
beletrystyki,  zamówionych  zostało  blisko  150  nowych,  pięknie  wydanych  książek  z  księgarni  Merlin,  do
zbiorów włączyliśmy liczne dary książkowe od osób prywatnych zaprzyjaźnionych z Biblioteką. Wprawdzie nie
wszystkie książki są już dostępne dla czytelników – wiele z nich wciąż wymaga opracowania i skatalogowania
– zachęcamy jednak do zajrzenia na półki „Pokoju Młodych” przy najbliższej wizycie w Bibliotece.  Można na
nich  będzie  znaleźć  pozycje  Nienackiego,  Niziurskiego,  Pagaczewskiego,  Siesickiej,  Szklarskiego  i  wielu
innych,  znanych  i  lubianych  autorów  literatury  dla  dzieci  i  młodzieży.  W  doborze  książek  staraliśmy  się
korzystać  z  rekomendacji  nauczycieli,  organizatorów  akcji  „Cała  Polska  czyta  dzieciom”  oraz  czytelników
„Gazety Wyborczej”, biorących udział w dyskusji na  temat kanonu współczesnej  literatury dziecięcej. Wśród
nowo zakupionych książek znalazło się więc także wiele tłumaczeń autorów obcojęzycznych, których lektura
zalecana  jest  obecnie  w  Polsce. Mamy  nadzieję,  że  dzięki  naszym  najnowszym  nabytkom, mieszkająca w
okolicach Waszyngtonu młodzież będzie znała i czytała tę samą literaturę co ich rówieśnicy w Polsce.

Wśród nowo zakupionych książek znalazły się też liczne pozycje dla dorosłych.  Jest ich tym razem tak wiele,
że  indywidualne  omówienia  zabrałyby  zbyt  wiele  miejsce  w  biuletynie.    Zachęcamy  wiec  do  odwiedzenia
Biblioteki i sprawdzenia, co nowego można znaleźć na jej półkach.
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