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Od Redakcji 
 

Kilka lat temu, dzięki współpracy z Polską Szkołą, w 

Bibliotece powstał pokój dziecięcy – znajdują się w nim 

zbiory klasyki literatury dziecięcej polskiej i światowej. 

Pokój ten stworzyliśmy z myślą o dzieciach, aby nie 

brakowało im polskich książek, o ich rodzicach, aby mogli 

dzielić się z dziećmi lekturami w języku ojczystym, ale 

także z myślą o Bibliotece, aby miała swoich 

użytkowników i przyjaciół w przyszłości. Z podobnych 

powodów dzielimy się z polskimi dziećmi łamami naszego 

biuletynu – tym razem publikujemy twórczość bardzo 

jeszcze wczesną, niewątpliwie jednak dającą powód do 

dumy samym autorom, ich rodzicom i nauczycielom. 

Dziękujemy i polecamy naszym czytelnikom. 

 

Zachęcamy też do lektury wywiadu, jakiego udzieliła nam 

pochodząca z Polski, bardzo młoda, a już odnosząca 

sukcesy śpiewaczka, Magdalena Wór. Imponuje 

sprawność i dojrzałość, z jaką posługuje się swoim 

pięknym głosem, polskim językiem i doświadczeniem 

życia w dwóch kulturach.  

 

Żegnamy Irenę Sendlerową. Ta niezwykle skromna osoba 

pozostawiła po sobie pamięć bohaterstwa i wielkiej, 

bezinteresownej dobroci. Wspomnienie wojny i jej 

straszliwych doświadczeń powraca też wraz z 

omówieniami dwóch bardzo ważnych pozycji – filmu 

Andrzeja Wajdy Katyń oraz publikacji zbioru dokumentów 

katyńskich. Powstanie tych dzieł, które przyczyniają się do 

poznania przez świat prawdy o zbrodni katyńskiej, w 

świadomości wielu Polaków niesie w sobie symbolikę 
oddania ostatniej posługi zamordowanym. Obie pozycje 

dostępne są w naszej Bibliotece w języku polskim i 

angielskim. 

From the Editors 
 
A few years ago our library (with cooperation from the 

Polish School) acquired a children’s room. It houses 

classics of Polish and world literature for children. We 

didn’t want our youngest readers to be deprived of 

beautiful books in Polish. We also wished parents to 

be able to share their favorite stories in their native 

tongue. And of course we thought of our library and its 

future readers and supporters. With this in mind we 

share the pages of our newsletter with Polish children. 

This time we are presenting some very early creative 

endeavors which no doubt inspire pride in their au-

thors, parents and teachers. 

 

We also encourage you to read our interview with 

Magdalena Wór. She is a young singer originally from 

Poland who has already garnered some successes. Her 

technique as a singer is quite impressive as is her 

knowledge of Polish and experience of living in two 

cultures. 

 

We bid farewell to Irena Sendler. This very modest 

woman left a legacy of heroism and selfless goodness. 

Memories of war and its horrors return as our authors 

discuss Andrzej Wajda’s film Katyń and a volume of 

Katyń documents. The film and the book contribute to 

universal knowledge of the Katyń murders and—for 

many Poles—symbolize a final act of respect towards 

the victims. Both of these important acquisitions are 

available at the Polish Library in Polish and English. 

 

On a lighter note we write about the latest cultural 

events—a true musical treat provided by Małgorzata 

Markowska and a library sponsored cabaret evening. 
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W nieco lżejszym tonie piszemy też o ostatnich 

wydarzeniach kulturalnych – prawdziwej uczcie 

muzycznej dostarczonej nam przez Małgorzatę 
Markowską oraz o powstałym w Bibliotece kabarecie, 

którego wiele jeszcze przedstawień mamy nadzieję 
promować w przyszłości na naszych łamach. Zapraszamy 

do lektury i, tradycyjnie, do współpracy. 

Spotkania: Rozmowa z Magdaleną Wór 

Magdalena Wór jest urodzoną w Polsce i wychowaną w 

USA  śpiewaczką operową, niedawno goszczącą w 

Waszyngtonie. 

 

Joanna Petry-Mroczkowska 
(JPM): Pani Magdaleno, jesteśmy 

z Pani bardzo dumni. W ostatnich 

dniach występowała Pani w 

Kennedy Center z Narodową 
Orkiestrą Symfoniczną pod 

d y r e k c j ą  V l a d i m i r a 

Ashkenazy’ego w oryginalnej 

“inscenizacji” Peer Gynta Edvarda 

Griega. Jak do tego doszło? 

 

Magdalena Wór (MW): Śpiewam od dziecka. W 

parafialnej scholi w Polsce, później jako kilkunastoletnia 

kantorka kościelna już w Stanach. Kiedy nie znalazło się 
dla mnie miejsce na mszy o 9 rano, przez pięć lat 

wstawałam o świcie, aby móc śpiewać o 7:15. Ale z 

drugiej strony, nie byłam pewna. Wahałam się i 

myślałam o studiach komputerowych, czymś bardzo 

konkretnym. Moja Mama poprosiła o radę Magdalenę 
Falewicz-Moulson, byłą primadonnę Opery w Berlinie, 

która z powodów osobistych znalazła się w Atlancie, 

gdzie zamieszkaliśmy. Uznała ona, że mam wszelkie 

zadatki na karierę wokalną. Ukończyłam więc studia w 

tym zakresie na Georgia State University w Atlancie, z 

tytułem magistra. Już wtedy czułam, że przydało mi się 
doświadczenie jako wykonawczyni otrzaskanej z 

publicznością, umiejącej przełamać tremę. Rolę Anitry u 

Griega zaproponowano mi na zakończenie dwuletniego 

programu Młodych Artystów Domingo-Cafritz. 

 

(JPM): Znaleźć się w tym programie, do którego 

przymierzają się setki młodych zdolnych, a 

zakwalifikowuje się kilkanaście osób, to wielkie 

osiągnięcie. Członkowie programu biorą udział w 

koncertach i operach wystawianych na głównej scenie 

opery narodowej. Uczą się od artystów światowej sławy. 

Występują z recitalami. Panią podziwialiśmy w Renwick 

Gallery. 

 

 

(MW): W sezonie 2006-08 do programu Domingo-

Cafritz dostało się dwanaście osób, w tym ośmiu 

wokalistów. Byłam bardzo przejęta, kiedy osobiście, na 

samym końcu przesłuchiwał nas Maestro Domingo. Poza 

wielką klasą artystyczną jest to bardzo miły człowiek, 

który szczerze troszczy się o młodych. W 

Wagnerowskiej Walkirii, w której on śpiewał rolę 
Zygmunda, miałam zaszczyt występować w roli jednej z 

jego sióstr. Kiedy Maestro śpiewał rolę Bajazeta w 

Tamerlanie Haendla, na próbach dane mi było śpiewać 
Andronica. Mimo, iż chodziło tylko o zastępstwo, 

Maestro czasami dosiadał się do mnie widząc jak jestem 

oczarowana tą barokową muzyką i zamieniał ze mną 
kilka słów na temat tej opery, czy przebiegu próby.  

 

(JPM): Ponieważ znana jest Pani ze skromności, muszę 
posługując się informacjami z programu koncertu 

wyliczyć choć kilka sukcesów. Zajęła Pani I miejsce w 

Konkursie Wokalnym im. Heinza Rehfussa (2005). 

Wcześniej była Pani laureatką  Konkursu 

Mozartowskiego w Atlancie (2002). A przede wszystkim 

finalistką Konkursu Metropolitan Opera (2002) – obok 

ośmiu innych osób wybranych z ok. 1500 ubiegających 

się o ten honor. 

 

(MW): Tak. Uznałam to za wielkie wyróżnienie. 

Przygotowania trwają rok, eliminacje kilka miesięcy. 

Obejmują parę etapów, od stanowych poczynając. Etap 

eliminacji regionalnych wyłania tylko jedną osobę. W 

finałach występowaliśmy z orkiestrą Metropolitan Opera 

pod dyrekcją wybitnego Juliusa Rudela. Śpiewałam 

Habanerę z Carmen oraz arię Cherubina z Wesela 

Figara. Cały konkurs na etapie regionalnym nagrywany 

jest dla lokalnego radia, a finał do radiowego 

rozpowszechniania w całym kraju. Informację o 

finalistach zamieszcza znane w świecie Opera News.  

(JPM): Jest Pani mezzosopranem. Pisząc o Pani głosie 

krytycy używają metafor - tembr ciemnej czekolady, 

palonego karmelu. Ja bym powiedziała, że w 

porównaniu z sopranem, miodem lipowym, Pani głos 

jest jak miód spadziowy, cięższy, ciemniejszy, bardziej 

wyszukany i droższy. Ale też mniej ról operowych 

napisano dla mezzosopranu. Mówi się, że mezzosoprany 

śpiewają role wiedźm, złośnic i …chłopców. 

We hope to promote repeat performances of the caba-

ret in future issues. 

 

As always we urge you to visit the library and hope-

fully to volunteer.      
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(MW): Tak. O mezzosopranie można by wiele 

powiedzieć. Jest to głos, który rozwija się znacznie 

wolniej niż sopran, do ok. 32 roku życia, ale też “trwa” 

dłużej. Proces rozwoju mojego głosu jest w toku. 

Dlatego też nie przestaję nad nim pracować, ale 

jednocześnie, na tym etapie doświadczeń 
profesjonalnych, gotowa już jestem rozpocząć występy 

operowe. 

 

(JPM): Jaki okres w historii muzyki “leży” Pani 

najbardziej? 

 

(MW): Uwielbiam barok. Jeszcze na studiach zaczęłam 

występować z grupą New Trinity Baroque. Najbliższy 

mojemu sercu jest Bach. Może nie opery, ale oratoryjna 

Pasja wg Świętego Mateusza. W tym utworze szukam 

inspiracji, kiedy mi jej potrzeba. Bardzo też lubię 
Haendla i Vivaldiego. W operach Haendla takich jak 

Juliusz Cezar, Rinaldo, Tamerlan, Alcina, Orlando, czy 

Ariodante jest wiele głównych ról dla mezzosopranu. 

Ostatnio nawet stają się coraz bardziej popularne. Jeśli 
chodzi o muzykę późniejszą, coraz częściej śpiewam też 
utwory Mozarta. 

 

(JPM): Przyjechała Pani wraz z rodzicami z Polski w 

1991 jako bardzo młoda osoba. Wielu Pani rówieśników 

w podobnej sytuacji mówi już po polsku z trudnością. O 

Pani nie można tego powiedzieć. Walczy Pani o kreskę 
nad o w nazwisku. 

 
(MW): Przygotowując różne występy w Stanach zawsze 

staram się sięgać do polskich pieśni. Kształtowały mnie 

przecież lata przeżyte w Polsce. Pamiętam, kiedy byłam 

małą dziewczynką, w rodzinnym Lądku-Zdroju 

Bogusław Kaczyński, którego znali moi Rodzice, 

wywróżył mi – bardzo wtedy na wyrost – karierę 
śpiewaczą, bo stwierdził u mnie “ucho muzyczne”. A 

kiedy jechał do Metropolitan Opera w Nowym Jorku, 

podarowałam mu małego misia na szczęście i jak się 
niedawno dowiedziałam, nigdy go nie zgubił. Tam się 
więc zaczęło… 

 

(JPM): Znana jest Pani także z pracowitości oraz 

determinacji. Kiedy Pani rówieśnicy są niefrasobliwi, 

Pani zna smak wyrzeczeń, bo droga do perfekcji nie jest 

łatwa? Ale musi mieć Pani jakieś sposoby na relaks. 

 

(MW): Lubię rower, cieszy mnie obcowanie ze 

zwierzętami. Zawsze było koło mnie dużo… ptaków. No 

i uwielbiam czytać, do tego stopnia, że uważano mnie za 

mola książkowego. Szczególnie pociąga mnie 

beletrystyka historyczna, a więc oczywiście Sienkiewicz. 

Literatura i muzyka to siostry. Nie ma opery bez libretta, 

często korzystającego z wielkiej literatury. 

 

(JPM): Miły to wątek dla mnie, reprezentującej 

Bibliotekę Polską. Serdecznie dziękując za spotkanie 

zapytam jeszcze, czego Pani życzyć. 
 

(MW): Abym zawsze mogła jak najlepiej przekazywać 
ludziom to, co dany kompozytor oraz autor tekstu mieli 

na myśli, dodając do tego piętno swojej osobowości. W 

ten sposób chciałabym porwać słuchających. Każdy 

artysta pragnie ciekawych ról, w przypadku 

mezzosopranu chyba najbardziej znana jest rola Carmen. 

Chciałabym też kiedyś dać się poznać w Europie, z 

Polską na czele. 

Pożegnania: Irena Sendlerowa (1910-2008) 

Irena Sendlerowa, która podczas II wojny światowej 

przyczyniła się do uratowania ok. 2,5 tys. żydowskich 

dzieci z warszawskiego getta, zmarła 12 maja w wieku 

98 lat. W ostatnich latach swojego długiego życia stała 

się żywą legendą, o której dużo pisano i mówiono w 

całej Polsce i w wielu innych krajach, m.in. w Stanach 

Zjednoczonych. Stała się uosobieniem odwagi cywilnej, 

idealnym przykładem codziennego i bezgranicznego 

poświęcania się dla dobra innych ludzi. 

 

W rozmowach i wywiadach Irena Sendlerowa 

podkreślała, że nie udałoby się jej uratować tylu dzieci, 

gdyby nie pomoc jej współpracowników. W jednym z 

amatorskich filmów poświęconych jej osobie 

opublikowanym na YouTube powiedziała: „wszystko 

razem było trzydzieści osób zaangażowanych” (Irena 

Sendler RelationNet, 4:15). Do grupy bezpośrednich 

współpracowników Ireny Sendlerowej należy jednak 

doliczyć innych działaczy Żegoty i polskiego podziemia 

- na przykład fałszerzy dokumentów, dzięki którym 

uratowane dzieci mogły uzyskać nową tożsamość oraz 

łączników, którzy potajemnie przekazywali pieniądze na 

pomoc dla Żydów - a także tych wszystkich ludzi, którzy 

przyjęli do siebie uratowane z getta dzieci, ich rodziny, 

lekarzy. Wszyscy oni ryzykowali życiem.  

 

Postać Sendlerowej zainspirowała już kilka ważnych 

twórczych przedsięwzięć. Ta skromna kobieta stała się 
jednak słynna na skalę międzynarodową dopiero wtedy, 

gdy uczennice szkoły średniej z Uniontown w stanie 

Kansas postanowiły napisać i odegrać krótkie 

przedstawienie teatralne na jej temat. Sztuka nosi tytuł 

Życie w słoiku (Life in a Jar), bo w słoiku zakopanym w 

ogrodzie Sendlerowa przechowywała prawdziwe imiona 
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i nazwiska uratowanych z Getta dzieci oraz inne 

informacje, mające po wojnie umożliwić połączenie 

dzieci z ich rodzinami. Sztuka Życie w słoiku została już 
wystawiona ponad 250 razy w wielu miejscach w USA, 

a także w Polsce. Podróż 
u c z e n n i c - a k t o r e k  z 

Uniontown do Polski i ich 

wzruszające spotkanie z Ireną 
Sendlerową w maju 2001 r. i 

jeszcze raz w 2002 r. 

opisywane były szeroko w 

amerykańskiej prasie. The 

Irena Sendler Project trwa 

nadal, a strona internetowa 

projektu (irenasendler.org) 

stała się żywym pomnikiem 

bohaterki. 

 

Do nagłośnienia chwalebnych czynów Ireny 

Sendlerowej przyczyniła się też znana działaczka 

waszyngtońska, pani Kaya Mirecka Ploss. W 2003 r. 

kierowane wówczas przez dr Ploss Amerykańskie 

Centrum Kultury Polskiej przyznało Irenie Sendlerowej 

nagrodę im. Jana Karskiego Za Męstwo i Odwagę. 
Wkrótce potem Jan Paweł II napisał do niej list 

gratulacyjny, a w Polsce, z rąk Prezydenta R.P., odebrała 

Order Orła Białego. Kandydatura Ireny Sendlerowej 

została także przedstawiona do Pokojowej Nagrody 

Nobla, której niestety nie otrzymała.  

 

Historią Ireny Sendlerowej zainteresowała się 
amerykańska realizatorka filmów Mary Skinner, której 

matka była Polką. Dzięki licznym spotkaniom z 

Sendlerową w Polsce zebrany został obszerny materiał 

do filmu dokumentalnego In the Name of Their 

Mothers: The Story of Irena Sendler. Niestety ostatnie 

stadium produkcji filmu zostało zawieszone z powodu 

braku… funduszy. Jego autorka wystąpiła do mnie z 

prośbą: Please ask your readers to contact me at 

nycskinner@earthlink.net or call me at (917) 443-6458 

or visit our web site at www.irenasendlerfilm.com if they 

have advice, referrals of people to contact or would like 

to help us in any way. O samej bohaterce Mary Skinner 

napisała tak, jak wiele innych osób, które miały okazję 
poznać Irenę Sendlerową: 
 

Like many people who knew her, I feel a huge sense of 

loss. It's a dark time for me. Though I am tremendously 

grateful that I had the honor and good fortune to know 

her and to make this film about her. She probably never 

knew how deeply she affected my life and empowered me 

in ways I could not have imagined were possible, but she 

did. 

 

W styczniu 2004 została wydana książka biograficzna o 

Irenie Sendlerowej, opracowana przez Annę 
Mieszkowską - Matka dzieci holocaustu: historia Ireny 

Sendlerowej - miejmy nadzieję, że pierwsza z wielu, 

które jeszcze powstaną. Książka ta doczekała się 
tłumaczenia na angielski (Mother of the Children of the 

Holocaust: the Story of Irena Sendler), ale trudno ją 
znaleźć w księgarniach. Wydanie oryginalne znalazłem 

jednak w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. 

Książka Anny Mieszkowskiej jest zbiorem informacji i 

cytatów na temat Ireny Sendlerowej, włącznie z wieloma 

wypowiedziami samej bohaterki oraz tekstem sztuki 

Życie w słoiku.  Zdecydowanie polecam! 

 

Marcin Żmudzki 

Recenzje - Book Reviews 

The Last Mazurka: a Family’s Tale of War, Passion, 
and Loss by Andrew Tarnowski, St. Martin’s Press, 

2007, 348 pages. 

 

Anyone who expects to find here a nostalgic look at the 

Tarnowskis (one of Poland’s most ancient aristocratic 

families) is in for a surprise. The author, a former 

Reuters correspondent, presents an unvarnished, at times 

painfully honest account of the clan through the 

twentieth century. An entertaining blend of history and 

memoir, the narrative is richly flavored with details 

about the tumultuous personal lives of the various 

Tarnowskis. In an interview given to Polish Culture 

Website (UK) Tarnowski observed that …As a journalist 

I decided to treat the family…with complete accuracy 

and truth…only the truth is really interesting. And 

indeed what he offers is an interesting, highly readable 

story with broad appeal. 

 

The book’s main focus is on the author’s grandfather 

Hieronim Tarnowski (1884-1945) and his two children: 

Stanislaw and Sophie.  It is through the prism of their 

troubled lives that the saga unfolds. The Tarnowskis 

lived in the privileged world of landowning aristocracy, 

a cocoon of vast estates, family connections and faithful 

retainers that came to an abrupt end in September 1939. 

The best chapters in the book deal with the family’s 

escape to Romania where they became penniless 

refugees overnight and their subsequent treks to 

Palestine, Egypt and ultimately England. Their odyssey 
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was sweetened by many influential contacts along the 

way. However, they were not spared the psychological 

and emotional ravages of war and its bitter aftermath. 

There is a nuanced close-up of 

Stanislaw Tarnowski, the author’s 

handsome, charismatic, arrogant 

father. He had inherited from 

Hieronim an ungovernable temper 

and a tendency towards violence 

which basically ruined all his 

relationships. Andrew Tarnowski’s 

mother, Chouquette, was afraid of 

him and the parents divorced. But 

to be fair, the author notes his 

father’s bravery in combat (with the 

Carpathian Brigade) and his determination to eke out an 

existence in postwar London. He writes with compassion 

about the drab lives of many exiles whose only 

occupational choice was menial work. Stas Tarnowski 

worked as a house painter for seven years to support his 

second wife and their five children. He returned to 

Poland with his sister in 1957 where they were 

privileged visitors, clearly used by the regime for 

propaganda purposes. The recovery of some family 

treasures which he squandered ultimately led to his near 

ruin. 

 

There are other compelling portraits: Hieronim 

Tarnowski, the author’s grandfather whom he never met, 

survived the war in Poland. The Communists expelled 

him from his childhood home in 1944 which he left in a 

farm cart with one suitcase and a mattress. He died a 

broken hearted man. Tarnowski rightly observes that …

he and landowners like him... remained second-class 

citizens at best, they and their children discriminated 

against in all things. Sophie Tarnowska, Stas’ sister and 

author’s aunt played an important role in Tarnowski’s 

early childhood, filling the void left by his parents’ lack 

of affection. Sophie started the Cairo branch of the 

Polish Red Cross during the war. She was a strong 

woman full of vitality whose excellent memory for 

family stories helped Andrew Tarnowski with his book. 

 

A family reunion in 1999 at their recovered mansion 

showed that, at least in the author’s view, the family was 

still dysfunctional. … The legacy of the past with its 

archaic ways that excluded common sense and rational 

discussion was as cruel as it had been sixty years earlier. 

 

Andrew Tarnowski was born in 1940. He was brought up 

in Scotland and England in the household of his Scottish 

stepfather as a Briton. A stint as Reuters bureau chief for 

Poland during the Solidarity period gave him a chance to 

explore his heritage. Tarnowski began researching The 

Last Mazurka in 1991. He traveled around the world to 

interview family members. Even though his attitude 

towards the family is critical, one feels that the book is 

essentially a “labor of love.” A Polish translation has 

recently been published in Poland. 

 

Monika Mieroszewska 

Katyń: A Crime Without Punishment edited by Anna 

M. Cienciala, Natalia S. Lebedeva and Wojciech 

Materski, Yale University Press, 2008. 

 

Katyń: A Crime Without Punishment 
is an abbreviated version of Katyń 
documents published in two Russian 

and four Polish volumes coedited, just 

like this book, by Natalia Lebedeva 

and Wojciech Materski. Anna 

Cienciala joins them for the American 

edition. The book contains three parts 

corresponding, as noted in the preface 

by an American editor, to the divisions present in the 

Polish and Russian editions. These are: 

 

Part I - “Prisoners of an Undeclared War, 23 

August1939- 5 March 1940;” Part II – “Extermination, 

March –June 1940;” Part III – “Katyń and Its Echoes, 

1940 to the Present.” Each of the parts is preceded by an 

introduction written by Ms. Cienciala that aim to provide 

necessary background for an English speaking readership 

not familiar with Polish history and Katyń itself. 

 

This book does not lend itself to a typical review. When 

read it will no doubt shock even those who are familiar 

with the history of the documented events and who like 

readers of this newsletter do not need any introduction to 

or explanation of its subject matter. Just a look at the 

pictures located between pages 120 and 121 overwhelms 

one with horror, anger, and despair. Such atrocities 

should not happen ever again, to no one and nowhere. If 

only it was possible... 

 

Yale University Press in their Annals of Communism 

series published the book, which is nearly 600 pages. It 

should be of definite interest to researchers and history 

buffs, as well as to scholarly libraries. 

 

Mariusz Sumliński 
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Kino Stare i Nowe - Film Reviews 

Katyń, by Andrzej Wajda. 

 

During the six plus years I lived in 

Poland, I came to better comprehend the 

historical events that led to the mistrust 

which exists between Poland and Russia. 

The Katyń crime was a tragic incident 

frequently referenced by Poles I spoke 

with - often enough for me to leave 

Poland with a clear understanding of 

what took place, the Soviet attempt to 

hide the truth, and how much it all impacted Poland and 

its people. 

 

Katyń is the name of a forest near Smolensk, Russia, 

where in the spring of 1940 some 20,000 Polish officers 

were systematically murdered by the Soviet NKVD and 

buried in mass graves. The officers represented some of 

the best and brightest minds of Poland. Their graves 

were discovered later in the war by the German army. 

The Soviets denied responsibility for the murders and 

accused the Germans. While many Poles knew the truth, 

the Soviets forbade them to speak about it. Not until 

1989 did the Soviet authorities admit the NKVD 

committed the crime. 

 

Andrzej Wajda’s film Katyń is the first feature film to 

bring this story to the big screen. It was an especially 

personal effort for Wajda because his father was killed in 

Katyń. Many Poles today, like Wajda, have immediate or 

extended family who perished there. This film is viewed 

as a reconciliation or repayment of sorts for the victims’ 

families. Even though the film can be somewhat 

complicated because of the multiple perspectives Wajda 

uses to reveal this incident as well as the added 

complexities presented by German and Soviet invasions 

of Poland, American viewers should not shy away from 

it. This film, which was nominated for Best Foreign 

Language Film Oscar, is a well-crafted movie in addition 

to being a powerful and effective history lesson. 

 

The main characters of Wajda’s film are wives, mothers, 

sisters and daughters of Katyń victims, who wait for the 

officers’ return. The women receive no official word 

about their fate and battle alternately with hope for the 

men’s survival and fear of the truth. After the war, the 

Soviets squelch all their efforts to acknowledge the truth 

and persecute those who persist. The fate of the Polish 

officers is revealed to us as Captain Andrzej records the 

details in his journal of the officer’s movements and the 

names of those who are taken away. 

 

Those familiar with Wajda’s previous films will not be 

surprised by the subtle romantic and messianic overtones 

in Katyń along with a rich symbolism harkening back to 

Mickiewicz. Nor would they be surprised with his 

attempt to universalize the story by putting a part of it in 

the context of Sophocles’Antigone. From the dark grey 

clouds that move along the sky accompanied by 

Penderecki’s compelling music at the beginning of the 

film to the final scenes in which we witness the brutal 

murders of the Polish soldiers, the film is filled with 

elements that convey the gravity of this event and its 

aftermath. 

 

Laura Oldanie 

Statyści, reżyseria Michał Kwieciński. 

 

Polski pejzaż filmowy nie byłby 

kompletny, gdyby nie obejmował 

filmów o prowincji. Ostatni z nich - 

Statyści - jest dość przewrotną 
opowieścią o kręceniu filmu przez 

chińską ekipę w małym polskim 

miasteczku. Dlaczego chiński reżyser 

wybrał polską prowincję? Odpowiedź 
jest dość prosta – słyszał, że ludzie są 

tam bardzo smutni i dlatego świetnie nadają się do 

statystowania w melodramacie ze smutnym 

zakończeniem.  

 

Film warto obejrzeć dla specyficznej atmosfery, jaką 
kreuje mała społeczność, w której wszyscy się znają i 

wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Ta pełna 

informacja powoduje powstanie barier we wzajemnych 

międzyludzkich kontaktach. Pani księgowa nie chce 

skorzystać z możliwości podwiezienia przez właściciela 

lokalnego zakładu fotograficznego, bo przecież „to nie 

wypada”. Młodsza siostra stara się działać dokładnie z 

oczekiwaniami starszej siostry. Starszy pan musi 

oszukiwać rodzinę, by wyrwać się z domu na plan 

filmowy. Ta niewidzialna nić małomiasteczkowych 

powiązań, z jednej strony hamuje samodzielną 
inicjatywę, z drugiej jest źródłem wiecznej nostalgii 

podszytej chęcią ucieczki z tego zamkniętego świata. 

 

W uporządkowany świat małego miasteczka nie tylko 

wtargnęli chińscy filmowcy, ale również eks-obywatel. 

Trzydziestolatek, który kiedyś porzucił rodzinę po to, by 

zobaczyć jak wygląda świat na zewnątrz miasteczka. On 
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jeden jest skory do buntu, który przyjmuje dość 
zaskakującą postać - podburza statystów przeciw 

reżyserowi tłumacząc, że film nie musi mieć smutnego 

zakończenia, bowiem młodzi ludzie, o ile kochają się 
mają prawo do szczęścia i pozytywne zakończenie filmu 

powinno im to gwarantować.  
 

Przesłanie filmu jest dość proste, małe miasteczko nie 

musi być wcale smutne, można znaleźć w nim radość, 
przyjaciół. Może być miejscem, do którego chętnie się 

wraca, mimo że zna się świat zewnętrzny. To, jakie jest 

nasze miasto zależy od nas samych. Film atmosferą 
trochę przypomina Ostatni seans filmowy w reżyserii 

Bogdanowicza. Nie mniej, koloryt polski jest całkowicie 

zachowany i stanowi dodatkowy fantastyczny element 

filmu, niektóre zaś z jego dialogów są tylko zrozumiałe 

dla kogoś, kto mieszkał na polskiej prowincji. 

 

Andrzej Raczko 

Wydarzenia: Polska muzyka w Waszyngtonie 

Amor vincit omnia mawiali starożytni Rzymianie z 

Wergiliuszem na czele, ale nie do końca udowodniono, 

że zawsze Amor może być panaceum. 

 

Pod hasłem Musica vincit 

o m n i a  M a ł g o r z a t a 

Markowska postanowiła w 

maju zorganizować w 

Waszyngtonie program 

pokazujący siłę muzycznego 

piękna. 

Mieszkająca w Belgii, a 

goszcząca okresowo z 

mężem w Waszyngtonie 

córka wybitnego polskiego 

dyrygenta, kompozytora i 

twórcy Międzynarodowego 

Fest iwalu  Oratoryjno-

Kantatowego Wratislavia 

Cantans, kieruje od lat 

fundacją Andrzeja Markowskiego (1924-86). Nie 

miejsce tu, żeby obszerniej opisać tę postać. Powiedzmy 

tylko, że Markowski był promotorem polskiej muzyki 

starej i nowej, wychodząc z założenia, iż poprzez współ-

kreację odtwórcy, coś więcej niż interpretację partytury, 

dzieło uznane utrwala w kulturze swoje miejsce, a utwór 

nowy może stać się wydarzeniem. Małgorzata 

Markowska trzyma się dziedzictwa ojca. Nie szczędzi 

energii, aby przybliżać muzykę - muzykę polską, ale nie 

tylko, wykonawców polskich, ale nie tylko.  

 

Program starannie wyreżyserowany przez Markowską 
objął trzy koncerty. Drugi i trzeci odbyły się w Centrum 

Jana Pawła II, w eleganckiej rotundzie mającej za tło 

sielski wiosenny krajobraz. W koncercie ostatnim 

wystąpił młody polski pianista Jan Krzysztof Broja, 

laureat wielu międzynarodowych konkursów, artysta 

entuzjastycznie przyjmowany w salach koncertowych 

Europy. Jako ciekawostkę dodajmy, że zasiadał już w 

jury konkursów i był konsultantem przy produkcji 

Pianisty Polańskiego. Dla słuchaczy waszyngtońskich 

zagrał 6 preludiów Debussyego mistrzowsko malując 

dźwiękiem pastelowe krajobrazy mgieł, wrzosowisk i 

tańczących ondyn czy oddając widowiskowość 
rozpryskujących się na niebie sztucznych ogni. 

Zmieniając muzyczny klimat po dwu nokturnach 

Chopina zachwycił pełną niezwykłej dynamiki Sonatą b-

moll op.36 Sergiusza Rachmaninowa. W kuluarach 

wyjawił, że z zasady wybierać utwory najtrudniejsze 

technicznie. I jakżesz wspaniale radzi sobie z tym 

wyzwaniem!  

 

W drugim recitalu, także w Centrum, wystąpiła Monica 

Ling Lin, sopran, która w 2002 zaśpiewała w czasie 

kanadyjskich Światowych Dni Młodzieży z udziałem 

Jana Pawła II. Monica Ling Lin pochodzi z Hong 

Kongu, mieszka głównie w Kanadzie, zna wiele kultur i 

języków, ale ma też dużo serca dla Polski, gdzie już 
koncertowała. Dla nas przedstawiła repertuar bardzo 

urozmaicony. Były w nim m.in. utwory polskich 

kompozytorów (Chopin i Karłowicz – tak, oczywiście po 

polsku!), zabawne ludowe pieśni chińskie oraz kilka 

utworów sakralnych. Słuchacze urzeczeni byli słodyczą 
artystki i skalą jej możliwości głosowych… 

 

Koncert pierwszy odbył się w Polskiej Ambasadzie w 

dniu Europejskim. Grał Marek Tomaszewski, z 

niezapomnianego tandemu Marek i Wacek 

(Kisielewski). Tomaszewski nie zawiódł oczekiwań i 

uraczył nas smakowitą mieszanką fantazyjnych wariacji 

sprawnie wykorzystujących najsłynniejsze utwory 

klasyczne i dowodzących talentu i wyobraźni muzycznej 

ich twórcy.  

 

Wypada serdecznie podziękować wszystkim artystom 

oraz Pani Markowskiej, która nam te wrażenia 

udostępniła. 

 

Joanna Petry Mroczkowska 
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Wydarzenia: Wenusjanki i Marsjanie 

Co robi społeczność polonijna, do której zbyt rzadko 

przyjeżdżają polscy artyści z kulturalną rozrywką? 

Organizuje swoją własną rozrywkę! Jest to jednak 

możliwe tylko w przypadkach, gdy znajdzie się grono 

entuzjastów gotowych odłożyć na bok kalendarze i 

grafiki wypełnione wymogami profesjonalnego życia by 

wspólnie stworzyć coś ku rozweseleniu innych. A jeśli 
do tego wśród nich znajdzie się osoba z talentem 

organizatorskim, aktorskim, pisarskim i reżyserskim, 

zdolna ten grupowy zapał przetworzyć w wysokiej klasy 

przedstawienie, można wówczas otrzymać przepis na 

znakomite przeżycie artystyczne. 

 

12 kwietnia mieliśmy możliwość uczestniczenia w takim 

właśnie niecodziennym przedstawieniu, zatytułowanym 

Wenusjanki i Marsjanie. Utrzymane było ono w 

kanonie kabaretu, gdzie wiersze przeplatały się z 

monologami, skecze z dykteryjkami, a wszystko to 

spięły znane z polskich estrad piosenki, do śpiewania 

których zachęcano również rozbawioną widownię. 
Sponsorem przedstawienia była Biblioteka Polska, zaś z 

inicjatywy konsula, na ten wieczór ambasada 

wspaniałomyślnie udostępniła swoją najpiękniejszą salę. 
 

Na zaimprowizowanej scence podziwialiśmy aktorów-

amatorów, a na codzień naszych polonijnych przyjaciół. 

Ale niech słowo „amator” nie zwiedzie czytelnika! Bo 

całe widowisko, począwszy od aktorskiej i 

piosenkarskiej werwy wykonawców, przez oprawę 
muzyczną, pokaz slajdów, stroje i rekwizyty, aż po 

doskonałą organizację i przepyszny poczęstunek, słowu 

temu zaprzeczało dając posmak prawdziwego 

profesjonalizmu. Przedstawienie przygotowała Dorota 

Ponikiewska, znana waszyngtońskiej Polonii choćby z 

dziecięcych i młodzieżowych produkcji jasełek. Do 

składanki wybrała wiersze znanych poetów – niektóre w 

ich oryginalnej formie, inne zaadaptowała w bardzo 

humorystyczny sposób tak, by korespondowały z 

wiodącym tematem wieczoru, a jeszcze inne napisała 

sama. W rezultacie otrzymaliśmy swoisty raport o 

odwiecznym konflikcie płci (Planeta Wenus oddalona 

jest od Marsa o mniej więcej 200 milionów km, co w 

przybliżeniu, odpowiada odległości, która dzieli 

mężczyznę od kobiety). Widowisko oparte było na 

najlepszych tradycjach kabaretowych Załuckiego, Boya 

Żeleńskiego, Zielonego Balonika i Piwnicy Pod 

Baranami. A jak formuła kabaretu nakazuje – było 

śmiesznie, śpiewnie, a czasem nawet ciut ... 

krotochwilnie. Kto śpi, nie grzeszy, więc miła osobo, nie 

będzie grzechu, gdy prześpię się z tobą – zapewniano nas 

słowami Sztaudyngera. Dowiedzieliśmy się o 

anomaliach w składach chemiczno-fizycznych kobiety 

(wrze i zamarza bez względu na temperaturę otoczenia) 

oraz o nowym zaszeregowaniu gatunków ssaków (mąż 

jest to zwierzę domowe z gatunku leniwców). Nie podano 

nam rozwiązań, ani strategii rozejmowej w wojnie płci – 

bo takie nie istnieją. Ale słowami Wisławy Szymborskiej 

zapewniano, że najlepsze, co możemy zrobić, to 

kochać...na dobre, na niedobre i na litość boską. O tym, 

że widownia bawiła się szampańsko świadczył chętny jej 

udział w zbiorowym śpiewaniu znanych i lubianych 

szlagierów o tytułach, a jakże: Zakochani są wśród nas, 

Czy te oczy mogą kłamać, Daj mi tę noc i wielu innych. 

A że widowisko okrasiły humorystyczne slajdy i 

niezapomniany wtór fortepianu, więc nie było chyba 

widza, który nie rozkołysałby się na krześle lub nie otarł 

łezki wyciśniętej szczerym rozbawieniem.  

 

Redakcja Wiadomości z Biblioteki planuje poświęcić 
następne wydanie biuletynu na bliższe zapoznanie 

czytelników z sylwetkami artystów oraz przyszłymi 

zamysłami całej trupy aktorskiej. Dziś jedynie podajemy 

listę wykonawców: Agnieszka Christian, Monika 

Crandall, Waldemar Izebski, Grażyna Kocik, Wiesław 

Małachowski, Paulina Migalska, Vlad Nemirovsky, 

Dorota Ponikiewska, Anna i Sylwia Szczepanek oraz 

Leszek Zoliński. I dodajemy, że cały program został 

przygotowany na zasadach wolontariatu zaś dochód 

przeznaczono na rozwój Biblioteki. 

 

Aleksandra Zajackowski  
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Z Polskiej Szkoły:   Dawno, dawno temu za górami za lasami… czyli dziecięca 

twórczość na wiosnę 

Poniższe bajki powstały pod 

kierunkiem Patrycji Lasoń, 

wychowawczyni drugiej klasy 

S z k o l n e g o  P u n k t u 

Konsultacyjnego. Inspiracją 

dla autorów była wiosna oraz 

słowa: królik, dżdżownica, 

żyrafa, okulary, różowy, tchórz, królewna, książę, zbój, 

hulajnoga. Teksty zawierają oryginalną składnię i 

ortografię. 

 

Kiedyś dawno temu była sobie królewna Marta. 

Mieszkała w różowym palace. Miała żyrafę za męża. 

Przyjaźnili się oni również z dżdżownicą która 

przychodziła pożyczać ich hulajnogę. Pewnego dnia 

królewna nie zgodziła się pożyczyć hulajnogi gdy 

przyjaciółka zapukała do drzwi. Dżdżownica wyjechała 

do Anglii powiedziała królikom, zbójnikom i nawet 

tchórzom że królewna jest niedobra. 

Kamila 

 

Była sobie królewna która miała różową sukienkę. Ta 

królewna lubiła jeździć na hulajnodze. O rękę królewny 

starało się dwóch panów: książę i zbójnik. Królewna 

wybrała księcia który nosił okulary. W dniu ślubu 

dostali oni prezenty: królewna – królika a książę 
dżdżownicę. Książę się wystraszył dżdżownicy i 

królewna pomyślała że jej mąż jest tchórzem. Wujek 

królewny podarował młodym podróż do Afryki gdzie 

widzieli żyrafy. 

Małgosia  

 

Królewna spotkała tchórza i ten tchórz był różowy od 

góry do dołu. Drugiego dnia, kiedy królewna chodzi po 

lesie, spotkała zbójnika który nosiły królika. Królewna 

zapytała zbójnika dlaczego nosi okulary. Zbójnik się 
uśmiechnął i powiedział jej historię: Kiedyś dwa lata 

temu podróżowałem w dalekim kraju gdzie mieszkają 
żyrafy. Spotkałem tam hrabię który jeździł na 

hulajnodze, kiedy sobie chodziłem to wpadłem na 

księcia. Kiedy zbójnik skończył mówić historię 
królewna podziękowała i odeszła z uśmiechem. 

Anielka 

 

Królewna podróżowała na hulajnodze i nagle wpadła na 

hrabiego, który jechał na różowym rowerze, biedny aż 
zgubił okulary. Żyrafa, królik i dżdżownica zawołały: 

“Książę! Przybądź na pomoc hrabiemu, zobacz co ta 

zbójnica zrobiła!” Ale ten tchórz nie przyszedł. 

Maciej 

Pewnego razu była sobie królewna. Nosiła różowe 

okulary. Królewna opiekowała się szarym królikiem. 

Kiedy królewna jeździła na swojej hulajnodze, królik 

bawił się z hrabią, wujkiem królewny, w zbójników i 

piratów. Walczyli ze sobą szablami i jeździli na 

olbrzymich dżdżownicach, które książę przywiózł z 

podróży z Afryki. Przywiózł również małą żyrafę. Ta 

żyrafa była tchórzem bo bardzo bała się zajączka. Ale 

potem polubili się i żyli szczęśliwie. 

Krystian 

 

Dawno temu była królewna. Królewna miała dwa 

zwierzątka: królika i żyrafę. Jej tata był królem. Jednego 

dnia chłopiec który był księciem miał różowe okulary, 

poszedł bawić się na hulajnodze ale musiał przestać bo 

jego tata zawołał go do domu. Książę chciał się bawić z 

królewną, ale bał się jej zwierzaków bo był tchórzem. 

Bał się nawet dżdżownicy. Jego tata który był hrabią 
wyjechał z księciem w podróż żeby być daleko od 

zamku ze zwierzakami. 

Aleksandra 

 

Była sobie królewna, która często jeździła w podróże. 

Jej ulubiony kolor to różowy. Dlatego królewna od 

rodziców dostała różowa hulajnogę, różowego królika i 

różowe sukienki. Nawet hrabia przywiózł jej różową 
dżdżownicę. Teraz już tylko marzyła o różowej żyrafie. 

Książę i królewna wybrali się na poszukiwanie różowej 

żyrafy. Po drodze napadli ich zbójnicy, ale Książę nie 

był tchórzem więc ich pokonał. Przyjechali do miasta z 

dużym rynkiem, gdzie od czarodzieja kupili różowe 

okulary. Czarodziej powiedział, że jak pojadą do Afryki 

i założą różowe okulary to znajdą różową żyrafę. 
Louisa 

 

Jak co roku, Wiosna wybrała się w drogę do Polski. Szła 

przez las. Miała przy sobie torebkę pełną kwiatów 

kwitnących jak i śpiewu ptaków. Po drodze zobaczyła 

jeszcze jeden kwiatek, zerwała go i włożyła do torebki. 

Potem wstała i poszła dalej. Po jakimś czasie Wiosna 

zauważyła że jej torebka zginęła, na szczęście 

wiewiórka ją znalazła i oddała Wiośnie. Wiosna była 

piękna i ciepła tego roku w Polsce. 

Zosia 

 

Po długiej zimie nadeszła wiosna. Słonko zaczęło 

mocniej grzać. Śnieg się roztopił. Przyleciały ptaszki. 

Na drzewach pojawiły się pączki. Dzieci nie musiały już 
ubierać rękawiczek i czapek. 

Kamila 
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Była sobie malutka jaskółka. Nazywała się Ania. Każdej 

wiosny Ania przylatuje do Wrocławia. Kiedy wiosna 

zaczyna się wszędzie widać kwiaty, inne ptaszki i jest 

dużo słońca. Tego roku Ania będzie składała jajka żeby 

wykluły się nowe ptaszki. 

Anika  

 

Pewnego dnia mama zajączkowa powiedziała do swoich 

dzieci: ”Zbliża się Wielkanoc, musimy pomalować 
jajka”. Małe zajączki powiedziały do mamy, że nie 

umieją malować jajek. Mama powiedziała więc do nich: 

“Idźcie poszukać wiosny i jak ją znajdziecie to 

namalujcie na jajkach.” Po poszukiwaniach zajączki 

namalowały: tulipany, żonkile, motyle, biedronki, 

słoneczka, zieloną trawę i ptaki. 

Louisa 

 

Wyobraźnia dziecka nie zna granic… dzięki temu życie 

jest takie kolorowe, zupełnie jak wiosna. 

Patrycja Lasoń 

ThingsPolish.com 

 

• Polish history books 

• Polish literature in translation 

• Books on contemporary Poland 

• Books by Polish American authors 

• Resources for Polish language learners 

• Polish dictionaries & magazines 

• Polish children’s books 

• Tourist guides & maps of Poland 

• Polish films , food, flags, mugs, T-shirts 
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