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Od Redakcji 
 

Zbierając materiały do niniejszego biuletynu nie mogłam 

oprzeć się wrażeniu, że na naszych oczach dokonuje się 

właśnie zmiana pokoleniowa – odchodzą wielkie osobo-

wości polskiej kultury XX wieku, twórcy, którzy pamięta-

li drugą wojnę światową i jej okropności, budowanie so-

cjalizmu w Polsce i jego upadek. Żegnamy na naszych 

łamach niedawno zmarłych redaktora Bohdana Toma-

szewskiego, pisarza i reżysera Tadeusza Konwickiego, 

poetę i tłumacza Stanisława Barańczaka. Jako następujące 

pokolenie musimy zmierzyć się z ich spuścizną, aby to, 

co z niej najlepsze, przekazać kiedyś naszym następcom. 

 

Zapraszamy do lektury naszego biuletynu – omawiamy w 

nim warte przeczytania książki i filmy, które koniecznie 

trzeba obejrzeć. Rozmawiamy z Krzysztofem Rucińskim 

o jego pracy, osiągnięciach oraz o tym, jak zdobywać na-

grody filmowe. Polecamy wiersz Karoliny Wilk, w pro-

stych słowach przekazujący skomplikowane niuanse do-

rastania polskiego dziecka w USA; wielu uczniów i rodzi-

ców Polskiej Szkoły w Waszyngtonie może odnieść sło-

wa Karoliny do swoich własnych doświadczeń. W kulina-

riach przepis na chleb, ten na zakwasie, którego brak by-

wa niekiedy przyczyną nostalgii. 

 

From the Editors 
 

While gathering material for the current issue of our 

bulletin, I became convinced that we are witnessing a 

generational change. The great icons of Polish culture 

in the 20th century are departing. They are the ones 

who remembered the Second World War and its hor-

rors as well as socialism and its demise. We bid fare-

well to the recent passing of editor Bohdan 

Tomaszewski; writer and director Tadeusz Konwicki; 

poet and translator Stanislaw Baranczak.  As we follow 

in their footsteps, we have to confront their legacy in 

order to bequeath what was best to future generations.  

 

You are invited to read our bulletin. We discuss books 

and films which deserve your attention. We talk to 

Krzysztof Rucinski about his work, successes and how 

to get film awards. The poem by Karolina Wilk must 

be read. She expresses complexities in simple language 

writing about the growing up of a Polish child in USA.  

Many students and parents in the Polish School in 

Washington will identify with the poem. In the section 

Kulinaria there is a recipe for leavened bread—the 

kind you really miss. The Library has gone through 

many changes. There is a new Library Board, new 

ideas for future projects. There is the TadeuszWalen-
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A w Bibliotece wiele zmian – nowy Zarząd, nowe pomy-

sły na przyszłość oraz nagroda im. Tadeusza Walendow-

skiego, dla nas ta najważniejsza, którą corocznie przyzna-

jemy w uznaniu wkładu w szerzenie rzetelnej wiedzy o 

Polsce i Polakach. Jej laureatem za rok 2014 zostało Mu-

zeum Powstania Warszawskiego.  

 

Zapraszamy do lektury i, jak zwykle, do Biblioteki. Aby 

dowiedzieć się więcej o tym, co robimy na co dzień, po-

lecamy naszą stronę na Facebook (Polish Library In 

Washington, D.C.). 

dowski award, so important for us. This is an annual 

award which is given to an individual or organization for 

propagating knowledge about Poles and Poland.  The 

Warsaw Rising Museum received the award for 2014. 

 

As always, we urge you to read and to visit our Library.  

If you want to find out more about our activities visit our 

Facebook page (Polish Library in Washington, D.C.). 

Spotkania: Krzysztof Ruciński, producent filmowy, zdobywca nagrody AIVA 

Iza Rutkowska (IR): Dzięki kilku nominacjom do Oska-

rów w tym roku dużo się mówi o polskiej kinematografii. 

Sam jesteś zdobywcą nagród przyznawanych przez AIVA 

(Academy of Interactive and Visual Arts).  Czy możesz 

nam o tym opowiedzieć? 

Krzysztof Ruciński (KR): Ten rok przyniósł wiele do-

brego, przede wszystkim znowu mówi się o polskiej ki-

nematografii i mówi się dobrze. Nie trzeba już przywoły-

wać czasów Krzysztofa Kieślowskiego i naszych wiel-

kich reżyserów, producentów, wspominać jak to wtedy 

było dobrze. Pięć nominacji, w tym podkreślmy jedna dla 

operatora, Łukasza Żala. Mam nadzieję, że te nominacje, 

ta przygoda, zebrane doświadczenia, Oskar i inne liczne 

nagrody po drodze, przyniosą lepsze czasy dla polskiego, 

jakże zasłużonego filmu.  

 

A moje skromne nagrody: Telly Award i Davey Award 

(którą dostałem wspólnie z kolegą) to zupełnie inny wy-

miar. Inny budżet, inne wymiary czasowe, inne zasoby 

ludzkie. Od dwóch lat pracuję dla Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego jako operator, montażysta i zara-

zem producent kreatywny, który nadaje ton wypowie-

dziom wideo. Przyznam, że miałem wątpliwości, czy te 

produkcje, zdjęcia, grafika, montaż, mają wartość na ze-

wnątrz, czy mogą konkurować z dużymi produkcjami i 

budżetami typu Coca-Cola, FOX, czy ABC… Teraz mo-

gę odpowiedzieć, że nieźle chyba sobie radzimy skoro 

jesteśmy nagradzani przez niezależnych ekspertów. I jak-

że miłe jest zaskoczenie, kiedy statuetka pojawia się na 

biurku. Choć nie należy się zatrzymywać, co też polecam 

polskiej kinematografii.  Raczej zacytowałbym tu słowa: 

Jesteś tak dobry jak Twoje ostatnie dzieło. 

 

IR: Jak zaczęła się Twoja przygoda z filmem i fotogra-

fią? 

 

KR: Przygoda z fotografią, hm… raczej nie nazwałbym 

się fotografem, to raczej hobby, a aparat zawsze gdzieś 

leżał blisko. Mój pierwszy poważny aparat to Zenit. Są-

siad, który często jeździł do (wtedy jeszcze) Związku 

Radzieckiego, namówił na niego moich rodziców. Pamię-

tam argumentację: Krysiu (to do mojej Mamy), a może 

młody to urodzony artysta, fotograf, sprawdzić warto… 

Po trzech miesiącach aparat był w moich rękach. Było to 

niesamowite przeżycie i wielka frajda. Choć sąsiad Ma-

ciej musiał spędzić parę dobrych tygodni na wbijaniu do 

młodej głowy czym jest kadrowanie, światło, czułość i 

szybkość migawki. Wtedy beztroskie pstrykanie nie było 

takie beztroskie jak teraz, każde naciśnięcie jednak kosz-

towało. Pomyłki nie były mile widziane. 

 

Lubię zdjęcia, lubię zatrzymywać chwile, i nawet śmiem 

twierdzić, że z dobrego zdjęcia można więcej wynieść 

niż z dobrego wideo/filmu. Pozostaję wierny Nikonowi, a 

D4 jest moim marzeniem – jak w nim się rozkłada świa-

tło, kolory, kontrast. Naprawdę aż trzeba wziąć coś na 

uspokojenie. 

 

A film? Skończyłem łódzką Filmówkę broniąc tytułu 

magistra jako producent. Znam wiele osób związanych z 

filmem, aktorów, scenarzystów, reżyserów. Pracowałem 
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m.in. z Januszem Zaorskim przy dużym projekcie sporto-

wym w polskiej telewizji publicznej i tu chyba kończy 

się moja przygoda z filmem. Raczej jestem obserwato-

rem, choć aktywnie uczestniczącym w mniejszych i 

większych wydarzeniach filmowych, takich jak Oscary, 

Festiwal Filmowy w Cannes, etc. Gorączka przed-

Oskarowa co roku udziela nam się w domu. Moja lepsza 

połowa, dziennikarka i korespondentka Polsatu Zuzanna 

Falzmann, z racji wykonywanego zawodu systematycz-

nie ogląda prawie wszystkie nominowane filmy. Staram 

się w tym uczestniczyć, choć nie zawsze młodzież – Nela 

lat 3 i Ian 8 miesięcy – wyrażają na to zgodę. 

 

IR: Co trzeba w sobie mieć, aby być dobrym w Twoim 

zawodzie? 

 

KR: Ś.P. Grzegorz Świątkiewicz, wieloletni przyjaciel i 

kolega z pracy w telewizji publicznej, zawsze mawiał: 

Albo to masz albo nie. Zapewne chodziło mu o oko, wy-

trwałość i dużo entuzjazmu – tu zgaduję. Choć bycie w 

odpowiednim miejscu w odpowiedniej chwili też jest 

istotne, o tym wiele może powiedzieć Łukasz Żal. Łu-

kasz po zdjęciach do Idy urósł niemal do rangi pierwsze-

go operatora Rzeczypospolitej, ale wcześniej nie było tak 

różowo. Jak sam mówi kiedyś usłyszał: Słuchaj stary, 

żeby zadebiutować w tym fachu to albo twój operator 

musi mieć kaca, albo zachorować. Innej drogi nie ma. No 

i zachorował, a sam Łukasz zapewne już nie bije się o 

propozycje, ale propozycje biją się o niego.  

  

IR: Jako profesjonalista masz pewnie sporo obserwacji 

na temat nominowanych do Oskara polskich produkcji. 

Dużo się np. mówi o zdjęciach do Idy. 

 

KR: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że dobra 

współpraca reżysera i operatora przyniosła nominacje, i 

to nie tylko do Oskara. Obydwaj panowie określili ją 

mianem symbiozy i w filmie to widać. Cieszy też bardzo 

ich odwaga w sposobie kadrowania, które w połączeniu z 

czarno-białym obrazem i  bardzo dobrym 

„światłem” (oświetleniem scen) tworzy harmonię. I mi-

mo, że można by się czasami przyczepić do braku konse-

kwencji przy niektórych scenach, to należą się słowa 

uznania za włożone serce i pomysł. Przyznam, że pierw-

sze minuty Idy trochę negatywnie nastawiły mnie do tego 

filmu. Surowe zdjęcia i sposób prowadzenia narracji są w 

nim bardzo specyficzne. Moja głowa potrzebowała czasu. 

Przez kilka dni trawiłem i zadawałem sobie pytanie, czy 

to dobry pomysł. Doskonałym znakiem, że film działa na 

nas jest to, że zatrzymujemy się na dłużej nad nim, myśli-

my, porównujemy - to wielki sukces dzieła Pawlikow-

skiego. 

 

Już sama nominacja do Oskara świadczy o wybitności 

zdjęć, i mimo że od początku można było przewidzieć, że 

tylko na nominacji się skończy, to na pewno do filmu 

będziemy wracać, w domach, szkołach, na uczelniach, i 

rozkładać go na czynniki pierwsze. Powiedziałem, że 

można było przewidzieć, że na nominacji się skończy, 

gdyż zdjęcia do filmu Birdman były bezkonkurencyjne i 

zrobione z takim rozmachem, że tylko odbiór statuetki 

mógł je zatrzymać. Co do samego filmu (oczywiście po-

mijając przesłanie Idy - każdy je widzi i odczytuje ina-

czej), to cieszy mnie tyle pozytywnych zagranicznych 

recenzji, w tym ze Stanów. Mam nadzieję, że jest to 

zwiastun, że polska kinematografia wraca tam gdzie po-

winna być co roku. I tego jej życzę.  

 

IR: A nominowane do Oskara polskie filmy dokumental-

ne? Czy miałeś okazję je obejrzeć? 

 

KR: Widziałem wszystkie nominowane produkcje. Duże 

wrażenie wywarł na mnie film Anety Kopacz Joanna. 

Bardzo dobry montaż, i mimo ciężkiego, smutnego tema-

tu, ten film płynie, nie ma słabych stron. Widz jest obser-

watorem części, fragmentu życia. Do tego bardzo dobre 

zdjęcia, i tu ponownie Łukasz Żal. W połączeniu z muzy-

ką Jana A.P. Kaczmarka film był murowanym kandyda-

tem do nagrody. Choć obył się smakiem, jest godny pole-

cenia.  

 

IR: Jakie masz plany na przyszłość? Czy jest szansa, że 

zatrzymasz się na dłużej w Waszyngtonie? 

  

KR: Plany. Jak na razie jestem bardzo skupiony na rodzi-

nie i pracy. Praca pochłania mnóstwo czasu a chciałbym 

go spędzać więcej z Zuzanną i z moimi łobuziakami. I 

muszę przyznać, że nie jest to łatwe, szczególnie gdy ma-

luchy nie chcą spać w nocy. Obecnie uczę się Adobe 

After Effects – jest to potężny program, który powinien 

dalej podnieść poziom naszych produkcji.  

 

Jest też pomysł na większy projekt - film dokumentalny. 

Pewnie w przyszłym roku. Reszta to już pomniejsze pla-

ny typu nowy sprzęt, aparat, obiektyw, stabilizator obra-

zu (MOVI) i kursy, szkolenia.  A co do zatrzymania się 

w DC na dłużej - kto wie, co jest nam pisane.  

 

IR: Mam nadzieję, że pisane jest nam dużo, długo i cie-

kawie. W każdym razie trzymam kciuki za dalsze sukce-

sy.  I bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. 
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Pożegnania 

Tadeusz Konwicki (1926 - 2015), niezwykły 
zwykły przechodzień 

 

Tadeusz Konwicki - pisarz, reżyser, scenarzysta, okazjo-

nalnie aktor, kibic piłkarski, uważny obserwator, mąż, 

ojciec, właściciel kota Iwana, człowiek popełniający błę-

dy, ulegający słabościom, leczący traumy dzieciństwa, 

chodzący własnymi ścieżkami, wyznaczający nowe tren-

dy w sztuce, zmagający się z chorobą, pragnący pozosta-

wić po sobie ślad, PRZEMIERZAJĄCY SWOJE MIASTO 

PRZECHODZIEŃ. 

 

Regularność jego co-

dziennych spacerów po 

Warszawie była prawie 

tak legendarna, jak sto-

lik w kawiarni Czytelni-

ka na Wiejskiej, gdzie 

od 1956 roku spotykał 

się z Leopoldem Tyr-

mandem, później z Gu-

stawem Holoubkiem. W 

1993 zamienili go na 

stolik w kawiarni u Bli-

klego na Nowym Świe-

cie, gdzie punktualnie o 

11.00 spotykali się rów-

nież z Andrzejem Łapickim. Potem Konwicki jadł obiad 

w Czytelniku, szedł na Plac J. Piłsudskiego popatrzeć na 

zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a 

mieszkał nieopodal na ulicy Górskiego, na tyłach Nowe-

go Światu. Z łatwością można wykreślić zwyczajową 

trasę, po której się przechadzał, anonimowy wśród in-

nych ludzi. 

 

Akcja kilku jego książek i filmów, żeby wspomnieć tu 

Małą Apokalipsę, Wniebowstąpienie czy Jak daleko 

stąd, jak blisko, toczy się w Warszawie, w rozpoznawal-

nych miejscach, z których najważniejszy jest Pałac Kul-

tury i Nauki. Gmach, który był widoczny z balkonu 

mieszkania Konwickich, stał się powracającym moty-

wem w jego twórczości, symbolem niezbyt trudnym do 

odczytania, a jednocześnie którego pojemność metafo-

ryczna w powieściach, scenariuszach i filmach jest nie-

skończona. Zaczęto już nawet organizować wycieczki z 

przewodnikiem ścieżkami artysty - stadion Legii, słynny 

SPATiF, ale też śladami miejsc z jego książek - jak np. 

Bank pod Orłami przy ulicy Jasnej, gdzie odbył się jeden 

z najsłynniejszych polskich napadów, ulica Mysia - sie-

dziba Urzędu Cenzury, czy wreszcie gmach KC PZPR. 

Zwykł mawiać, że do Warszawy - w której spędził więk-

szość swojego życia - się przyzwyczaił, ale największą 

jego miłością pozostały zawsze Kresy, a dokładnie ten 

mały region na północny wschód od Wilna. Urodził się w 

1926 roku w Nowej Wilejce i Kolonia Wileńska, podwi-

leńska Dolina na zawsze stały się jego miejscem na zie-

mi. Był chłopcem stamtąd, który do końca zachował śla-

dy kresowego akcentu. Większość scen miłosnych w mo-

ich książkach, gdziekolwiek by się działy, tak naprawdę 

odbywa się nad Wilenką. Tam Witek z Kroniki wypad-

ków miłosnych zakochuje się w Alinie, tam, w utworze 

Bohiń jego babka ulega zakazanej namiętności. Tam ile-

kroć zapragnie, po prostu wraca, żeby ... pospacerować: 

W stanie wojennym, który był dość ponury i beznadziejny, 

robiłem sobie takie przyjemności, że co wieczór szedłem z 

Wilna koło Góry Puszkinowej. Potem były trzy topole 

symbolizujące trzech braci, którzy się kiedyś zabili, po-

tem słynna wieś Markucie i wchodziłem do Kolonii Wi-

leńskiej. Jestem przekonany, że jeśli jakaś baba z mle-

kiem tamtędy wracała, to uciekała z krzykiem, widząc 

mnie czy przynajmniej moją emanację. 

 

Był prawdziwym mistrzem takich sztuczek - mieszał cza-

sy i zamieniał przestrzeń. W Kronice wypadków miło-

snych on autor, znający życie mężczyzna, spotyka w le-

sie maturzystę Witka, czyli samego siebie. W filmie Jak 

daleko stąd, jak blisko 44-letni współczesny bohater pró-

buje ostrzec swojego żydowskiego przyjaciela z dzieciń-

stwa przed rychłą śmiercią, w kryjówce na strychu, pod 

cienką warstwą klonowych liści. Jego Babka Helena w 

wymyślonej przez wnuka biografii rozmawia z powożą-

cym bryczką młodziutkim Ziukiem Piłsudskim. 

 

Czyż w prawdziwym życiu też nie zacierał trochę granicy 

między sztuką a codziennością, tocząc rozmowy z Gusta-

wem Holoubkiem i Andrzejem Łapickim, którzy w reży-

serowanych przez niego filmach, będąc wymyślonymi 

przez niego postaciami, ale też na różne sposoby nim 

samym - siedzieli sobie jak gdyby nigdy nic w kawiarni, 

rozmawiali, naprawiali świat i opowiadali dowcipy, pijąc 

kawę. 

 

Tadeusz Konwicki był artystą wybitnym, ale lubił siebie 

samego postrzegać jako zwyczajnego człowieka, na swój 

ironiczny sposób mógł stać się każdym: Stanę w ogonku, 

jestem jak baba, która zaraz będzie gotować obiad (…); 

siedzę wśród zgryźliwych intelektualistów i zaraz jestem 

taki zgryźliwy, czy: Mnie często mylą, biorą za kogo in-

nego. W filmie Salto Zbigniew Cybulski, będący alter 

ego autora, mówi: Przecież jestem jednym z was. Miesz-

kamy w tym samym domu, codziennie wspólnie łamiemy 

chleb, pijemy wodę z tej samej szklanki. 
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Sztukę określał jako zapis ludzkiej obecności; a jej rolą 

jest, między innymi, pomaganie ludziom w przezwycię-

żaniu samotności, którą uważał za największą uciążli-

wość człowieczego życia. Mówi o tym w dokumental-

nym filmie Andrzeja Titkowa Przechodzień tak: JA CHCĘ 

BYĆ PRZECHODNIEM, KTÓREGO CZŁOWIEK SPOTYKA W 

ŻYCIU I POMACHAĆ MU, DAĆ ZNAK, ŻE SĄ JESZCZE INNI 

NA ŚWIECIE, ŻE NIE JEST SAM. 

 

Zmarł 7 stycznia tego roku w Warszawie. 

 

Magda Kubit-Szczuka 

Stanisław Barańczak (1946-2014), odszedł 
poeta 
 

Umarł Stanisław Barańczak. Odszedł Poeta. A więc ten, 

który mówi nam, „zwykłym śmiertelnikom,” o złożono-

ści życia i śmierci, dotykając nieśmiertelnych tematów, 

jakimi są, spersonifikowani przez Greków, Eros i Thana-

tos, odwieczni wrogowie, ale w jakimś sensie również 

sprzymierzeńcy. 

 

Umarł ten, który podobnie jak jego poprzednicy, nasi 

metafizyczni* poeci – Liebert, Herbert, Miłosz –

przeprowadzał nas na tamten świat, z którego mogliśmy 

(dopóki żyjemy) zawsze bezpiecznie powracać.   

 

Nie sposób zająć się 

wszystkimi aspektami 

twórczości i życia  S. 

Barańczaka. Nie ma w 

niej jednej, dominującej 

nici przewodniej. Podob-

nie jak kot, Poeta posia-

da wiele wcieleń i żyje 

wieloma życiami…. 

 

Po raz pierwszy zetknę-

łam się z dorobkiem Ba-

rańczaka za pośrednic-

twem wielkiej amery-

kańskiej poetki Emily 

Dickinson (1830-1886). 

Barańczak był znakomi-

tym tłumaczem jej wier-

szy na język polski (Jestem Nikim! A ty?/Czy jesteś – Ni-

kim - Też?/Zatem jest nas aż dwoje?/Pst! Rozejdzie się - 

wiesz!). Tomik jej wierszy pożyczył mi znajomy z akade-

mika, który w swoim uwielbieniu dla poetki (skromnej 

dziewczyny, starej panny z Nowej Anglii, żyjącej w od-

osobnieniu i spędzającej większą część swojego dorosłe-

go życia w zamkniętym pokoju domu w Amherst), wysłał 

do niej, 100 lat po jej śmierci, widokówkę. Nie był on 

jednak w tym geście ani oryginalny, ani odosobniony, 

albowiem sam Barańczak pisał w latach 80. pocztówki/

wiersze do Emily: Zrozum, ty jedna. Mój język/szeleści 

jak zwiędły strzęp/gazety - w wynajętym/ pokoju, skrzy-

piący sprzęt…*** 

Dziś, po tylu latach, zastanawiam się, czy ten bezbrzeżny 

młodzieńczy zachwyt naszej akademickiej grupy był za-

sługą wyłącznie Poetki? Ile w nim było kunsztu poetyc-

kiego Dickinson, a ile kunsztu translatorskiego Barańcza-

ka? 

 

Na temat życia i twórczości Barańczaka napisano już 

wiele: że był współtwórcą, wraz Zagajewskim i Kornhau-

serem, Nowej Fali (nurtu poetyckiego w latach 70. XX 

w.); jednym z założycieli legendarnego już dziś KOR-u 

(Komitetu Obrony Robotników); znakomitym tłumaczem 

z języka angielskiego oraz, pomimo swojej okrutnej cho-

roby, że potrafił być tytanem pracy (W dorobku Barań-

czaka doliczyłam się 20 tomów poetyckich oraz esejów 

jego autorstwa, 25 szekspirowskich sztuk tłumaczonych 

na język polski oraz 53 tłumaczeń tomów poetyckich z 

języka angielskiego na polski, a także z polskiego na an-

gielski oraz niemiecki. A to zapewne nie wszystko!). 

Krytyka często podkreślała jego niezwykłe zdolności do 

ekwilibrystyki językowej, mistrzostwo lingwistyczne, 

polegające na poddawaniu umiejętnej obróbce języka 

potocznego oraz języka PRL-owskiej propagandowej 

nowomowy. Barańczak, jak rzadko kto, potrafił związki 

frazeologiczne zamieniać w nowe ciągi brzmieniowe oraz 

znaczeniowe (…spaliłeś swój dziennik/wśród nocy, to 

bezsprzeczne, powiedzą choć zmięty/lecz niezmienny, 

zmierzwiony, ale niezmierzony,/z mierzwy lecz wierzmy; 

… to się nie mieści w głowie, ten grób/to się nie mieści w 

grobie/ten glob, to się nie mieści w globie, ten głód…). 

 

Nieraz, przeglądając bogatą twórczość poetycką Barań-

czaka, zadawałam sobie pytanie, czy znajdzie się tłumacz 

z języka polskiego na angielski, a zarazem poeta tej mia-

ry co Barańczak, który potrafiłby autora Poetyki i estetyki 

tłumaczyć na język Szekspira i przyswoić jego twórczość 

kulturze anglosaskiej, podobnie jak Barańczak, dokonują-

cy swoistego cudu translatorskiego, objawił nam twór-

czość Donne’a oraz innych angielskich poetów metafi-

zycznych, Szekspira w nowym tłumaczeniu, czy właśnie 

Emily Dickinson. Czyż nie zakrawa na paradoks, że obo-

je, jak Poetka (Emily), tak i Poeta (Stanisław), związani 

byli przez większość swojego życia z tym samym miej-

scem (i duchem), kulturowo określanym terminem Nowej 

Anglii. Konkretnie zaś ze stanem Massachusetts – Dic-

kinson  z miastem Amherst, Barańczak zaś m.in. z miej-

scowością Cambridge oraz Uniwersytetem Harvarda, na 
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którym wykładał literaturę polską.  Czyż nie jest zna-

mienne, że okładkę 159 wierszy St. Barańczaka (Kraków 

1991, wyd. Znak) zdobi rysunek skromnego pokoju/

mansardy z uchylonymi drzwiami i wpadającym świa-

tłem. Uchylone drzwi będą jedynym łącznikiem Dickin-

son ze światem zewnętrznym, tylko w ten sposób Poetka, 

poprzez uchylone drzwi, kontaktowała się ze światem, 

rozmawiając ze swoimi przyjaciółmi.  

 

W jednej ze swoich „pocztówek” pisze Barańczak do 

Emily: Nie udawaj. Wiesz dobrze,/zajrzałaś w głąb: kur-

czące się palce na kołdrze/zagarniają więcej niż glob…  

 

Również u Barańczaka istnieje ta potrzeba rozumienia 

globu (wyraz ten często pojawia się w wielu jego wier-

szach), rozumienia świata i rzeczywistości, która nas ota-

cza. Potrzeba obnażania systemów społecznych, jakimi 

są tyrania i dyktatura, poprzez dokonywanie swoistej wi-

wisekcji słów (był więc Barańczak również poetą poli-

tycznie zaangażowanym przeciwko tzw. władzy ludo-

wej). W sensie społecznym był Barańczyk Wielkim De-

maskatorem systemu, w sensie metafizycznym Poszuki-

waczem Prawdy, spowinowacony więzami braterskimi z 

tą, która pozostawiła 1775 wierszy - rękopisów, odnale-

zionych po jej śmierci w zamkniętym kufrze. W wierszu 

449 odnajdujemy tego, który poszukiwał prawdy, roz-

mówcy i brata Poetki. 

 

Zmarłam szukając Piękna - ale 

Gdy się mościłam w mrokach Grobu - 

Kogoś, kto zmarł szukając Prawdy, 

Złożono w Pomieszczeniach obok - 

 

Zapytał - co mnie uśmierciło - 

Odpowiedziałam - „Piękno” -  

„mnie – Prawda - one są Tym Samym - 

Jesteśmy Rodzeństwem” - szepnął - 

 

I tak gwarzyliśmy - przez Noc - 

Przez Ścianę gliny - blisko - 

Aż Mech dosięgnął naszych ust - 

I zarósł - nasze nazwiska – 

 

Wszystkie cytaty z wierszy poetki pochodzą z tomu: 

Emily Dickinson, 100 wierszy. Wybór, przekład i wstęp 

St. Barańczak. Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego 

pod. Red. St. Barańczaka, Kraków 1990, wyd. Arka, s. 

51 (wiersz 288), s. 65 (449).  Cytaty z wierszy St. Barań-

czaka pochodzą z tomu: Stanisław Barańczak, 159 wier-

szy. Kraków 1991, wyd. Znak, s.57, s. 18, s. 52, s. 159. 

 

Beata Kubok 

Bohdan Tomaszewski (1921-2015), poeta 
mikrofonu, tenisista i powstaniec warszaw-
ski 
 

Jako dziecko, byłem tenisistą. I nie miałoby to dziś żad-

nego znaczenia, bo tenisistą byłem kiepskim i szybko 

przestałem nim być, gdyby nie niektórzy ludzie, których 

spotkałem dzięki tenisowi. Jednym z nich była niedawno 

zmarła sława polskiego dziennikarstwa sportowego, 

Bohdan Tomaszewski. 

 

Było to spotkanie dla mnie szczególne. Otóż na kortach 

Warszawianki od 1968 odbywał się corocznie jesienią 

prestiżowy turniej tenisowy młodzików o Puchar Boh-

dana Tomaszewskiego (później znany jako Tomaszew-

ski Cup). Zostałem zapisany do jednego z pierwszych 

turniejów w 1972 lub 1973 roku. W grze pojedynczej 

szybko odpadłem (jak napisałem nie byłem zbyt dobry), 

ale w grze podwójnej miałem szczęście, że moim partne-

rem był Włodek Stefański, znacznie ode mnie lepszy 

tenisista (grał później z Wojciechem Fibakiem w Mi-

strzostwach Polski). No i dotarliśmy do finału, gdzie po 

ciężkiej walce przegraliśmy, ale nasz srebrny medal zo-

stał nam uroczyście wręczony przez fundatora nagród. 

Następnie Pan Bohdan (tak się kazał nazywać, my zaczę-

liśmy od panie Redaktorze) zaprosił wszystkich medali-

stów na herbatę, kiedy to rozmawiał też z nami indywi-

dualnie wypytując o plany życiowe, pasje sportowe itp. 

A później, gdy się z rzadka widywaliśmy na jego uko-

chanych (moich też) kortach Legii, zawsze o tej herbacie 

wspominał. 

 

Zapamiętałem jego styl (dżentelmen, arystokrata) oraz, 

oczywiście, głos. Głos znany mi był już wcześniej z 

transmisji sportowych. Można go było usłyszeć podczas 

transmisji z największych imprez lekkoatletycznych, 

tenisowych i kolarskich. Jego Halooo, tu Wimbledon! 

przeszło do historii polskiego dziennikarstwa sportowe-

go i mojego dzieciństwa. W ten sposób Tomaszewski 

zaczynał transmisje z najbardziej prestiżowego tenisowe-

go turnieju na świecie. 

 

Z jego relacji sportowych dwa momenty pamiętam lepiej 

niż inne. Pierwszy, na igrzyskach olimpijskich w Sappo-

ro: Idealne wybicie, długi lot. Zdawało się, że po prostu 

zaprzeczył prawom ciążenia. Płynął w powietrzu i pły-

nął, gdzieś hen daleko, by ostatecznie wylądować na 111

-tym metrze - tak relacjonował skok Wojciecha Fortuny 

w Sapporo w 1972 roku. Zawsze dbał o poprawność ję-

zykową, o odpowiedni styl.  A osiem lat później: Przy-

śpieszył, idzie w górę... przeszedł! Przeszedł! - tak ko-

mentował skok o tyczce Władysława Kozakiewicza. Po-

lak zdobył na olimpiadzie w Moskwie (1980) złoty me-

dal, bijąc rekord świata (5.78 m). 
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Bohdan Tomaszewski przygodę z dziennikarstwem roz-

począł w 1946 roku w Kurierze Szczecińskim. Dwa lata 

później trafił do Expressu Wieczornego. Sprawozdawcą 

radiowym został w 1955 roku. W sumie komentował 12 

letnich i zimowych igrzysk olimpijskich. W ostatnich 

latach komentował turnieje tenisowe na sportowych an-

tenach Polsatu. 

 

Napisał szereg książek: Dziesięć moich olimpiad, Łączy-

my się ze stadionem, Pożegnalna defilada, Proszę o 

klucz, Przeżyjmy to jeszcze raz, Do ostatniego tchu, Ro-

mantyczne mecze i Wimbledon.  Te dwie ostanie są o 

tenisie i obie przeczytałem z wypiekami na twarzy. Nig-

dy przedtem nie myślałem, że mój ukochany tenis może 

być... romantyczny. 

 

Urodził się w Warszawie w 1921. W młodości grał w 

tenisa w Legii. W 1939 został mistrzem Polski juniorów. 

W czasie II wojny światowej w latach 1942-1944 studio-

wał w Tajnej Szkole Głównej Handlowej im. Edwarda 

Lipińskiego. Wziął udział w Powstaniu Warszawskim. 

Po jego kapitulacji trafił do obozu w Ożarowie. Był lau-

reatem wielu nagród dziennikarskich, m.in. Złotego pió-

ra i Złotego mikrofonu. W 2005 roku został odznaczony 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.  

 

Tomaszewski był przede wszystkim prawdziwym pasjo-

natem sportu. Sport sam w sobie jest piękny, niczego nie 

trzeba dodawać – mawiał. Pozbawiony bezinteresowno-

ści przestanie być sportem, a nie stanie się cyrkiem. Po-

wtarzam do znudzenia, że istotą sportu jest rywalizacja, 

wola walki. Sport jest demokratyczny i sprawiedliwy. 

Jest zaprzeczeniem fałszu, przemocy i hipokryzji. Jest 

aktem dzielności i poświęcenia - powiedział. I z takich 

cytatów zostanie zapamiętany najlepiej. I może to wła-

śnie dzięki Niemu ja też w to głęboko wierzę.  

 

Bohdan Tomaszewski odszedł w wieku 93 lat. Często w 

nekrologach używa się słowa “niezastąpiony“. Nie mógł-

bym pomyśleć o właściwszym użyciu tego słowa niż w 

tym właśnie przypadku. Do widzenia, Drogi i Jedyny 

Panie Bohdanie! 

 

Michał Rutkowski 

Events: Michal Urbaniak and URBANATOR at Bethesda Blues and Jazz Club 

Michal Urbaniak needs no introduction to music lovers 

in Poland, regardless of the level of their acquaintance 

with jazz. The beginnings of his career date back to early 

sixties when he played in Andrzej Trzaskowski, Zbi-

gniew Namyslowski and then Krzysztof Komeda bands. 

 

Around 1969 Urbaniak created his own band with, 

among others, Urszula Dudziak (vocals), Adam Mako-

wicz (piano), Pawel Jarzebski (bass) and Czeslaw Bart-

kowski (drums). With this very same band Urbaniak re-

corded his first international albums, Paratyphus B 

(1970), Inactin (1971), and Super Constellation (1973) 

and played in many festivals, including Jazz Jamboree 

in 1969–1972. At the Montreux'71 festival, Urbaniak 

won Grand Prix for best soloist.  He also received a 

scholarship from the prestigious Berklee College of Mu-

sic in Boston, an ultimate dream for any of the young 

aspiring European jazz musicians. 

 

In 1973 Michal Urbaniak came to the US. The original 

purpose was to study at Berklee College of Music. Inste-

ad, at the recommendation of John H. Hammond, Urba-

niak signed a contract with Columbia Records, which 

published Urbaniak’s west-German album Super Con-

stellation under the name Fusion, now listed in the Sony

-Columbia Jazz Legacy Recording series. Next albums 

for Columbia label were 

ATMA and Fusion III, 

the latter recorded with 

the stellar cast of Ameri-

can instrumentalists, inc-

luding Anthony Jackson 

on base, Steve Gadd on 

drums and John Aber-

crombie (actually an En-

glishman) on guitar, fol-

lowing return to Poland 

of Bartkowski, Karolak 

and Jarzebski. All these 

albums, effectively pro-

moted by Columbia Re-

cords, catapulted Urba-

http://www.sport.pl/tenis/0,0.html
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niak to genuine jazz stardom at the same time earning 

him credits for co-creating fusion style, blending Polish 

folk into jazz and introducing many other innovations to 

jazz. 

 

Fast forward to late 2014. After more than a decade of 

absence in the US and perhaps no less than 20 years since 

last appearance in Washington, DC area (in fact Michal 

himself couldn’t remember any more when was the last 

time he played in DC) Michal Urbaniak comes to DROM 

in New York. The December show becomes a sellout, the 

concert organizers scramble to arrange for a second, late 

night set. During performance the crowd greets the musi-

cians with enthusiastic applause; the show is a winner. 

After the concert a certain lady in the audience manages 

to strike up a little chat with Michal telling him what a 

pity, her best friend in Washington couldn’t come to his 

performance and perhaps he might want to come to DC.  

If somebody invites me I’d be happy to go there, or so-

mething to that effect replied Michal. 

 

After about four months of preparations, back and forth 

moves, a deal with the Bethesda Blues and Jazz Supper 

Club (the same that featured Grazyna Auguscik in Octo-

ber 2014) is reached. The date is set for Thursday, May 

21. A week before concert Rusty Hassan, a noted jazz 

radio presenter, in his weekly Late Night with Rusty 

Hassan, 10:00 PM program every Thursday at WPFM 

89.3 FM, introduces Michal Urbaniak to his listeners. At 

around 10:30 PM, Michal calls from Warsaw, Poland 

(it’s 4:30 AM in Poland) to give Rusty a live interview 

about the forthcoming show. Listeners can hear a bit sle-

epy low voice of Michal answering Rusty’s questions, 

illustrated with a selection of tracks from Michal’s long 

recording history including 2009 version of Miles Davis’ 

classic: All Blues from the album Miles of Blue, a telling 

tribute to the late great trumpeter. Will this help attract 

more listeners to the concert? 

 

It did. When I arrived few minutes after 7:00 pm the ro-

om was already about half full, steadily filling with more 

guests. Many familiar faces but many new ones as well. 

By the time the band started playing only the last row of 

tables on the upper deck had empty seats, very good at-

tendance for a regular weekday. 

 

The show started with two pieces on Polish themes: a 

tune titled Polack followed with Waltzoberek, both Ur-

baniak’s own compositions, the first one being a kind of 

satirical commentary on old fashioned Polish jokes, the 

latter blending rhythm of waltz with that of traditional 

Polish folk dance “oberek.”   Polish themes having been 

played, in a clearly jazz fusion language that set the tone 

of the concert in lively, rhythmical, even dance like mo-

od, Urbaniak switched to well-known standards like 

Summertime, a piece he recorded with Stephane 

Grappelli in the early 90-ties, or two classics by Herbie 

Hancock: Cantaloupe Island and Chameleon. 

 

To Polish jazz fans Michal Urbaniak is a well-known qu-

ality performer. There were no surprises here and well 

predisposed listeners responded with great enthusiasm to 

each piece. That also seemed to be the case with perhaps 

a bit smaller but equally friendly American contingent, 

after all Michal Urbaniak used to be a big jazz star and 

there are still people who remember him when he was an 

almost daily staple at various jazz venues. That was not, 

however, the case with the current members of his Urba-

nator band: pianist Yayoi Ikawa, guitarist Abdul Zuhri, 

bassist Al McDowell and drummer Mike Flythe. This 

elevated the thrill of anticipation. Nobody was disappoin-

ted. But two of them in particular threw the audience into 

an especially high level of joy: drummer Mike Flythe and 

the petite Japanese pianist Yayoi Ikawa. Their energy and 

enthusiasm blended with genuine virtuosity and finesse.  

It was truly impressive. Every solo by these two was gre-

eted with outbursts of ovation, hand clapping, along with 

vivat-like whistling. 

 

It goes without saying that the band received a standing 

ovation at the conclusion of the show and was not allo-

wed to leave the scene for quite a few minutes. After that 

the musicians returned to the lobby and blended with 

happy fans for some talk, autographs and some souvenir 

photos. Too bad the bar was closed, preventing this great 

musical event to be celebrated with a glass of wine.  

 

Leszek Strzelecki 
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Podobno ludzie dostają ataku paniki, gdy mają przeczy-

tać coś wiecej niż wiadomości na smartfonie. Nic nie 

wiem na tem temat. Może dlatego, że nadal jestem posia-

daczką telefonu z klapką, który absolutnie nie nadaje się 

do tekstowania. A może dlatego, że czytam codziennie 

od ponad czterdziestu lat.  

 

Nie byłam zdolnym dzieckiem i nauczyłam się czytać 

dopiero w podstawówce. We wczesnym dzieciństwie 

zmuszałam babcię, mamę oraz losowych gości, aby mi 

czytali. Wszyscy odetchnęli z ulgą, gdy wreszcie po-

szłam do szkoły, nauczyłam się czytać i odkryłam biblio-

tekę. Tak zaczęła się moja życiowa przygoda z książką. 

Od tego czasu czytam niemal nieustannie. Moja pasja 

była raczej ignorowana przez rówieśników i rodzinę. Tyl-

ko raz moją zapracowaną matkę zaintrygowała dwója z 

polskiego za nieprzeczytanie minimalnej ilości książek. 

Nie zgadzało się to zupełnie z jej obrazem dziecka, które 

ciągle ślęczy nad książką. Tajemnica wyjaśniła się szyb-

ko. Przeczytałam już wszystko, co szkolna bibliotekarka 

chciała mi wypożyczyć (ależ dziecko, ta lektura jest za 

poważna dla ciebie), więc zapisałam się do biblioteki 

miejskiej, gdzie nie było żadnego szlabanu. Niestety 

książki z niej wypożyczane nie pojawiały się w oficjalnej 

statystyce szkolnej. Pani polonistka nigdy nie zadała so-

bie trudu porozmawiania ze mną o mojej pasji i dwója 

została.  

 

I tylko raz moje hobby przyniosło mi poklask wśród ró-

wieśników. Na pierwszym roku studiów musieliśmy 

przeczytać Dzieła Lenina, niezbędne dla każdego archi-

tekta. Nikt nie mógł tego ruszyć, aż moja przyjaciółka ze 

szkoły średniej wiedząc, że czytam wszystko, zgłosiła 

mnie na ochotnika. Zamknięto mnie w pokoju sam na 

sam z dziełami, kanapkami i herbatą, reszta studentów 

rżnęła w karty i flirtowała, a ja co jakiś czas wychodzi-

łam z samotni ogłaszając: Lenin powiedział... 

 

Nie wyobrażam sobie ani jednych wakacji, podróży, ani 

jednego wieczoru, ani jednego leniwego poranka bez 

czytania książki. Są książki, które przenoszą w czasie, w 

przestrzeni, książki, przy których płaczę, ryczę ze śmie-

chu, dziwię się, zasypiam lub spać nie mogę. Mam książ-

ki, które czytam wiele razy, które zaczynam i nie kończę, 

są takie, które nadal czekają na półce na swój czas. Mam 

kilku autorów, których przeczytałam od deski do deski, 

mam wszystkie ich książki i sięgam po nie regularnie. 

Czasami czytam tę samą książkę w dwóch językach i 

podziwiam pracę tłumacza. Mam książki na Boże Naro-

dzenie i książki na Wielkanoc, na lato i rozgrzewające 

jesienią. Uważam, że nie można przechorować ani jednej 

grypy bez dobrej książki, która oprócz aspiryny popitej 

czerwonym winem, szybko stawia człowieka na nogi. Są 

książki, które planuję przeczytać i takie, które ktoś mi 

poleca - sięgam po nie z uprzejmości a potem nie mogę 

się już oderwać. Różne książki wymagają różnego na-

stroju. Zawsze dobrze mieć kilka w zapasie, żeby znaleźć 

tę właściwą. Dzięki książkom można nawiązać znajomo-

ści, można je też stracić, jeśli staramy się zbyt szybko 

wrócić do ciekawej lektury. Bardzo przeżywam śmierć 

ulubionego pisarza, żałując tych wszystkich nie napisa-

nych przez niego i nie przeczytanych przeze mnie ksią-

żek.  

 

Tak bardzo się cieszę, że urodziłam się w czasach, gdy 

książka jest dobrem dostępnym. Nadal lubię te tradycyj-

ne, papierowe, szczególnie piękne wydania, ale doceniam 

setki stron zamkniętych w cieniutkim tablecie, które 

można mieć za jednym kliknięciem. Umiem czytać wszę-

dzie: w autobusie, pociągu, samolocie, idąc, jadąc, kąpiąc 

się, do snu, przy jedzeniu, ponad lub pod kotem. Uwiel-

biam książki kupować, wypożyczać, dotykać. Nie znoszę 

ich wyrzucać. 

 

Rok 2015 ogłoszono Rokiem czytania i dlatego chcę 

przeczytać przynajmniej 52 książki i raz na tydzień umie-

ścić krótką recenzję na stronie Facebook’a Biblioteki: 

www.facebook.com/PolishLibraryDC. Większość z czy-

tanych przeze mnie książek pochodzi z kolekcji Bibliote-

ki Polskiej. Jeśli czytam coś spoza, polecam „substytut”. 

Moje recenzje ukazują się zazwyczaj w niedzielne przed-

południe. To całkowity miszmasz, nie ulegam żadnym 

wpływom, czytam na co mam ochotę, co wpadnie mi w 

rękę, bo to jest dla mnie absolutnie czysta forma przy-

jemności. 

 

Snobizmy Literackie: Rok 2015 - rokiem czytania 
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Ostatnio przeczytałam, że każdy człowiek trafi do takie-

go raju, jaki sobie wymarzy. Jedni więc będą mieć stosy 

pieniędzy, inni jedzenia, jeszcze inni piękne kobiety. Jeśli 

to prawda, to mój raj będzie wypełniony książkami po 

samo niebo i po sam horyzont, a ja będę miała wieczność 

na ich czytanie.  

 

Anna Firsowicz 

Boznańska w Krakowie i … Waszyngtonie 

Olga Boznańska, będąca jedną z najbardziej znanych pol-

skich malarek przełomu XIX i XX wieku, zasługuje na 

ciągłą pamięć.  Utrwalania tej pamięci podjęło się ostat-

nio Muzeum 

Narodowe w 

Krakowie anty-

cypując nieco 

150. rocznicę jej 

urodzin i 75. 

śmierci. Urodzo-

na w 1865 Olga 

była córką inży-

niera i francu-

skiej nauczyciel-

ki.  W Krakowie 

uczyła się rysun-

ku, w warunkach 

dostępnych jej 

płci, to znaczy 

na Wyższych 

Kursach dla Kobiet.  Nauka w tych czasach polegała 

głównie na kopiowaniu, ale zawsze był to jakiś początek.  

Rzemiosło w pełni opanowała, gdy bardzo odważni jak 

na owe czasy rodzice wysłali dwudziestolatkę na studia 

do Monachium. O jej Portrecie matki (1890) w superla-

tywach wypowiedział się Stanisław Wyspiański. 

 

Boznańska znana jest przede wszystkim jako portrecist-

ka. Niezmordowanie szukała „twarzy ukrytej”, bez niej 

wizerunek danej osoby nie miał w sobie życia. Nie inte-

resowały jej plenery: Krajobrazu nie można posadzić na 

kanapie i kazać mu przychodzić kilkanaście razy do pra-

cowni.  

Za portret monachijskiego malarza Paula Nauena malar-

ka otrzymała w Wiedniu złoty medal. W 1896 dwie jej 

prace przyjęto na Salon des Beaux-Arts. W Paryżu zna-

lazła się jako ukształtowana trzydziestotrzyletnia artyst-

ka. W 1898 francuski kuzyn pomógł Boznańskiej urzą-

dzić pracownię na Montparnasse.  

 

Boznańska jako malarka chodziła własnymi drogami. 

Krytycy zwracają uwagę na jej związki z Jamesem Whi-

stlerem, kosmopolitycznym twórcą o wielkim wpływie 

na współczesnych. Boznańska wpisała się również w ja-

ponizm. Namalowała kilka portretów kobiet z parasolka-

mi lub wachlarzami. 

 

Jubileuszową krakowską wystawę podzielono na 5 części 

- Autoportrety i sceny z pracowni, Malarka dzieci, Por-

trety, Portrety przedmiotów: martwe natury, Portrety 

miejsc: pejzaże.  Przedstawiono też kilka autoportretów, 

na których autorka śledziła swoją osobowość, bardzo 

wiele jest portretów, w tym liczne obrazy dzieci. Wtedy 

uważano, że to jest najodpowiedniejszy temat dla twór-

czości kobiety. 

 

Autorzy wystawy wzbogacili ją o pokaz dzieł autorów 

polskich i zagranicznych duchowo czy stylistycznie bli-

skich Boznańskiej. Chlubą tego imponującego przedsię-

wzięcia (170 prac) jest m.in. wypożyczony z Luwru Por-

tret infantki Małgorzaty Teresy Diego Velazqueza. Hisz-

pańskiego mistrza Boznańska podziwiała od czasów mło-

dzieńczej podróży do Austrii, a reprodukcję którejś z in-

fantek umieściła w tle jednego z portretów. Zainspirowa-

na twórczością Velazqueza namalowała też serię portre-

tów niezidentyfikowanej złotowłosej dziewczynki; uko-

Podziękowania 

 

W tym roku otrzymaliśmy donację od pracowników Międzynarodowe-

go Funduszu Walutowego (IMF) w ramach dorocznej Helping Hands 

Campain, za którą gorąco dziękujemy.  Przy okazji chcielibyśby się 

polecić życzliwej pamięci pracowników innych organizacji, którzy mo-

gliby przekazać Bibliotece swoje donacje w podobny sposób. Można 

nas znaleźć w katalogu IRS jako: Friends of the Polish Library, Inc., EIN: 52-1796885. 
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ronowaniem serii jest Dziewczynka z chryzantemami 

(1894), może najbardziej znany obraz Boznańskiej.  

 

Wystawa w Krakowie gromadzi obrazy z Polski, a także 

Paryża, Wenecji, Lwowa, a nawet Chicago i Savannah, 

ze światowych kolekcji oraz zbiorów prywatnych. Jak 

powiedziała mi kustoszka tej wystawy w czasie jej 

otwarcia, w zbiorach waszyngtońskiego Smithsonian 

Institution zlokalizowano  obraz Boznańskiej, którego 

nie udało się na wystawę wypożyczyć, w złym stanie 

przechowywany jest bowiem w magazynie. I zgodziły-

śmy się, że temu jakoś powinniśmy zaradzić. 

 

Joanna Petry Mroczkowska 

First Generation 

by Karolina Wilk 

 

You don’t want to play with American girls; 

They eat white bread. 

Don’t even play with their expensive dolls, 

Keep their noses pressed to TV screens. 

(No nutrients.) 

Read a book 

Or learn to cook instead. 

(You aren’t lonely.) 

You have family. 

 

But you persist and eventually 

Start bringing normal-enough lunches 

For cafeteria trade-offs. 

And someone likes your new jeans enough 

To invite you over after school. 

 

But then she thinks it’s strange 

That you’ve never eaten Easy Mac 

And don’t know what Cartoon Network is. 

“You’re weird,” 

She tells you and her mother 

Says, “That’s rude,” 

And you make mental 

Lists of what is cool 

(And isn’t.) 

 

Mom and Dad ask you how 

playtime went, 

But they don’t listen because 

Every other word you say is English and 

You’re not allowed to forget 

The language that they taught you. 

 

You learn two different 

Codes of how to behave 

(To be accepted.) 

And stop inviting friends home 

(To avoid confusion.) 

Soon you are becoming 

Two instead of one: 

Separating instead of blending; 

Disjoined cultures. 

Omówienia / Book reviews 

Entanglement  by Zygmunt Miłoszewski, trans. by An-

tonia Lloyd Jones, Bitter Lemon Press, 2010, 336 pages. 

 

If you like crime novels, 

you will enjoy this transla-

tion of Miłoszewski’s Uwi-

kłanie. 

 

The basic scenario: Warsaw, 

2005. Henryk Telak is mur-

dered while taking part in a 

group therapy session in an 

old Warsaw monastery. The 

psychiatrist leading the gro-

up practices Hellinger’s 

unorthodox family constel-

lation therapy which helps 

members resolve old trau-

mas. The case lands on the desk of State Prosecutor Teo-

dor Szacki. The novel very skillfully blends the “who 

done it” with focusing on Szacki’s personal life—he is 

35, going through a mid-life crisis, disillusioned with his 

marriage and tired of dealing with bureaucracy. The Te-

lak case provides quite a challenge. We follow the prose-

cutor around the city as he investigates various leads. 

Through his eyes we see vital, modern Warsaw, yet with 

echoes of the communist past under the surface. 

 

Szacki watches some videos of the Constellation Thera-

py group sessions. The violent emotions exhibited by 

some members lead him to think that one of them could 

have committed the murder. There are many twists and 

turns of the plot before he finally solves the case. The 

denouement is not what you would expect.  

 

During the Telak investigation Szacki discovers another 
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murder which happened twenty years earlier and was 

never solved. As he begins to look into this cold case, he 

becomes aware that he is being followed. A conversation 

with a historian employed by the National Institute of 

Remembrance opens the prosecutor’s eyes to past activi-

ties of the old secret police and their present-day suppor-

ters.  

 

Szacki thinks about pursuing justice—that might fill the 

void in his life. But there is a price to pay. Does he want 

to put his family at risk? If you want to find that out, dear 

reader, you must read the book. 

The translation is seamless—a fine job. 

 

We have this volume and the two sequels to Entaglement 

in the Library, in Polish and English.  

 

All of Miloszewski’s books have been translated into 

several languages, including English, French and Ger-

man. 

 

Monika Mieroszeswska 

This Isn’t Easy for Me by Julian Berengaut, The Russian 

Estate Books, Washington, DC, 2014, p. 245. 

 

Imagine yourself sitting in a coffee shop next to a table 

occupied by two women. They are talking to one another 

and you involuntarily, yet with increasing curiosity, start 

listening. They have just met. One is older than the other, 

but both speak with a foreign accent. Initially, the 

conversation is just a simple exchange of pleasantries and 

introductions, but it gradually turns into something very 

interesting. You learn that one is a Polish emigrant of 

Jewish origin—she is an 

economist, investor, in-

tellectual, and philan-

thropist. The other, who 

is younger, is a physics 

professor from Berlin. 

They are discussing lan-

guages, physics, Goethe 

and Pushkin, the econo-

mics of international 

support to earthquake-

damaged Haiti, and 

what it means to have an 

environmentally susta-

inable diet. You become 

fascinated by their eru-

dite conversation. 

 

Julian Berengaut’s book is a transcript of a conversa-

tion—it contains no descriptions other than what can be 

surmised from what is being said by the two sole charac-

ters. There is no action other than the growing emotional 

tension that both women are trying to conceal with dimi-

nishing success. The topics that they are discussing beco-

me increasingly personal and grow heavier with impor-

tance. Marital infidelity and what it means in the context 

of various differently organized societies is discussed. 

How to live with the knowledge of being genetically pre-

destined to having cancer and how to prepare yourself 

and your loved ones for the unavoidable is as well. These 

are serious topics that one does not expect to encounter 

while listening in on what seems to be a fairly quotidian 

coffee date between two women. Since one of the women 

is German and the other is a Polish Jew, their families’ 

WWII histories cannot be ignored. The Holocaust is only 

briefly discussed, but its being mentioned gives way to 

many pressing questions: Will it interfere with the bond 

that the two women are trying to establish? How will the-

ir conversation end? What do they want/expect from one 

another?  

 

The two protagonists of Berengaut’s book are strong and 

independent women with complex views of the world. 

Their opinions are interesting to follow and reflect upon. 

When they describe their respective childhoods spent in 

Warsaw and West Berlin, the book morphs into a senti-

mental journey into the past. For readers who grew up in 

Poland of the sixties there will be many shared memories 

- the books we read, the theaters and performances we 

attended, the friends we played with in the backyards of 

our apartment buildings, even the worries of our parents 

were not different from those discussed by the two cha-

racters. There is also a story of a parallel yet very diffe-

rent life that was led in West Berlin and a perspective on 

the East as seen from behind the Berlin wall.  

 

The author of this captivating book was born in Poland, 

educated in Warsaw, Israel and in the United States, wor-

ked for many years at the International Monetary Fund, 

and has traveled extensively. Many of the stories that his 

characters tell reflect his own experiences, and so he wri-

tes about them with expertise. The book is innovative in 

form and thought provoking in content. It is also a tribute 

to how modern technology allows books to be self-

published on demand and instantaneously made widely 

available. It encourages both reading and writing. 

 

Iza Rutkowska 
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Kalina Błażejowska, Uparte serce. Biografia Poświa-

towskiej, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2014, 338 stron. 

 

Pierwszy wiersz Haliny Poświatowskiej przeczytałam w 

1962 roku w Przekroju, dowiadując się równocześnie, 

że autorka jest o pięć lat tylko starsza ode mnie, ale cięż-

ko chora na serce. Zapamiętałam jej pięknie brzmiące 

nazwisko także dlatego, że była w USA, co – choć stu-

diowałam anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim – 

wydawało mi się nie do pomyślenia. Mimo świeżej jesz-

cze “odwilży”, nikt z nas, wyrosłych w PRL-u, nie wy-

obrażał sobie wtedy, że można by tam pojechać. Amery-

ka jawiła się nam jako świat zupełnie nieosiągalny.  

 

Nie było mnie już w 

Polsce pięć lat póź-

niej, gdy poetka 

umarła, w wieku lat 

32. Tomiki jej wier-

szy i prozy nie prze-

stały się pojawiać, 

ale (cytuję jej sio-

strę) za sprawą eg-

zaltowanych pań…

[Halina] istniała w 

świadomości czytel-

ników [głównie] jako 

ciężko doświadczona 

przez los właściciel-

ka nietrywialnej bio-

grafii. Mimo, iż w 

ciągu minionego nie-

mal półwiecza pojawiały się z rzadka studia poważnie 

analizujące opus Poświatowskiej, życie jej nie przestało 

fascynować czytelników. Świadczy o tym wydana nie-

dawno książka Kaliny Błażejowskiej Uparte serce. Bio-

grafia Poświatowskiej. 

 

Spory ten tom nie odkrywa specjalnie nowych faktów, 

czyta się jednak dobrze, choćby się nawet znało w ogól-

nych zarysach opisywane wydarzenia. Autorka biografii 

wgłębia się bardziej niż ktokolwiek przed nią w szcze-

góły choroby, która nie pozwalała pacjentce na normal-

ne życie młodej dziewczyny: naukę w szkole, spotkania 

z koleżankami, sport, gry, wycieczki czy tańce. Dobrze 

ukazana jest tu postać matki, Stanisławy Mygowej, która 

odegrała ogromnie ważną rolę w życiu Haliny, równie 

może ważną jak wspaniały dr Julian Aleksandrowicz, 

który nieustannie walczył o życie młodej pacjentki. 

Więcej uwagi warto by poświęcić siostrzyczce poetki, 

bardzo jej bliskiej, i przyjaciółkom, których obecność i 

listy dodawały nadziei i sił. Stanowczo szerzej (i szcze-

rzej chyba) należałoby napisać o “Adasiu”, artyście 

Adolfie Poświatowskim, który pozostawił młodziutką 

wdowę po dwóch ledwie latach małżeństwa, umierając 

na atak serca, gdy miała ona zaledwie 21 lat.  

 

Niewielka rozmiarem, ale pięknie napisana autobiogra-

fia w formie listów - Opowieść dla przyjaciela (wydana 

przez Wydawnictwo Literackie w 2011) - zbliża chyba 

czytelnika bardziej do zrozumienia psychiki i dzieła Po-

światowskiej. Poetka nie ujawnia w niej jednak faktów, 

z których nie była dumna. Błażejowska nie oszczędza 

natomiast swojej bohaterki, ukazując za to ludzką twarz 

normalnej młodej kobiety, która straciła głowę dla nie-

wartego jej, i niewiernego mężczyzny do tego stopnia, 

że nieomal popełniła samobójstwo. A była “zachłanna 

na życie”. Zwierzyła się kiedyś, że próbowała się zabić 

nie dlatego, że nie chciała żyć (Bo chcę żyć.  Bardzo. 

Tyko jak?). Życiem była dla niej miłość. Opowieść od-

słania uczucia śmiertelnie chorej dziewczyny, która rwa-

ła się do życia wśród ludzi, odpowiadając gniewem na 

rady, by postępowała ostrożnie i oszczędzała siły; nie 

znała pojęcia grzechu i wstydu, i nie unikała ryzyka. Nie 

tylko w poezji, która jest niezwykłym fenomenem eroty-

zmu w historii poezji polskich kobiet.  

 

W swoich wierszach Poświatowska kocha “po męsku”, 

miłość jest u niej bardzo fizyczna, stanowi po prostu 

element naturalnej, biologicznej egzystencji. Fascynacja 

własnym kobiecym ciałem, zupełnie nietypowa w trady-

cyjnej poezji Polek, odczuwanie ciała jako źródła rozko-

szy, nieprzestającego zarazem być obiektem zagrożenia, 

przez słabość, chorobę i śmierć.  Z takich nitek uplątane 

jest ciało, zachwyt i ból, pisze Halina Poświatowska. 

Śmiech, radość, miłość i praca, to formy jej “walki z 

niebytem”. 

 

Odebrałam tę poezję jako wyzwanie rzucone nie tylko 

polskiej katolickiej pruderii, ale i zachodniemu femini-

zmowi, gdzie skupienie na ciele kobiety uświadamia 

niebezpieczeństwo: że ciało ludzkie, a kobiece w szcze-

gólności, jest źródłem i obiektem zagrożenia. Reakcją na 

to jest narzucona sobie “znieczulica”, która wyraża się w 

poezji metaforą “ciało jak kamień.” 

 

Poświatowska obraca tę postawę w żart: alabastrowe 

ciało Wenus tętni uśpioną krwią. Zachwyt nad własnym 

ciałem, z jego tajemniczymi zakamarkami i reakcjami 

na dotyk i ciało mężczyzny, stanowi element przekona-

nia, że ludzkie ciało, choć bywa źródłem słabości, jest 

także – a może przede wszystkim – narzędziem szczę-

ścia. Wprawdzie separuje nas od drugiego człowieka w 

chorobie czy śmierci, łączy nas z nim w miłości. 

 

Wbrew twierdzeniu poetki, że jej twórczość jest zupeł-

nie “apolityczna”, w Polsce komunistycznej mogła być, 

i zapewne była, odbierana jako ukryty protest przeciwko 
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totalnemu systemowi prania mózgów. Bo otóż ta młoda 

osoba z dobrej katolickiej rodziny, kształcona głównie w 

domu, atakowana jednak ze szpalt gazet i fal radiowych, 

w książkach i filmach, przez kolektywistyczną kulturę 

masową, otóż ta kobieta pisze to, co czuje i myśli, w peł-

nym poczuciu swojej jednostkowej wartości i w szacun-

ku dla własnej indywidualnej istoty. Ta partnerska wizja 

feminizmu reprezentowana była w Polsce chyba jeszcze 

tylko przez Wisławę Szymborską: wizja kobiety, która 

żyje własnym życiem, świadomie i odważnie, a na męż-

czyzn patrzy jak na wspólników życiowych i potrzebuje 

ich tak, jak oni jej potrzebują. 

Myślę, że aby poznać charakter, uczucia, myśli i marze-

nia Haliny Poświatowskiej lepiej jest czytać jej wiersze, 

listy, wspomnienia, także te napisane już po jej śmierci 

przez ludzi, którzy ją dobrze znali. W kolekcji wspo-

mnień zebranych przez Mariolę Pryzwan w Ja minę, ty 

miniesz… można też znaleźć bardzo interesujące zdjęcia 

Poświatowskiej, które wydają się dobrze ujawniać jej 

osobowość; każde jest inne, wyraz jej twarzy ciągle się 

zmienia, spontaniczny i żywiołowy, jak jej poezja.   

 

Maja Peretz 

Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matema-

tyczna, Wydawnictwo Iskry, 2014. 

 

Zasług Mariusza Urbanka dla popularyzowania polskiej 

literatury i nauki nie sposób przecenić. Od lektury jego 

książek, poświęconych biografiom wielkich Polaków, nie 

można się oderwać żałując zarazem, że nie pojawiły się 

wcześniej. Tuwim, Broniewski, Brzechwa, Kisiel, Wal-

dorff.  Każdy coś o nich słyszał, trzeba jednak przeczytać 

Urbanka, żeby zdać sobie sprawę, że za geniuszem poety, 

pisarza, kompozytora, czy naukowca często kryła się sła-

bość człowieka, jego trudne wybory życiowe, a przede 

wszystkim tragiczne czasy, w których większości z nich 

przyszło żyć i tworzyć. O tym właśnie i o wielkich pol-

skich matematykach jest wydana niedawno przez Iskry 

najnowsza książka Mariusza Urbanka Genialni. Lwow-

ska szkoła matematyczna.  

 

Herman Auerbach, Ju-

liusz Schauder, Marceli 

Stark, Marek Kac, Kazi-

mierz Bartel, Leon Chwi-

stek, Antoni Łomnicki, 

Włodzimierz Stożek, Sta-

nisław Ruziewicz, Wła-

dysław Orlicz, a przede 

wszystkim Stanisław Ma-

zur, Stanisław Ulam, Hu-

go Steinhaus i Stefan Ba-

nach. Dziś nawet o tych 

największych z wielkich 

mało kto słyszał, a jeśli 

tak, to interesował się 

pewnie nimi profesjonal-

nie, niewiele wiedząc o 

tym jakimi byli ludźmi i jak żyli w najtrudniejszych z 

trudnych czasów. Urbanek opisuje ich losy w 20-leciu 

międzywojennym, w czasie wojny i pierwszych latach 

powojennych. Pisze o ich dokonaniach, o których głośno 

było na świecie, o lwowskiej Kawiarni Szkockiej, w któ-

rej regularnie spotykali się „po pracy” przede wszystkim 

po to, by kontynuować dyskusje o matematyce i rozwią-

zywać wspólnie problemy matematyczne, a także po to 

by grać w szachy, opowiadać dowcipy, komentować ak-

tualne wydarzenia i po prostu przebywać w swoim towa-

rzystwie. Jak pisał we Wspomnieniach z Kawiarni 

Szkockiej Stanisław Ulam: 

 

Tego typu sesje, (odbywane w kłębach papierosowego 

dymu, przy kawie i kieliszku koniaku), uczyniły atmosfe-

rę lwowską czymś jedynym w swoim rodzaju. Widz, sie-

dzący przy innym stoliku, mógł zauważyć nagle krótkie 

wybuchy konwersacji, zapisanie kilku wierszy na stole, 

od czasu do czasu śmiech jednego z siedzących, po czym 

następowały okresy długiego milczenia, w czasie których 

piliśmy kawę i patrzyliśmy nieprzytomnie na siebie. Tak 

wytworzony nawyk wytrwałości i koncentracji, trwającej 

czasem godzinami, stał się dla nas jednym z najistotniej-

szych elementów prawdziwej pracy matematycznej.  

 

Łączyła ich przyjaźń, wspólne zainteresowania, miłość 

do matematyki. Nie przeszkadzał im kawiarniany gwar, 

nie patrzyli na zegarki, zaniedbywali żony i rodziny, i 

wspólnie stworzyli atmosferę i miejsce, których już nigdy 

potem nie udało się odtworzyć. Zapisywali postawione 

problemy, lub jak mawiali problematy, na blatach ka-

wiarnianych stolików lub na serwetkach. Od lipca 1935 

zaczęli zapisywać zadania i ich rozwiązania w grubym 

zeszycie, który miał przejść do historii matematyki jako 

Księga Szkocka.  

 

Za rozwiązania niektórych problematów przyznawali 

nagrody, z których najsławniejsza była niewątpliwie ży-

wa gęś ufundowana za rozwiązanie zadania postawione-

go przez Stanisława Mazura w 1936 roku. Problem cze-

kał na rozwiązanie aż do 1972 roku (gęś została wręczo-

na).  

 

Do dziś wielu uważa osiągnięcia lwowskiej szkoły mate-

matycznej za największy polski wkład w naukę świato-
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wą. O doniosłości i znaczeniu prac naukowych lwow-

skich matematyków mówi, w załączonym do książki wy-

wiadzie, wrocławski profesor Roman Duda. Podkreśla 

on, że obok analizy funkcjonalnej w przedwojennym 

Lwowie zajmowano się, ze znakomitymi rezultatami, 

między innymi opartym na teorii miary rachunkiem 

prawdopodobieństwa, a także teorią gier, którą Hugo 

Steinhaus interesował się już w latach dwudziestych, a 

która zaczęła robić karierę dopiero w czasie II Wojny 

Światowej.   

 

Wraz z wybuchem wojny, lwowska szkoła matematycz-

na przestała istnieć. Trzy okupacje (sowiecka, niemiecka 

i kolejna sowiecka) bezpowrotnie zniszczyły lwowskie 

środowisko. W nocy z 3 na 4 lipca 1941 Niemcy roz-

strzelali na Wzgórzach Wuleckich około 40 osób, uczo-

nych i członków ich rodzin. Giną m.in. matematycy 

Włodzimierz Stożek i Antoni Łomnicki. Kilka dni póź-

niej rozstrzelano Stanisława Ruziewicza, a pod koniec 

lipca byłego premiera polskiego rządu Kazimierza Bart-

la. 

 

Za twórców szkoły lwowskiej uważa się Hugona Stein-

hausa i Stefana Banacha, i to na ich losach koncentruje 

się w swojej książce Mariusz Urbanek. Autor jest wyraź-

nie zafascynowany postacią tego pierwszego, czemu 

zresztą trudno się dziwić. Urodzony w 1887 światowej 

sławy matematyk, był również wybitnym humanistą. 

Słynął z dobrego wychowania i wytwornych manier. Był 

poliglotą, znawcą i wielbicielem polskiej i światowej 

literatury. Uchodził za jednego z najdowcipniejszych 

ludzi w Polsce, był obok Stanisława Jerzego Leca najwy-

bitniejszym polskim aforystą. Jego wielokrotnie wzna-

wiany Słownik racjonalny zawiera setki błyskotliwych 

powiedzonek i sentencji (tzw. hugonotek). Był także Ste-

inhaus przywiązanym do Polski patriotą. Wielokrotnie 

odrzucał lukratywne oferty otrzymywane z zagranicy. 

Mawiał - w tym kraju tylko jedno mi się podoba: zostać. 

Kilkakrotnie przebywał w USA, i choć dokonania Ame-

ryki doceniał, nigdy jej nie polubił. Opowiadając o Sta-

nach powtarzał zasłyszane powiedzonko o owocach bez 

smaku i kwiatach bez zapachu. O Stanisławie Ulamie, 

swoim uczniu i jednym z twórców amerykańskiej bomby 

atomowej, który wyemigrował do Stanów przed wybu-

chem wojny, napisał: Nie zamerykanizował się tak jak 

K.; za inteligentny. Nie znosił zaśmiecania i niepopraw-

nego używania języka polskiego. Jak pisze Urbanek, Ste-

inhaus przy każdej sposobności, pastwiąc się nad źle na-

pisanym artykułem czy grafomańską gazetową notatką, 

powtarzał: ‘Nie cudzysłów’.  Kiedyś zapytał studenta, 

który przedstawił mu się najpierw nazwiskiem a potem 

imieniem: Czy jest pan Węgrem ? (w języku węgierskim 

podaje się nazwisko w pierwszej kolejności). Listy adre-

sowane „Steinhaus Hugo” odsyłał nieotworzone. 

Latem 1916, spacerując po krakowskich Plantach, Stein-

haus usłyszał przypadkiem rozmowę dwóch młodych 

ludzi, w której padły słowa całka Lebesgue’a. Wypowie-

dział je 24-letni Stefan Banach, którego później nazwie 

Steinhaus swoim największym odkryciem matematycz-

nym. Genialny polski matematyk był nieślubnym synem 

niepiśmiennej Katarzyny Banach i służącego w austriac-

kiej armii górala Stefana Greczka. Zaraz po urodzeniu 

oddany został na wychowanie krakowskiej praczce Marii 

Płowej. Swojej matki nie znał, z ojcem spotykał się spo-

radycznie. Od dziecka mówił po francusku (uczył go 

Francuz, przyjaciel jego opiekunów), dzięki czemu mógł 

zapoznawać się na bieżąco z najnowszymi, światowymi 

osiągnięciami w dziedzinie matematyki. Znał także język 

niemiecki oraz łacinę i grekę.  

 

Stefan Banach matematyką interesował się od wczesnych 

lat szkolnych. Nigdy nie ukończył studiów rozpoczętych 

na Politechnice Lwowskiej. Synowi powiedział wiele lat 

później: Nie interesował mnie kurs uniwersytecki; mia-

łem go w małym palcu; byłem już zupełnie daleko.  

 

W 1920 Steinhaus ściągnął Banacha do Lwowa, na sta-

nowisko asystenta w katedrze matematyki na Wydziale 

Mechanicznym Politechniki Lwowskiej prowadzonej 

przez profesora Antoniego Łomnickiego.  W tym samym 

roku Banach przedstawił na Uniwersytecie Lwowskim 

pracę O operacjach na zbiorach abstrakcyjnych i ich 

zastosowaniach do równań całkowych. Nadano mu za 

nią tytuł doktora (pomimo nieukończonych studiów). 

Była to siódma naukowa publikacja genialnego samouka. 

Po opublikowaniu, praca ta oraz wydana później wielka 

monografia Teoria operacji liniowych zapoczątkowały 

burzliwy rozwój nowej dyscypliny matematycznej, tzw. 

analizy funkcjonalnej. Stefan Banach habilitował się w 

1922, wkrótce potem został profesorem nadzwyczajnym, 

a w 1927 profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Lwow-

skiego. Jego uczeń i współpracownik, prof. Stanisław 

Mazur mówił: 

 

Rok 1922, w którym Stefan Banach w polskim czasopi-

śmie Fundamenta Mathematicae ogłosił swoją rozpra-

wę doktorską (…) jest datą przełomową w historii mate-

matyki XX wieku. Ta kilkudziesięciostronicowa rozprawa 

ugruntowała bowiem ostatecznie podstawy analizy funk-

cjonalnej, nowej dyscypliny matematycznej, która – jak 

wykazały rezultaty badań Stefana Banacha i innych – 

posiadała kapitalne znaczenie dla dalszego rozwoju nie 

tylko samej matematyki, ale również nauk przyrodni-

czych, a w szczególności fizyki. 

 

Za ciekawostkę można uznać fakt, że Banach, Stożek i 

inni matematycy ze Lwowa napisali również, głównie w 

celach zarobkowych, szereg popularnych podręczników 
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szkolnych. Podobnie jak Steinhaus, Banach wielokrotnie 

odrzucał oferty płynące z zagranicy. W 1937 słynny ame-

rykański matematyk Norbert Wiener zaofiarował mu 

podpisany czek, na którym wypisana była tylko jedynka. 

Posłaniec, którym był inny sławny matematyk John von 

Neuman, powiedział: Proszę dopisać taką ilość zer, jaką 

pan uzna za stosowne. Banach odpowiedział, że to za 

mała suma, jak za opuszczenie Polski. Za swoją decyzję 

przyszło mu zapłacić wielką cenę. W czasie niemieckiej 

okupacji Lwowa, z powodu braku środków do życia, zo-

stał karmicielem wszy w Instytucie Bakteriologicznym 

prof. Rudolfa Weigla. Po wojnie planował objęcie kate-

dry na Uniwersytecie Jagiellońskim. Plany te przerwała 

nieuleczalna choroba. Stefan Banach, największy polski 

matematyk, zmarł w sierpniu 1945 we Lwowie na raka 

oskrzeli. 

 

Mariusz Urbanek w sposób niezwykle interesujący opisu-

je też losy Stanisława Mazura i Stanisława Ulama. Wła-

śnie Ulamowi poświęca ostatnie akapity swojej książki. 

Cytuje Davida Hawkinsa, amerykańskiego matematyka i 

filozofa, oficjalnego kronikarza przedsięwzięcia, które 

przeszło do historii pod nazwą Manhattan Project, a pry-

watnie przyjaciela Ulama: Ludzie, którzy żyją tylko tro-

chę, tylko trochę umierają. Stan żył bardzo. To samo 

można powiedzieć o wszystkich bohaterach tej pasjonu-

jącej książki. 

 

Maria Koziebrodzka 

Małgorzata Musierowicz, Jeżycjada. Tom 20. Wnuczka 

do orzechów, Akapit-Press, Listopad 2014, 294 strony. 

 

Małgorzata Musierowicz 

wydała niedawno nową 

książkę - Wnuczka do 

orzechów - dwudziesty 

już tom Jeżycjady. Tym, 

którzy z niecierpliwością 

na tę książkę czekali nie 

trzeba nic tłumaczyć, ale 

są też podobno i tacy, 

którym zjawisko należy 

przedstawić. Zatem Je-

życjada to seria książek 

obyczajowych, których 

akcja dzieje się w Pozna-

niu, głównie w dzielnicy 

Jeżyce właśnie. Poza 

miejscem akcji tomy 

łączą wątki i bohaterowie, przede wszystkim rozbudowa-

na rodzina Borejków. Jeżycjada jest fenomenem na skalę 

krajową, gdyż powstaje nieprzerwanie od połowy lat 70 i 

wychowały się na niej całe pokolenia dziewcząt. Nie 

wiadomo czy ktoś policzył wszystkie czytelniczki, ale z 

pewnością są ich setki tysięcy, a może i miliony. Na każ-

dy kolejny tom czeka się tak jak jeszcze niedawno na 

Harrego Pottera, a w czasach kiedy książki nie były ła-

two dostępne, w bibliotekach szkolnych tworzyła się do 

nich kolejka.  

 

W XXI wieku Jeżycjada odnajduje się całkiem dobrze 

także w Internecie. Sama pisarka prowadzi od paru lat 

swoją stronę, gdzie dzieli się codziennymi obserwacjami, 

wrażeniami z lektur, wakacji i odpowiada na listy czytel-

ników, dzięki czemu kontakt z autorką i jej światem jest 

jeszcze bliższy. Zamieszcza tam też swoje rysunki, gdyż 

trzeba dodać, że jako absolwentka poznańskiej ASP sama 

ilustruje własne książki. 

 

Również czytelniczki nie próżnują i bardzo aktywnie 

dyskutują o ulubionej serii na forach internetowych. 

Przykład pierwszy z brzegu, grupa Eksperymentalna 

Strona Dyskusyjna (ESD - wtajemniczeni dobrze znają 

ten skrót) to bardzo ożywione, wielowątkowe forum z 

długą historią, które dodatkowo nabiera wigoru wraz z 

ukazaniem się kolejnej książki. Lektura to wciągająca i 

wspaniałe addendum do samych powieści - zwraca uwa-

gę na sprawy, które się niechcący pominęło, pozwala 

dowiedzieć się, co sądzą inni i uświadamia jak jesteśmy 

podobni jako czytelnicy, a w czym się różnimy. Ale nie 

tylko: na forum toczą się zaognione dyskusje na temat 

postaci, które się lubi bardziej albo mniej; wymienia się 

wrażenia z ulubionych scen oraz z tych mniej ulubio-

nych; wyszukuje nieścisłości w tekście (takie jak kolor 

oczu bohaterów, wiek czy inne niezgodności w ich bio-

grafii na przestrzeni tomów), uchybienia logistyczne i 

praktyczne (np. rozkład mieszkania, czy ilość osób na 

jedną łazienkę); wyciąga niedokończone wątki i nieza-

mknięte sprawy, a także wymyśla alternatywne rozwiąza-

nia. Konsultuje się nawet sprawy z fachowcami: lekarza-

mi, prawnikami, hydraulikami i genetykami, by zweryfi-

kować realia i prawdopodobieństwa. Niektóre wątki to 

prawdziwe analizy językowo-literackie, rozmowy o sty-

lu, języku i prowadzeniu postaci. Płynie stąd przede 

wszystkim sympatyczne poczucie wspólnoty, jaką można 

mieć z ludźmi dzielącymi tę samą pasję, wyznającymi 

podobne wartości, wychowanymi w tej samej rzeczywi-

stości i na tej samej literaturze.  

 

Jest tak gdyż jedną z głównych przyczyn popularności 

Jeżycjady jest możliwość utożsamienia się z bohaterami i 

z epoką. Akcja rozgrywa się w czasie realnym, każdy 

rozdział oznaczony jest konkretną datą, można więc 

przypomnieć sobie co się samemu tego upalnego dnia 

robiło, lub gdzie się skryło przed burzą; że słuchało się w 
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radio tych samych wiadomości lub widziało dokładnie te 

fajerwerki sylwestrowe. Co więcej, jest się świadkiem 

codziennej historii Polski od 1975 roku do dziś, czyli 

często całego życia danej czytelniczki. Można odnaleźć 

się w kolejce po karpia na wigilię, w licealnej ławce sta-

wiając czoła tym samym problemom z nauczycielami i 

kolegami, przypomnieć sobie wraz z bohaterami jak wy-

czekiwało się powrotu bliskich, którzy zniknęli w czasie 

stanu wojennego, a potem cieszyć się z nimi kiedy nagle 

półki w sklepach zapełniły się kolorowymi artykułami 

lub dzielić entuzjazm chwili gdy Polska wstępowała do 

Unii Europejskiej. 

 

Starsze tomy, powstałe do końca lat 80. dzieją się w sier-

miężnych czasach PRL-u i czytane wtedy były antidotum 

na szarą, wynaturzoną rzeczywistość oraz przykładem 

jak można się w niej odnaleźć i zachować godność. Poka-

zywały, że można być ludzkim i szczęśliwym, pamiętając 

o rzeczach ważnych, takich jak uczciwość, dobro, miłość, 

mądrość, wykształcenie. Jeżycjada lat 70. i 80. była ma-

nifestacją idealizmu i wolności w sferze ducha, niezależ-

nie od problemów zaopatrzenia w sklepach, wszechobec-

nego kłamstwa i zalegającego błota. A jej bohaterowie 

wychodzili innym na przeciw, wysyłając Eksperymental-

ny Sygnał Dobra (ESD).  

 

W późniejszych tomach coś się jednak zmieniło. Przyszła 

nowa rzeczywistość, w której małostkowość i materia-

lizm bynajmniej nie zanikły, za to bohaterowie-

Borejkowie zaczęli się jakby zasklepiać w swoim wła-

snym świecie literatury i łacińskich cytatów. Nastąpiło 

ich całkowite odgrodzenie od zewnętrznej rzeczywistości 

i to w skostniałej, trochę pretensjonalnej formie. Zniknął 

dawny przekaz społecznikowski, a zastąpił go dydak-

tyzm. Ten elitaryzm to jeden z najczęstszych zarzutów 

stawianych autorce. Krytykowana jest też przez przedsta-

wicieli ruchu feministycznego za to, że świat jej powieści 

prezentuje tradycyjny model rodziny i podział ról spo-

łecznych. Sama jednak ilość powstałych opracowań 

(artykułów, a nawet książek) świadczy o tym, że zjawi-

ska „Musierowicz” nie można zignorować, czy odrzucić, 

ma ono zbyt duży zasięg społeczno-literacki.  

 

Zostawmy głębszą analizę tego tematu poważnym roz-

prawom, a przyjrzyjmy się temu, co mówią czytelniczki, 

bo to właśnie one są najbardziej wnikliwe, wyczulone na 

wszelkie zgrzyty i nie darują żadnego potknięcia. 

 

Na pierwszy ogień idą zwykle bohaterowie, z którymi 

zaznajomiło się, a nawet zaprzyjaźniło przez lata. Trudno 

więc się pogodzić z tym, że któremuś nagle zmienia się 

charakter, że jego postać rysowana jest niekonsekwent-

nie, że nie zachowuje się tak, jak by zachował się ten 

dawny on. A już zwłaszcza to przykre w przypadku bo-

haterów męskich, których jest niewielu (prym w Jeżycja-

dzie wiodą zdecydowanie kobiety); i taki na przykład 

interesujący młodzieniec Florek zmienia się „z głodnego 

wilka w sytego niedźwiedzia”. Także nowe postaci poja-

wiające się na kartach książki często już nie spełniają 

oczekiwań czytelniczek – są rysowane zbyt grubą kreską, 

niepogłębione: albo „dobre” (wykształcone), albo 

„złe” (niewykształcone lub nuworysze). Fanki narzekają 

na dialogi, na brak pomysłów, a i z humorem, który był 

ważnym nośnikiem akcji też już coraz ciężej. Należy jed-

nak podkreślić, że nadal są to fanki, które czytają Musie-

rowicz cały czas. Choćby obiecywały sobie, że więcej po 

nową książkę nie sięgną, to czekają z niecierpliwością na 

każdy kolejny tom. W domu mają całą serię i trzymają ją 

nie tylko dla siebie, ale i dla córek.  

 

Niestety, może się jednak zdarzyć tak, że córki już po nią 

nie sięgną. Współczesne nastolatki nie odnajdą się w Je-

życjadzie, tak jak ich matki się dawniej odnajdowały. 

 

Młodzież przedstawiona przez Musierowicz z dzisiejszą 

młodzieżą ma niewiele wspólnego. Trudno wyobrazić 

sobie współczesne nastolatki z dużego miasta, które naj-

chętniej spędzają czas na rozmowach z dziadkami w 

kuchni, nie mają żadnych rówieśniczych znajomych spo-

za rodziny i interesują się wyłącznie literaturą (najlepiej 

polską poezją renesansową i romantyczną), ewentualnie 

muzyką poważną. Także język, którym mówią mocno 

odstaje od młodzieżowego żargonu. Dawniejsze bohater-

ki miały znajomych, spotykały się towarzysko po lek-

cjach i chodziły na imprezy. W nowszych częściach na-

wet temat tak atrakcyjny dla nastolatek jak pierwsza mi-

łość też przybrał mało życiową formę. Mianowicie, od 

kilku już tomów wszystkie miłości zdarzają się wyłącz-

nie od pierwszego wejrzenia, nie ma żadnego poznawa-

nia się, odkrywania, ścierania, ani wspólnego kształtowa-

nia. Z tak niepogłębionych relacji damsko-męskich trud-

no się czegoś nauczyć.  
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Wydaje się zatem, że autorka nie podążyła za współcze-

snym światem. Jak mówi książę Salina, bohater Lampar-

ta Giuseppe Tomasiego di Lampedusy: Jeśli chcemy, by 

wszystko zostało, jak jest, wszystko musi się zmienić. To 

co stare musi ponownie znaleźć swój kształt w nowej 

sytuacji, by nadal istnieć i mieć znaczenie. Jeśli Jeżycja-

dę, tak jak kiedyś, dalej mają czytać nastolatki, to Jeży-

cjada musi współbrzmieć z ich światem, a nie ze światem 

nastolatek sprzed 30-40 lat. 

 

Ale jeśli nawet nie będzie już wielu nowych młodych 

czytelniczek (choć trzeba mieć nadzieję, że jednak będą), 

to te dawne, które zaczęły czytać Musierowicz jako 

uczennice, nadal będą do niej wracać i trzeba oddać Jeży-

cjadzie sprawiedliwość, że nie bez powodu. Będą sięgać 

po te książki, by przypomnieć sobie o tym co ważne, po-

wrócić do ulubionych bohaterów, do idealizmu, młodości 

i czasu kształtowania własnej osobowości. Ponownie po-

łączyć się z tym, co wartościowe, a co czasem umyka w 

życiu codziennym. A na te czy inne uchybienia po prostu 

przymkną oko. Tak więc każda, nawet najbardziej kry-

tyczna fanka nadal czeka na kolejny tom, kupuje go w 

pierwszym dniu sprzedaży w księgarniach, biegnie do 

domu i tego wieczora nie ma jej dla nikogo innego. 

 

 Angelika Sasin  

Kino Stare i Nowe: Orły 2015  

Odpowiednikiem 

przyznawanych 

przez Amerykań-

ską Akademię 

Filmową Oska-

rów są w Polsce 

Orły. Podobnie 

jak w przypadku 

a m e r y k a ń s                  

kiej nagrody, 

Orły są dobrą miarą jakości filmów i gry aktorskiej.  W 

tegorocznej, siedemnastej już edycji konkursu, wzięły 

udział 42 polskie filmy fabularne i 85 produkcji doku-

mentalnych, które oceniane były przez ponad 600 człon-

ków Polskiej Akademii Filmowej. Laureatom wręczono 

nagrody na gali, 2 marca w Teatrze Polskim w Warsza-

wie. 

 

Największym triumfatorem konkursu okazał się w tym 

roku film Bogowie (oparty na biografii profesora Zbi-

gniewa Religi) w reżyserii Łukasza Palkowskiego, który 

otrzymał siedem nagród (na dwanaście nominacji), w 

tym za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, główną rolę 

męską i zdjęcia. Cztery statuetki Orłów zdobyło Miasto 

44 (film fabularny o Powstaniu Warszawskim) w reżyse-

rii Jana Komasy, dwie Powstanie Warszawskie, fabula-

ryzowany dokument tego samego twórcy. Najlepszym 

serialem okazał się Czas honoru: Powstanie, a filmem 

europejskim rosyjski Lewiatan. Jednym z faworytów 

tegorocznej edycji Orłów był też film Jack Strong w 

reżyserii Władysława Pasikowskiego nominowany aż w 

jedenastu kategoriach, który zdobył jednak tylko jedną 

statuetkę (za najlepszą rolę kobiecą dla Mai Ostaszew-

skiej). 

 

Dotychczasowymi laureatami Orłów w kategorii najlep-

szego filmu były: Historia kina w Popielawach (1999), 

Dług (2000), Życie jako śmiertelna choroba przenoszo-

na drogą płciową (2001), Cześć, Tereska (2002), Piani-

sta (2003), Zmruż oczy (2004), Wesele (2005), Komor-

nik (2006), Plac Zbawiciela (2007), Katyń (2008), 33 

sceny z życia (2009), Rewers (2010), Essential Killing 

(2011), Róża (2012), Obława (2013), Ida (2014). 

  

Przegląd on-line wybranych filmów kandydujących do 

Orłów 2015 dostępny jest (niestety tylko w Polsce) w 

serwisie Kinoplex.pl. Można tam zobaczyć także filmy z 

poprzednich edycji Orłów. 

WzB 

Nasza Klątwa and Joanna – documentaries about love 

and courage 

 

This year, we truly had Polish Oscars. No, I am not tal-

king about Ida again, although yes, winning an Oscar is 

a well deserved achievement of Polish cinematography. I 

mean two other Polish movies - short documentaries - 

that were also nominated this year:  Nasza Klątwa and 

Joanna. 

 

I am usually not a very “documentary” person, and topi-

cs such as death and diseases simply scare me. But I 

thought that I should at least make up my own mind abo-

ut these two Polish documentaries, and discover the re-

asons behind their success. I am glad I did. Although 

dealing with sad and almost disheartening subjects – the 

disease called Ondine’s curse (CCHS, congenital central 

hypoventilation syndrome) for Nasza Klątwa, and cancer 

for Joanna – these documentaries were surprisingly not 

depressing, they were full of joy. 

 

Rest assured, I am not a totally psychotic person who 
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enjoys mocking other people’s problems and life stru-

ggles. Of course, there were sad moments. I cried seeing 

the young couple in Nasza Klątwa, with whom I could 

easily identify, facing the most painful  reality there is for 

a parent – a child with an incurable disease. I cried at the-

ir struggle. But I also cried with joy. Throughout this 

short documentary you could sense the feeling of com-

mitment and love these parents have for their little boy. 

From sad exhausted parents, you see them transformed 

into fighters. By the end of the movie you know they 

won’t abandon their son, they won’t give up, and they 

will fight till things get truly better. And this is the joy I 

am talking about. The realization that even in hard times, 

where reality seems too heavy to bear, there is hope, the-

re is love. 

More than a documentary, Nasza Klątwa demonstrates 

the incredible, almost therapeutic, power of a movie. As 

Tomasz Śliwiński, director of the film and father of little 

Leo, put it himself: That period of our lives was de-

pressing and devastating. But shooting this film helped us 

a great deal. It kept us going; instead of succumbing to 

depression, we could direct our energy into something 

creative. (The New York Times). This positive energy is 

also communicated to the audience, and becomes part of 

our own therapy.  

 

Similarly the movie Joanna, directed by Aneta Kopacz, 

has a lot to teach us about life. This intimate and gentle 

documentary is about the unconditional love of a mother 

and how to find joy in everyday life. Cancer, the never-

ending pain, and the close and ineluctable death of the 

main protagonist is just a framework, an excuse to di-

splay the strength of love. With Joanna, we learn to 

appreciate the sound of the rain, the warm evenings spent 

with our loved ones, a sunset, a moment. We ask ourse-

lves what makes me happy? what do I seek in my life? – 

and because Joanna is so brave, she gives us courage to 

face these questions, and ultimately achieve our own hap-

piness.  

 

Both documentaries are testimonies of courage, and  te-

ach us that there is always hope, and that we should never 

surrender to adversities. 

 

Cecile Ferro 

Z Biblioteki: Nagroda im. Tadeusza Walendowskiego 

Laureatem Nagrody im. Tadeusza Walendowskiego za 

rok 2014, przyznawanej przez Bibliotekę Polską w Wa-

szyngtonie za wkład w upowszechnianie rzetelnego wi-

zerunku Polski poza jej granicami oraz kształtowanie 

partnerskich kontaktów między Polakami a innymi naro-

dami w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania 

odrębności, zostało Muzeum Powstania Warszawskie-

go. Nagrodę odebrał dyrektor Muzeum, Pan Jan Ołda-

kowski, w dniu 3 grudnia 2014 podczas uroczystej ame-

rykańskiej prapremiery filmu Powstanie Warszawskie w 

waszyngtońskim centrum kinowym Amerykańskiego 

Instytutu Filmowego AFI Silver Theatre and Cultural 

Center. 

 

Powstanie Warszawskie w reżyserii Jana Komasy, no-

minowany do Oskara pierwszy w świecie film fabularny 

zmontowany w całości z materiałów dokumentalnych, 

zainaugurował waszyngtoński festiwal filmów krajów 

członkowskich Unii Europejskiej AFI EU Film Show-

case 2014. Nagrodę im. Tadeusza Walendowskiego po 

projekcji filmu wręczył Prezes Biblioteki Polskiej w 

Waszyngtonie Paweł Stefański. W uroczystości oprócz 
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licznie zgromadzonych kinomanów wzięli udział Amba-

sador RP w Stanach Zjednoczonych J.E. Ryszard Sch-

nepf, delegacja Muzeum Powstania Warszawskiego 

oraz powstańcy warszawscy mieszkający w stolicy 

USA.   

 

Biblioteka przyjmuje nominacje do Nagrody im. Tade-

usza Walendowskiego przez cały rok. Kandydatury osób 

lub instytucji do Nagrody wraz z uzasadnieniem można 

przesyłać na adres Biblioteki (pocztowy lub elektronicz-

ny mailbox@polishlibrary.org), a także zgłaszać do 

członków Zarządu Biblioteki. 

 

Grażyna Żebrowska 

From the (new) President's Desk 
 

Much has happened in the first six months of 2015 in 

the Library. First of all, our volunteers elected a new 

Board of Directors (see below).  And - thanks to the ef-

forts of our Board members and other volunteers - the 

Library has undergone several important enhancements.  

We are very proud to report that we improved our Face-

book page to better communicate our activities. Please 

sign up to see how much is happening; you are also wel-

come to contribute your comments. 

  

We also did some spring cleaning to make our shared 

space more welcoming to visitors. We removed all VHS 

tapes - most were recycled, while a few will be copied 

into DVDs.  We have begun the process of reorganizing 

our collection of publications by removing most of the 

outdated periodicals and rearranging others. We moved 

organizational and administrative documents, as well as 

our mailboxes and other shared collaboration tools to the 

Google platform, thus enhancing their reliability and 

ease of access.  You can contact us anytime at the Li-

brary’s main inbox: mailbox@polishlibrary.org. 

  

We continued our regular opening hours, as well as pro-

grams such as BibliotekaFilmoteka. We also started a 

strategic project - Class of 1926 - which aims to com-

plete digitalization of the Emblem of Good Will signed 

by approximately 5.5 million Poles in 1926. This unique 

gift, in the form of 111 beautifully illustrated and bound 

volumes, was given by Poland to the USA on the 150th 

anniversary of American independence. The volumes 

have been archived in the Library of Congress since 

then and currently only 13 of them are available elec-

tronically.  

  

In front of us are other major projects: our annual Picnic 

(already scheduled for September 12, reserve the date!)

which we want to be the best ever, comprehensive actu-

alization of our electronic catalogue (and corresponding 

rejuvenation of collections), and continued enhance-

ments to our online presence. 

  

All these achievements, while individually small, add up 

to continued progress which should be apparent to our 

members and friends. All these, as well as all other new 

programs and initiatives, require sustained effort from 

our volunteers and we could certainly use more help!  

So please consider signing up with us – not just as a 

member and occasional visitor, but as a volunteer as 

well. Please pass on the information about our Library to 

your friends and contacts in your social networks. Many 

thanks for your continued support. 

 

Paweł Stefański 

Nowy Zarząd Biblioteki 
 

W lutym ukonstytuował się nowy Zarząd 

Biblioteki, w skład którego weszli: 

 

Prezes – Paweł Stefański 

Vice Prezes – Grażyna Żebrowska 

Skarbnik – Anna Firsowicz 

Sekretarz – Krzysztof Sąsiadek 

oraz członkowie: 

 

Agnieszka Baumert, Cecile Ferro, Ola Ko-

narzewska, Jerzy Kozłowski, Monika Mie-

roszewska, Zbigniew Okręglak, Iza Rut-

kowska i Katarzyna Tarczyńska. 
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Kulinaria: Chleb nasz powszedni 

Zanim upiekłam pierwszy chleb wielokrotnie słyszałam, 

że pieczenie chleba jest bardzo trudne i czasochłonne. 

Nie czułam zresztą takiej potrzeby, skoro w piekarniach 

był duży wybór dobrego chleba. Po przyjeździe do Sta-

nów to się zmieniło, więc oboje z mężem zaczęliśmy piec 

chleb w maszynie do chleba. Chleb z maszyny był bardzo 

smaczny, jednak nie taki, do jakiego byliśmy przyzwy-

czajeni w Polsce. Brakowało nam szczególnie tej chru-

piącej skórki. Wtedy postanowiłam spróbować upiec 

chleb w piecyku. Znalazłam książkę kucharską z przepi-

sami na chleb, wysoko ocenianą przez innych użytkowni-

ków. Po wypróbowaniu jednego z przepisów byłam za-

skoczona tym, że pieczenie chleba okazało się takie pro-

ste. Należało tylko wymieszać drewnianą łyżką mąkę, 

drożdże, sól i wodę, a następnie odczekać 2 godziny aż 

ciasto wyrośnie, uformować bochenki i upiec. Od tego 

czasu wypróbowaliśmy już wiele różnych przepisów, a 

mąż zaczął nawet piec chleb na zakwasie. Pozbyliśmy się 

maszyny do chleba, a w jej miejsce kupiliśmy mikser 

stojący, który bardzo ułatwia przygotowanie ciasta. 

Obecnie już prawie w ogóle nie kupujemy pieczywa i 

wszystkich znajomych namawiamy, żeby sami spróbowa-

li upiec chleb, gdyż nie jest to trudne, a dla smaku i aro-

matu świeżego domowego chleba warto poświęcić kilka 

minut na przygotowanie ciasta. 

 

Chleb na drożdżach 

 

Bardzo łatwy w przygotowaniu, a zarazem smaczny jest 

chleb na drożdżach z dodatkiem ziaren. Można dodać 

dowolne pestki, bądź ziarna; ja zwykle dodaje siemię 

lniane, pestki słonecznika oraz dyni. 

 

Składniki:  

2 szklanki mąki pszennej  

1 szklanka mąki żytniej  

1 szklanka otrębów  

1 łyżeczka soli  

1 łyżeczka cukru  

7g suchych drożdży  

2 szklanki ciepłej wody 

1/2 szklanki ziaren  

Dodatkowo:  

Masło i otręby  

Wszystkie składniki, poza ziarnami, wkładamy do miski i 

mieszamy dużą drewnianą łyżką, albo mikserem. Pod 

koniec dodajemy ziarna (jeśli dodamy wcześniej, mogą 

się połamać podczas mieszania składników). Ciasto po 

wymieszaniu powinno być dość rzadkie i lepiące, nie po-

trzeba dodatkowo zagęszczać go mąką. 

Gotowe ciasto nakrywamy ściereczką i odstawiamy w 

ciepłe miejsce na 2 godziny. 

 

Podłużną formę (moja ma wymiary 23.5 cm na 13.3 cm i 

7cm wysokości) smarujemy masłem i obsypujemy otrę-

bami, a następnie przekładamy ciasto do formy. Jeśli bę-

dzie się kleiło do rąk, można ręce albo ciasto obsypać 

mąką. Formę przykrywamy i odstawiamy na 30 minut. W 

tym czasie nagrzewamy piecyk do temperatury 450 stop-

ni F. Pieczemy przez 40 minut. Po upieczeniu wyjmuje-

my bochenek z formy i studzimy przez ok. 30 minut, naj-

lepiej na przewiewnej kratce, aby wysechł od spodu. 

 

 

Chleb na zakwasie 

 

Chleb na zakwasie wymaga trochę cierpliwości, ponie-

waż przygotowanie zakwasu nie jest łatwe i trwa kilka 

dni. Jednak jest to najbardziej zachwalany przez naszych 

znajomych chleb, więc warto spróbować go upiec.  

 

Do przygotowania zakwasu potrzebna jest mąka żytnia i 

przegotowana woda. Naczynia i łyżki używane do przy-

rządzania zakwasu powinny być wyparzone, wtedy jest o 

wiele mniejsze ryzyko, że zamiast drożdży wyhodujemy 

pleśń. Szklankę mąki należy wsypać do szklanego naczy-

nia i dolać lekko ciepłej wody tak, aby powstało gęste 

ciasto. Nakryć ściereczką albo ręcznikiem papierowym. 

Na drugi dzień do ciasta należy dosypać pół szklanki mą-

ki i pół szklanki wody i wymieszać. Czynność powtarzać 

co 1-2 dni. Pierwszy chleb będzie można piec po około 

tygodniu. Drożdże w zakwasie nabierają pełnej mocy 

dopiero po kilku miesiącach, dlatego piekąc chleb za każ-

dym razem warto zostawić ich trochę na rozpoczęcie ko-

lejnej hodowli. 
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Składniki:  

500 g zakwasu  

250 g mąki pszennej chlebowej  

250 g mąki żytniej 

200-250 ml ciepłej wody  

1 łyżka soli 

 

Dodatkowo:  

400 g pestek słonecznika lub dyni  

woda do namoczenia pestek 

masło  

otręby  

 

Pestki namoczyć. Sól rozpuścić w wodzie i wymieszać 

z pozostałymi składnikami łyżką lub mikserem. Ciasto 

powinno mieć dość gęstą konsystencję, ale jednocze-

śnie powinno być na tyle plastyczne, aby można je było 

przełożyć do formy. Na koniec dodać pestki pozosta-

wiając trochę do posypania na wierzchu. Po wymiesza-

niu nakryć ściereczką i odstawić na ok. 40 minut.  

Przygotować 3 podłużne formy. Wysmarować masłem 

i posypać otrębami. Przełożyć ciasto, skropić wodą i 

posypać pozostałymi pestkami. Nakryć i odstawić aż 

ciasto podwoi swoją objętość. Jeżeli zakwas jest nowy, 

chleb będzie rósł kilkanaście godzin. Najlepiej wtedy 

zostawić chleb na noc do wyrośnięcia. Jeżeli zakwas 

ma kilka miesięcy lub więcej, wtedy może wystarczyć 

kilka godzin. 

 

Piecyk nagrzać do 450 stopni F. Przy użyciu  

spryskiwacza zwilżyć wnętrze piecyka wodą, żeby po-

wstała para. Wstawić chleb. Po 15 minutach, zmniej-

szyć temperaturę do 400 stopni i piec jeszcze przez ok. 

30 minut. Po upieczeniu wyjąć z formy i studzić przez 

ok. 30 minut. 

 

Aneta Radzikowski 
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