Książki pod choinkę

Joanna Sokołowska-Gwizdka (Austin, Teksas)
Co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia zastanawiamy się, jaką radość
sprawić bliskim, czym zapełnić miejsce pod choinką, żeby zobaczyć uśmiech
rodziny czy przyjaciół. W tym roku pandemia spowodowała, że nie będziemy
chodzić po sklepach i wsłuchiwać się w przedświąteczny gwar dużych centrów
handlowych. Może to i dobrze, nie będziemy kuszeni obniżkami cen i kolorowymi
reklamami, aby pod wpływem chwili kupić rzeczy niepotrzebne, które będą
zalegać na półkach i które wcześniej czy później wyrzucimy.
Ale możemy podarować bliskim emocje, które na długo zostaną. Prezentami, które
niosą w sobie coś więcej niż tylko krótkotrwałe zainteresowanie, zawsze są
odpowiednio dobrane książki. Dzięki nim poznajemy świat, uczymy się, rozwijamy
wyobraźnię. W czasach niebywałej ekspansji Internetu i łatwości w dostępie do
nieskończonej ilości filmów, jakże często zapominamy o czytaniu. A przecież
żaden, nawet najlepszy film nie zastąpi książki, w której to my jesteśmy
reżyserami obsadzającymi role, wyobrażamy sobie twarze bohaterów, jak mówią,
jak się poruszają, musimy wczuć się w ich otoczenie, życiową sytuację, przeżyć to,
co oni przeżywają i wyobrazić sobie konkretne miejsce, w którym toczą się czyjeś
losy. Nie rezygnujmy z czytania, bo zubożamy swoją wyobraźnię.

Pandemia uderzyła najbardziej w artystów, muzyków, pisarzy, czyli wszystkie te
zawody, których egzystencja zależy od wernisaży, występów, a sprzedaż książek
jest warunkowana ilością spotkań autorskich. Ucierpiały też małe biznesy, których
istnienie zależy od ilości klientów. Możemy zatem podarować bliskim ciekawą
lekturę, a jednocześnie pomóc przetrwać pisarzom i polskim księgarniom na
emigracji.

Elżbieta Kieszczyńska
Właścicielką EK Polish Bookstore w New Jersey jest Elżbieta Kieszczyńska.
Prowadziła ona przez wiele lat księgarnię „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku.
Idąc na różnego rodzaju imprezy kulturalne i wieczory autorskie organizowane
przez redakcję, trzeba było przejść przez księgarnię, która przyciągała uwagę
najnowszymi, precyzyjnie dobranymi polskimi publikacjami. Od 2011 roku
Elżbieta Kieszczyńska ma własną księgarnię, a w październiku 2020 r. została
uruchomiona strona internetowa, dzięki której czytelnicy będą mogli nie tylko

zamawiać interesujące ich pozycje przez Internet, ale także czytać ukazujące się
tam opowieści o książkach i ich autorach.
Strona EK Polish Bookstore – ekbookstore.com:

START

– Mam nadzieję zbudować coś więcej niż tylko sklep – powiedziała Elżbieta
Kieszczyńska o nowej stronie internetowej w wywiadzie udzielonym Anecie
Radziejowskiej, który ukazał się w „Nowym Dzienniku”. – Chcę, żeby klienci na
nią wchodzący poczuli się tak, jakbym przyjmowała ich osobiście, z naszą
tradycyjną, polską gościnnością.
– Będę pisać blog – mówi dalej w tym samym wywiadzie. – Nigdy wcześniej o tym
nie myślałam, zawsze byłam skupiona na książce jako takiej. Ale myślę, że ta
forma kontaktu z klientem może być równie osobista jak rozmowa telefoniczna.
Gdy tylko coś ciekawego dostanę, przeczytam, uznam za warte podzielenia się,
będzie to od razu widoczne na stronie księgarni. (…) Mam nadzieję, że wokół
strony zbuduje się grupa miłośników polskiej literatury, że będziemy wymieniać
się wrażeniami z czytania i wzajemnie rekomendować przeczytane tytuły.
Właśnie przyszła nowa dostawa książek z Polski, są nowe tytuły na Święta. Wśród
książek, które znalazły się w księgarni Elżbieta Kieszczyńska wymienia m.in.
najnowsza książkę reżysera „Nocy i dni” Jerzego Antczaka, ponad 700 stronicową
historię życia, którą czyta się jednym tchem „Jak ja ich kochałem”.

– Miałam przyjemność rozmawiać z panem Jerzym Antczakiem – mówi Elżbieta
Kieszczyńska – i to nie tylko raz, kiedy zbierał materiały do książki i prosił mnie o
ściągnięcie do Kalifornii paru tomów potrzebnych do pracy. Rozmowę pamiętam,
była ciekawa, pełna wigoru. Dla mnie jednak najważniejszy był głos pana
Antczaka. Ciepły, niski ze znakomitą dykcją! Nie wiem, czy pan Antczak
kiedykolwiek brał udział w jakiejś radiowej aktywności. Ale barwa głosu była
niezwykła. Tak więc tom wspomnień, autobiografia pod tytułem „Jak ja ich
kochałem” jest już do kupienia. A w środku wszystko czym pan Antczak
się zajmował: kilkadziesiąt lat reżyserskiej aktywności na rzecz telewizji i teatru!
Książka stanie się też lustrem w którym będzie można dostrzec wszystkie te
dalsze i bliższe osoby, które pan Antczak pokochał.

Inną książkę, która znalazła się w księgarni właścicielka tak rekomenduje:
– Ponad sto dwadzieścia stron więcej ma zapierająca dech w piersi nowa historia
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej pod tytułem: „My naród”. Napisana
przez panią Jill Lepore. To urodzona w 1966 roku pani profesor z Harvardu już w
wieku sześciu lat uznała, że będzie zajmować jak pisaniem. Pierwsze próbki tekstu
pisała na maszynie do pisania w gabinecie ojca, dyrektora szkoły. Teraz, w 2020
roku, marzenie przyniosło plon. Pani Jill Lepore należy do dziennikarzy „The New
Yorkera”, jej książka „My naród” (w oryginale „These Truths: A History of the
United States”) została uznana przez magazyn „Time” za najciekawszą książkę
niebeletrystyczną dekady. Jest finalistką National Book Award, the National
Magazine Award i dwa razy kandydowała do nagrody Pulitzera. Została m.in.
wybrana do Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk i do Amerykańskiego
Stowarzyszenia Filozoficznego. Jeździ z wykładami po uniwersytetach
amerykańskich i kanadyjskich. Mieszka w Cambridge wraz z mężem i trójką
synów. W wolnych chwilach maluje murale.
Oryginał „My, naród” liczy 932 strony i ukazał się drukiem we wrześniu 2018
roku. Jak wyznała w wywiadzie do New York Times’a: „Piszę niezwykle
precyzyjnie i dla każdego rozdziału jestem w stanie przeczytać miliony książek”.

Jak podaje Wydawnictwo Poznańskie w tekście poświęconym polskiemu wydaniu
książki: „Wobec konfliktów, które aktualnie wstrząsają Ameryką, książka Jill
Lepore znakomicie wyjaśnia źródła ich pochodzenia oraz daje nadzieję na ich
twórcze przełamanie“.

W księgarni Elżbiety Kieszczyńskiej jest również moja książka „Teatr spełnionych
nadziei. Kartki z życia emigracyjnej sceny” opowiadająca o niezwykłych losach
artystów tworzących polski teatr w Toronto. Nakład w Ameryce już się prawie
wyczerpał, na Amazon jest niewiele egzemplarzy, jeśli zatem ktoś chciałby
przeczytać historię krakowskich aktorek Marii Nowotarskiej i jej córki Agaty
Pilitowskiej, które polskimi sztukami zawojowały świat, to w tej księgarni kilka
książek jest jeszcze dostępnych.
Jedna z recenzji książki:
Więcej niż monografia. „Teatr spełnionych nadziei” Joanny SokołowskiejGwizdka.

Pragnę również zachęcić do kupowania na prezenty dla amerykańskich przyjaciół,
małżeństw mieszanych, czy dzieci, które uczą się języka polskiego mojej

dwujęzycznej, odwracanej książki o Helenie Modrzejewskiej „Co otrzymałam od
Boga i ludzi”. Książkę tę kupił m.in. wnuk prezydenta USA Grovera Clevelanda,
który robiąc porządek w archiwum rodzinnym znalazł wiele śladów po
zaprzyjaźnionej z parą prezydencką Heleną Modrzejewską. Dzięki nie żyjącemu
już profesorowi Andrzejowi Żurowskiemu, trafiłam na notatkę prasową w Lincoln
Library w Nowym Jorku, z której wynikało, że Helena Modrzejewska wraz z
prezydentem Groverem Clevelandem przecięła wstęgę i tym samym otworzyła
Statuę Wolności. Bardzo ważne jest zatem, abyśmy zamiast kolejnej butelki wina,
czy nic nie znaczącego gadżetu obdarowywali naszych amerykańskich przyjaciół
polską historią i pokazywali obraz Polaków, którzy ten kraj również budowali.
Książka jest dostępna na Amazon:
Wspaniałe książki dotyczące Polski po angielsku wydała pisarka
Aleksandra Ziółkowska-Boehm. Uważam, że naszym patriotycznym
obowiązkiem jest informować angielsko-języcznych czytelników o takich
publikacjach.
Niedawno przeprowadzałam wywiad z Aleksandrą Ziółkowską-Boehm na temat
książek dotyczących polskiej historii na amerykańskim rynku, dla rocznika
Instytutu im. gen. Władysława Andersa „Polonia Inter Gentes”. Oto fragment:
Joanna Sokołowska-Gwizdka:
Bardzo ważną dla nas Polaków sprawą jest przedstawienie polskiej historii
amerykańskiemu odbiorcy, szczególnie tej z okresu II wojny światowej. Do tej
pory ukazały się cztery Pani książki dotyczące polskiej historii w tłumaczeniu
angielskim: Oprócz wspomnianej już Wańkowicz. A Poland’s Master of the Written
Word ukazała się Kaja, Heroine of the 1944 Warsaw Rising (Kaja od Radosława
czyli historia Hubalowego krzyża, Muza 2006, 2014), The Polish Experience
trough World War II: better day has not come (Lepszy dzień nie przyszedł już,
Iskry 2012) oraz historia jednego z Hubalczyków: Polish Hero Roman Rodziewicz.
Fate of a Hubal Soldier in Auschwitz, Buchenwald, and Postwar England. Ukazały
się również rozdziały Pani książek w osobnym, pięknie reklamowanym przez
wydawcę zbiorze polskich, często niezwykłych i traumatycznych losów Untold
Stories of Polish Heros from World War II, do której wstęp napisał prof. James S.
Pula. W Kanadzie wyszły Pani książki związane z historią Polski Dreams and
Reality Polsh Canadian Identieties oraz The Roots Are Polish. Czym się Pani

kierowała, wybierając polskich bohaterów dla anglojęzycznego odbiorcy?
Aleksandra Ziółkowska-Boehm:
Bardzo chciałam, by w Ameryce ukazały się moje reportaże historyczne
pokazujące losy Polaków, i nie tylko. W sumie 12 moich książek ukazało się w
języku angielskim, w tym 3 w Kanadzie i 9 w Stanach.
Pokazuję ludzi, których wojna wyrzuciła z domów, z ziem ojczystych, zabrała ich
bliskich, złamała im życie. Piszę także o pokoleniu, które po wojnie zostało na
Zachodzie nie chcąc wracać do komunistycznej Polski, czy nie mając gdzie
wracać, bo Kresy były pod panowaniem sowieckim. Pisałam, co się działo z byłymi
żołnierzami spod Monte Cassino, z bohaterami od Hubala (tak powstała książka:
Polish Hero Roman Rodziewicz Fate of a Hubal Soldier in Auschwitz, Buchenwald
and Postwar England, 2013).
Smutne, piękne, dramatyczne, bolesne – nasze polskie losy. Pokazuję wysyłki na
Syberię, pobyty w obozach koncentracyjnych, przesłuchaniach na Pawiaku. Piszę
o dzieciach, które straciły ojców w Katyniu. Pokazuję losy polskich Ormian, rzeź
wołyńską. Wśród wielu sylwetek jest piękna postać Wandy Ossowskiej, piszę też o
Żydówce Idzie Grinspan, która 50 lat poszukiwała Wandę – polską pielęgniarkę z
Neustadt-Glewe, która uratowała jej życie. Ida dotarła wreszcie do szpitala, kiedy
Wanda Ossowska straciła już przytomność i niebawem zmarła. Ida Grinspan w
2002 roku napisała z dziennikarzem francuskim Bertrand Poirot-Delpech książkę
o swoich staraniach, by Wandę odnaleźć: Je n’as pas pleure (I didn’t Cry). Moja
książka ukazała się p.t. The Polish Experience Through World War II:A Better Day
Has Not Come (dwa wydania: 2013, 2015).
Wszystkie angielskojęzyczne książki Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm sa na
Amazon:
Przy magazynie „Culture Avenue” ruszyła szkoła języka polskiego dla
dorosłych przez Zoom – Culture Avenue Polish Language School for
Adults. Oferujemy gwiazdkowe pakiety: polishschool@jsokolowska.com

