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1951-1952
Pewnego razu podczas rozmowy z ojcem wspomniałem, że jeden z moich kolegów
z klasy miał brata, który właśnie dostał pracę jako kierowca buldożera przy
różnych pracach budowlanych. Powiedziałem ojcu, że jego pensja wyniesie 25
dolarów za godzinę, czyli około 10 000 rocznie. To była wtedy bardzo imponująca
suma. Zastanawiałem się, czy nie powinienem takiego zajęcia wziąć pod uwagę.

Spodziewałem się, że mój ojciec wymyśli wszelkiego rodzaju argumenty, aby mnie
odwieźć od tego pomysłu. Zamiast tego mój ojciec po prostu powiedział: I co
wtedy? Co dalej będziesz robił?
I wtedy przeszła mi ochota, aby zostać operatorem buldożera.
*
1951-1952. Kierownictwo w szkole.
W liceum byłem w drużynie lekkoatletycznej, a mój ojciec bardzo wspierał różne
zajęcia sportowe. Kiedyś moje oceny w szkole znacznie spadły. Ojciec niewiele mi
o tym mówił, ale najwyraźniej nie był zadowolony. Zamiast tego rozmawiał z
dyrektorem szkoły. Wkrótce potem dyrektor szkoły powiedział mi, że nie mogę
być w drużynie, dopóki moje oceny się nie poprawią.
Moje oceny więc się szybko poprawiły i wróciłem do drużyny.
*
Reduta Ordona
Gdzieś na początku lat czterdziestych moja mama powiedziała mi, że mój ojciec
zapamiętał ten wiersz jako mały chłopiec i wyrecytował go dla przyjaciół i gości
rodziny. To zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Chciałem być taki, jak mój ojciec,
więc również nauczyłem się tego wiersza na pamięć i pamiętam go do dziś. Mam
mgliste wspomnienie, że recytowałem je również dla jakiegoś gościa lub przyjaciół
rodziny.
*
1948-1952. Przykład planowania.
Mój ojciec spędzał dużo czasu pracując przy biurku w domu. Kiedyś zapytałem go,
jak zaplanował swoją następną lekcję. Spojrzał na mnie i po prostu powiedział:
Mam zaplanowany cały rok z góry. Teraz po prostu przeglądam swój plan przed
każdą lekcją, a potem idę do klasy i uczę. To był doskonały przykład planowania,
próbowałem później zrobić to samo, czasami mi się udawało.
*

1949-1950. Nauczanie języka rosyjskiego.
W Wellesley College jednym z problemów, jakie mieli jego uczniowie, była
prawidłowa wymowa rosyjskich słów. Problem ten jest wspólny dla uczniów
języków obcych. Aby nie tracić zbyt wiele czasu w klasie, mój ojciec kupił
magnetofon, żeby uczniowie mogli usłyszeć, jak wymawiają słowa i naprawić
swoje błędy. Być może był to jeden z pierwszych przypadków użycia magnetofonu
w celu ułatwienia opanowania języka obcego.
Jako profesor rosyjskiego w Wellesley College prenumerował rosyjską gazetę
„Prawda”. Następnie wybierał określone artykuły i zlecał swoim bardziej
zaawansowanym uczniom przetłumaczenie ich na język angielski. Następnie
wysłał tłumaczenie do działu historii, aby porównać rosyjską wersję wiadomości z
naszymi wersjami. Spowodowało to ożywioną dyskusję na temat jak
przedstawiano współczesne wydarzenia w Rosji, a jak w Ameryce.
*
Wielka radziecka encyklopedia
Ojciec zamówił też Wielką Encyklopedię Radziecką dla biblioteki uniwersyteckiej i
ten ogromny, około 40-tomowy zestaw (wszystko było większe i lepsze w Rosji)
znalazł się w College’u. Stosował tę samą technikę, jego studenci tłumaczyli
wybrane artykuły, a następnie różni eksperci uniwersyteccy porównali je z
naszymi wersjami. To wywołało podobne dyskusje między różnicami w podawaniu
historii w Rosji i na świecie.
*
Taniec na scenie
Wellesley College co roku organizował występ, w którym wykonawcy byli
profesorami wydziału. Na jednym z nich zobaczyłem mojego ojca w typowym
góralskim stroju, z ciupagą, jak tańczy tradycyjny taniec góralski. To naprawdę
mnie zaskoczyło, ponieważ nigdy nie widziałem, żeby mój ojciec robił takie głupie
rzeczy.
*
Nauczanie o kulturze polskiej w USA

Jako profesor literatury rosyjskiej w Ripon College w Wisconsin zorganizował
wieczorny program wykładowo-recitalowy o Chopinie. Mój ojciec był wykładowcą,
a Kazimierz Krance pianistą. Program okazał się wielkim sukcesem i był
wielokrotnie powtarzany. Mam rękopis jego wykładu i uważam, że był to
inspirujący program.
*
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Japońska kultura
Mój ojciec był polskim attaché wojskowym w Japonii od 1925 do 1928 roku i nie
tylko nauczył się języka japońskiego, ale także lubił i szanował japońską kulturę ze
wszystkimi jej tradycjami, z których niektóre były inspirujące, a niektóre
krępujące.
• Żenujące: w małej restauracji, w której on i japoński oficer zatrzymali się, aby
zjeść, gdy weszli, na macie spała piękna Japonka, całkiem naga. Kiedy weszli,
wstała i zaczęła poprawiać włosy. Japoński oficer nie zwracał na nią uwagi,
podczas gdy mój ojciec wciąż się na nią gapił. To sprawiło, że mój ojciec poczuł się
jak barbarzyńca.
• Inspirujące: mój ojciec interesował się japońską dyscypliną wojskową. Jak
wyjaśnił japoński oficer, jedną z podstawowych zasad armii, którą poznawał każdy
żołnierz, było: „Obowiązek jest cięższy od góry, ale śmierć lżejsza od ptasich
piór”.

• Przyjemne: Mam jego zdjęcia w tradycyjnych japońskich strojach, grającego na
instrumencie muzycznym koto.
• Prezent pożegnalny od japońskiego sztabu generalnego: japońscy dyplomaci i
wojskowi szanowali mojego ojca, a on ich szanował. Jako prezent, podarowali mu
katanę, miecz samuraja, zamiast lakierowanych pudełek lub japońskich obrazów,
jak to było przyjęte w przypadku dostojników z innych krajów. Był to
prawdopodobnie najbardziej pamiętny prezent, jaki kiedykolwiek otrzymał.
Zaginął na początku II wojny światowej.
*
Wędrówki i zwiedzanie Japonii
Japonia to bardzo piękny kraj z wieloma górami i szlakami turystycznymi. Mój
ojciec bardzo lubił ten kraj, był na szczycie Góry. Fuji oraz w innych znanych
miejscach.
Był pod wrażeniem tego, że na niektórych trudnych szlakach spotykało się
pomocników, którzy pomagali wędrowcom przejść przez trudne miejsca. Taki
asystent był wyposażony w słupek z zakrzywionym oparciem, umieszczony w
dolnej części pleców wędrowca, a pomocnik zapewniał wystarczającą ilość
pchnięć, aby ułatwić wspinaczkę.
*
Utrzymywanie kontaktu ze znajomymi
Mój ojciec utrzymywał kontakt z wieloma przyjaciółmi. Jednak zaskakujące były
listy, które wymienił z japońskim oficerem, przyjacielem z czasów, które spędził w
Japonii. Znalazłem kartkę świąteczną, którą dostał prawdopodobnie w latach 60.
Po tylu latach nadal utrzymywali kontakt.
Nigdy nie byłem tak pracowity.
*
Jedzenie
Mój ojciec był specjalistą od bigosu. Miał przepis, który wszyscy nasi goście
uważali, że jest znakomity. Mam jego przepis i kilkakrotnie robiąc go podczas

imprezy – bigos „cook-off”, organizowanym przez Towarzystwo Polskie w Austin
zdobyłem I lub II nagrodę.
Gdy mieszkaliśmy w Wellesley, w Nowym Jorku czy później Cheshire CT, robił też
własną cytrynówkę. Tradycją stało się podawanie jej w kryształowej karafce z
lodem, czego przestrzegał.
Jego setne urodziny w Cheshire CT były wielkim wydarzeniem i reporter lokalnej
gazety zapytał go, co jest przyczyną, że wciąż ma dobry stan zdrowia. Mój ojciec
wtedy odpowiedział: jeden drink dziennie, a dwa, to nawet lepiej.
*
Odznaczenia wojskowe
Mój ojciec otrzymał 11 odznaczeń wojskowych od wojska polskiego i 15
odznaczeń z innych krajów. Mam jego polskie odznaczenia i kilka innych.
Najbardziej dumny był ze swojego Virtuti Militari i miniaturę tego odznaczenia
nosił na klapie garnituru, podczas ważnych uroczystości.
*
O powrocie do Polski
Temat powrotu mojego ojca do Polski pojawiał się stosunkowo często i w czasach
PRL po prostu odmawiał, mówiąc, że „nie pozwolę komunistycznemu rządowi użyć
mnie jako narzędzia propagandowego”.
Później, gdy Lech Wałęsa odwiedził Nowy Jork, a ojciec został awansowany na
generała i otrzymał ważny polski paszport, znowu pojawiło się to samo pytanie.
Na początku był zaintrygowany tym pomysłem. Potem pojawiły się powody do
obaw.
1. Polska opieka medyczna nie była doskonała.
2. Powiedział: Wszyscy moi starzy przyjaciele w Polsce nie żyją. Będę całkiem
sam.

Zobacz też:
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