Twórcy wizerunku Polonii
Po całej kuli ziemskiej rozsypali się bracia nasi, Polacy. Spotkać ich można w
Moskwie i Berlinie, w Irkucku i Nowym Jorku, nad Renem i Amurem, nie mówiąc o
takich okolicach, jak Wołyń, Podole, Ukraina i Litwa. Wszyscy oni tę posiadają
wspólność wobec naszego serca i pamięci, że – prawie ich nie znamy, bardzo
niewiele o nich wiemy i nader mało interesujemy się nimi.
(Bolesław Prus, cyt. umieszczony na okładce albumu „Twórcy wizerunku Polonii)

Joanna Sokołowska-Gwizdka, red. naczelna magazynu „Culture Avenue”, znalazła się
w II tomie albumu „Twórcy wizerunku Polonii”. Z lewej: nad Travis Lake w Austin,
Teksas, fot. Jacek Gwizdka, z prawej, z mężem Jackiem Gwizdką, profesorem
University of Texas at Austin, na kultowej ulicy 6th Street w Austin
W 2018 roku ukazał się I tom albumu ”Twórcy wizerunku Polonii” będący
realizacją specjalnego projektu w ramach obchodów stulecia odzyskania

niepodległości.
Wśród 100 postaci, obok tak znanych nazwisk jak m.in. Jerzy Giedroyć, prezydent
Ryszard Kaczorowski, piosenkarka Karin Stanek czy światowej sławy artysta
malarz, grafik i twórca plakatów Rafał Olbiński, znalazły się noty wielu polskich
naukowców, artystów, działaczy społecznych, którzy żyją i pracują poza granicami
kraju.
Wydawcą albumu jest Fundacja Sedeka wraz z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z
Pomocą”. Tworzą one Wspólnotę „Zdążyć z Pomocą”, której prezydentem jest
aktorka Beata Tyszkiewcz. Pomysłodawcą i założycielem Fundacji jest polski
inżynier i działacz społeczny, Stanisław Kowalski, obecnie prezes zarządu. Był on
również wydawcą siedmiotomowej edycji „Twórców wizerunku Polski”, stąd
naturalną kontynuacją tamtej serii jest album „Twórcy wizerunku Polonii”.
We wstępie do pierwszego tomu pisze:
Przez długie lata Polacy byli skazani na emigrację. Gdziekolwiek żyli, nigdy nie
zapominali o kraju swojego pochodzenia. Walczyli o niepodległość nie tylko szablą,
ale także piórem czy pędzlem – sławiąc Ojczyznę, która zniknęła na pewien czas z
mapy Europy. Miałem szczęście urodzić się w Polsce niepodległej, lecz niestety,
jako sześcioletni chłopiec doświadczyłem horroru wojny. Nasz kraj został
ponownie zniewolony, a strumień emigracji targanej koszmarnym wiatrem historii
nie zmniejszył się, a wręcz nasilił. Na przestrzeni wieków los często zmuszał
Polaków do życia poza Ojczyzną, ale nigdy nie zapominali o kraju swojego
pochodzenia. Naukowcy, artyści, przedsiębiorcy, politycy, nie mogąc służyć
ojczyźnie na miejscu, pracowali dla niej poza granicami. (…) Warto przyjrzeć się
współczesnym sylwetkom twórców wizerunku Polonii, ich pracy i twórczym
dokonaniom. Są oni najlepszymi ambasadorami naszego kraju, sprawiają, że słowo
Polak brzmi dumnie.
(Stanisław Kowalski)

Tom I

Tom II
Pomysłodawca serii poświęconej Polakom za granicą i redaktorem albumu jest
profesor Zbigniew Andrzej Judycki, wiele lat mieszkający we Francji,
dziennikarz, biograf i promotor Polonii. Jest on autorem i współautorem, wydawcą i
współwydawcą kilkudziesięciu publikacji książkowych o tematyce polonijnej, ze
szczególnym uwzględnieniem wydawnictw słownikowych; pomysłodawca i
organizator dziesięciu międzynarodowych sympozjów poświęconych udziałowi
Polaków i osób polskiego pochodzenia, żyjących na obczyźnie w rozwoju
cywilizacyjnym świata. Pomysłodawcą wyróżnień za zasługi dla promocji dokonań
Polaków w świecie – medalu honorowego „Polonia Semper Fidelis”, ustanowionego
przez Senat RP (1996). Jest także inicjatorem i współzałożycielem Polskiego
Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (z siedzibą w Paryżu).
Członek stowarzyszeń, komitetów i rad zajmujących się problematyką polonijną.

Laureat nagród i wyróżnień (m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
francuskich historyków Piarron de Chamousset i „Fidelis Poloniae”). Honorowy
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor, twórca pomysłu i
wstępnych projektów wystawy Polacy w Europie.

W 2019 roku ukazał się II tom „Twórców wizerunku Polonii”. Jest to to kolejny zbiór
biografii wybitnych Polaków na emigracji. Wśród znanych postaci znajdują się
m.in.: Matylda królowa Belgów, Czesław Miłosz, Jan Karski, generał
Stanisław Maczek czy też twórca zegarków szwajcarskich Antoni Patek. Znalazło
się tu też wiele osób z Kanady jak np. dyrygent Andrzej Rozbicki z Toronto, czy
podróżnik, który dwukrotnie dostał się do Księgi Rekordów Guinnessa, Jerzy
Adamuszek.
W II tomie albumu „Twórcy wizerunku Polonii” znalazła się też pisarka,
dziennikarka, członek Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, twórczyni i redaktor
naczelna magazynu poświęconego polskiej kulturze poza krajem „Culture Avenue” –
Joanna Sokołowska-Gwizdka.

Poza Polską jest od 2001 roku, najpierw mieszkała w Toronto w Kanadzie, od 2005 r.
w USA (New Jersey), a od 2013 r. mieszka w Austin w Teksasie.
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Po ukończeniu studiów
przez kilka lat pracowała w Katedrze Literatury Staropolskiej UŁ. Równolegle
współpracowała z tygodnikiem społeczno-kulturalnym „Odgłosy”, Telewizją Polską
Łódź oraz z „Głosem Polonii” – polskim radiem w Perth w Zachodniej Australii. Była
także przedstawicielem medialnym oraz organizatorem promocji w Polsce
Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego odbywającego się w La ChâtreNohant we Francji.
Po wyjeździe do Toronto związała się z „Gazetą” – największym dziennikiem Polonii
w Kanadzie. Przez 6 lat redagowała „List Oceaniczny” – dodatek kulturalny „Gazety”.
Przeprowadzała też wywiady z przedstawicielami świata kultury na antenie stacji
telewizyjnej w Toronto „Polish Studio”. Po przeprowadzce do USA współpracowała z
„Przeglądem Polskim” – dodatkiem społeczno-kulturalnym nowojorskiego „Nowego
Dziennika”. Jej artykuły, recenzje i wywiady publikowane były też w różnych pismach
w Polsce: m.in. „Rzeczpospolita”, „Jazz Forum” i na świecie: „Polonia Kalifornijska”
(San Diego, Kalifornia), „Teraz” (Filadelfia, Pensylwania), „Polonez” (Kair, Egipt),
„Kurier Zachodni” (Perth, Zachodnia Australia), „Tygodnik Polski” (Sydney,
Australia), „Pro Polonicum” (Fryburg, Szwajcaria), „Pamiętnik Literacki” (Londyn,
Wielka Brytania).

Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, maj 2019 r., stoisko A.P.A.J.T.E.
(Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie), z siedzibą w
Paryżu. W środku Magdalena Bykowska – prezes Stowarzyszenia i Joanna
Sokołowska-Gwizdka, wystawiająca swoje książki.
Jest autorką polsko-angielskiej książki „Co otrzymałam od Boga i ludzi. Opowieść
o Helenie Modrzejewskiej” (Borey Publishing, 2009), współautorka sztuki
teatralnej o Fryderyku Chopinie „Dobry wieczór Monsieur Chopin” (2010),
wystawionej przez Salon Poezji, Muzyki i Teatru z Toronto, przetłumaczonej na trzy
języki (angielski, francuski, portugalski), granej w Kanadzie, USA, Brazylii i Europie
oraz autorką monografii polskiego teatru w Toronto „Teatr spełnionych nadziei.
Kartki z życia emigracyjnej sceny” (Novae Res, 2016). Książka ta nie tylko
obejmuje 22 lata działalności teatralnej i dokumentuje kilkadziesiąt premier, ale
przede wszystkim opowiada losy Polaków z różnych pokoleń emigracji, którzy
związani byli z tym teatrem.
Jest także wiceprezydentem Austin Polish Society, przewodniczącą Klubu Historyka
w Austin i współorganizatorem Festiwalu Polskich Filmów w Austin.
Laureatka statuetki Złota Sowa w kategorii literatura, przyznanej przez Klub
Inteligencji Polskiej w Wiedniu (2018). Została także wyróżniona przez Press Club
Polska Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego, za redakcję magazynu „Culture
Avenue” (2018).
_________
Twórcy wizerunku Polonii, red. prof. Zbigniew Judycki, wyd. Fundacja
Sedeka, Tom I i II, Warszawa 2018 i 2019.

