Wolny dzień za Święto Trzech
Króli

Austin, Teksas, Scenic Dr., widok na rzekę Colorado, styczeń 2021, fot. J.
Sokołowska-Gwizdka
Święto Trzech Króli, przypadające 6 stycznia jest w Polsce ustawowo wolnym
dniem. W magazynie „Culture Avenue” ukazał się tego dnia artykuł Moniki
Klimowskiej – historyka sztuki, o pokłonie Trzech Króli w sztuce od początku
chrześcijaństwa przez średniowiecze, renesans, aż do współczesności i polskiej
reprezentracji w postaci pracy Władysława Skoczylasa. Ponieważ magazyn
ukazuje się codziennie od poniedziałku do piatku, z wyjątkiem świąt i dni
ustawowo wolnych w Polsce, pozwoliłam sobie na „odebranie” dnia wolnego i
przeznaczenie go na wycieczkę i nagranie reportażu o najbliższych okolicach
Austin w Teksasie. Już niebawem ruszy cykl „Opowieści teksaskie” o ciekawych
miejscach w Hill County, czyli rejonie pomiędzy Austin a San Antonio. Będzie
zatem o teksaskim Białym Domu – siedzibie prezydenta L.B. Johnosna, o
najstarszej miejscowości polskiej w USA – Panna Maria, o wielkich plantacjach
winorośli i winiarniach z widokiem na wzgórza, o pieknych, artystycznych
miasteczkach, wyglądających jak dekoracja z filmu o Dzikim Zachodzie, o

wiktoriańskim hotelu w Austin, w którym zatrzymywała się Helena Modrzejewska,
itd.
W ostatnim czasie w magazynie ukazywało się wiele ciekawych wywiadów z
emigracyjnymi twórcami kultury i materiałów życia polskiego w dawnych
wiekach. Tych z Państwa, którzy nie zdążyli się zapoznać, zapraszam do lektury.
Joanna Sokołowska-Gwizdka (redaktor)
Rozmowa z reżyserem z Los Angeles, Jerzym Antczakiem o jego najnowszej
książce „Jak ja ich kochałem”:
Podróż przez życie

Rozmowa z dramaturgiem z Buffalo, prof. Kazimierzem Braunem o jego
najnowszej sztuce o Karolinie Lanckorońskiej:
Karolina Lanckorońska

Wspomnienie pisarza, dramaturga i kompozytora z Toronto, Jarosława
Abramowa-Newerlego, m.in. o wakacyjnych wyjazdach na Mazury z ojcem,
pisarzem Igorem Newerlym i spotkaniach ze znannymi osobami ze
środowiska twórców lat 70.
Mój dąb w Suwałkach

O rodzinie Tyszkiewiczów z Litwy i życiu w Polsce w XIX w.:
Tyszkiewiczowie. Kretynga 1.

Tyszkiewiczowie. Kretynga 2.

Wywiad pisarki z Wilmington, w stanie Delaware, Aleksandry ZiółkowskiejBoehm ze światowej sławy śpiewaczką operową, Zdzisławą Donat:

Zdzisława Donat – słynny sopran koloraturowy

