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O Polsce

Gro no uczest ni ków wy pra wy by ło
bar dzo zróż ni co wa ne, choć więk szość
z nich po cho dzi ła z oko lic Chi ca go.
Do Pol ski przy le cie li dzien ni ka rze
ame ry kań skich me diów ka to lic kich,
oso by pi szą ce dla ma in stre amo wych
me diów czy po lo nij nych środ ków
prze ka zu. W gru pie zna la zło się
też miej sce dla fo to re por ter ki z Pho -
enix, ro bią cej zdję cia m.in. dla Agen -
cji Reu te ra, oraz kry ty ka ku li nar ne -
go, zaj mu ją ce go się sub tel no ścia mi
lo kal nych kuch ni. Wśród nich rdzen -
ni Po la cy, Ame ry ka nie szczy cą cy
się pol ski mi ko rze nia mi i oso by
niema ją ce wży łach ani kro pli pol skiej
krwi. Każ dy przy jeż dżał doPol ski z in -
ny mi wy obra że nia mi ipla na mi, a róż -
nic ję zy ko wych nie mógł prze cież za -
trzeć przy spie szo ny go dzin ny „kur s”
ję zy ka pol skie go, zor ga ni zo wa ny dla
an glo fo nów wpierw szych go dzi nach
wi zy ty. Je den z dzien ni ka rzy szu kał
na Maj dan ku śla dów swo jej za mor -
do wa nej przez hi tle row ców ro dzi ny.
In ny – naj cie kaw szych inaj smacz niej -
szych po traw. Ko lej ny chciał się do -
wie dzieć jak naj wię cej oprzy go to wa -
niach doprzy szło rocz ne go Świa to we -
go Dnia Mło dzie ży.

Pierw szy wie czór i pierw sze zdu -
mie nie – pod czas wie czor nej, nie dziel -
nej mszy świę tej wko ście le aka de mic -
kim peł no mło dych lu dzi, sto ją cych
za rów no w środ ku, jak i na ze wnątrz
świą ty ni. Na mie siąc przed tym, za -
nim Lu blin na praw dę za lud ni się 80
ty sią ca mi stu den tów, uczą cych się
na kil ku na stu pań stwo wych i pry wat -
nych uczel niach. „Za mu ro wa ło mnie.
Wie dzia łam co praw da, że ksiądz od -
pra wia ją cy mszę ma opi nię świet ne -
go ka zno dziei, ale wi dok lu dzi sto ją -
cych na ze wnątrz za tło czo nej świą ty -
ni i klę ka ją cych na be to nie był bar dzo
bu du ją cy. Te go się nie wi dzi w USA.
To do świad cze nie wzmac nia ją ce wia -
rę” – przy zna ła Ma ry Mas sin ga le, fre -
elan cer idy rek tor ds. ko mu ni ka cji Ca -
tho lic Con fe ren ce of Il li no is.

Za ję cia, w ja kich uczest ni czy li
dzien ni ka rze, azor ga ni zo wa no pokil -
ka wy kła dów dzien nie, po an giel sku
oczy wi ście, też na le ża ły do nie zwy -
kłych. Jak po ka zać oso bom po sia da -
ją cym bar dzo róż ną wie dzę o Pol sce
i Eu ro pie w ogó le to, co naj waż niej -
sze? Pra cow ni cy na uko wi Ka to lic kie -
go Uni wer sy te tu Lu bel skie go sta nę li
przednie ła twym za da niem. Oto napo -
czą tek dzie kan Wy dzia łu Na uk Hu ma -
ni stycz nych prof. Hu bert Łasz kie wicz
pod jął się wy ło że nia hi sto rii Pol ski
wcią gu… jed nej go dzi ny. By ło to ko -
niecz ne, bo w chwi lę po nim pro fe sor
Pa weł Kras opo wia dał o hi sto rii
mniej szo ści i to le ran cji w Pol sce,
aza raz po tem ksiądz prof. Ma ciej Zię -
ba miał wy kład o hi sto rii ko mu ni zmu
ipol skiej trans for ma cji. Te goż wie czo -
ru za wi ło ści pol skiej rze czy wi sto ści
tłu ma czył dzien ni ka rzom by ły wi ce -

mi ni ster edu ka cji i spraw za gra nicz -
nych, a obec nie pre zes Fun da cji So -
li dar no ści Krzysz tof Sta now ski.

Po dob nie by ło w ko lej nych dniach.
Pro fe sor Ka rol Klau za opo wia dał
o me diach w Pol sce od za koń cze nia
dru giej woj ny świa to wej, ks. pro fe sor
Sła wo mir No wo sad – o sto sun kach
pań stwo – Ko ściół, dr Ju li ta A. Ryb -
czyń ska – o sy tu acji Pol ski na are nie
mię dzy na ro do wej.

Je dy nie spo tka nie zpro fe so rem An -
drze jem Szost kiem od bie gło for mą
odkla sycz ne go wy kła du czy kon wer -
sa to rium – by ło to ra czej oso bi ste świa -
dec two na ukow ca o je go kon tak tach
z Ja nem Paw łem II, naj pierw jesz cze
z kar dy na łem Ka ro lem Woj ty łą (któ -
re go był uczniem), a po tem z pa pie -
żem. Swo je wspo mnie nia zna ny etyk
kon ty nu ował tak że pod czas wspól ne -
go obia du.

By ły też spo tka nia z me dia mi. Za -
czę ło się od moc ne go ude rze nia. Wi -
zy ta w re dak cji „Rzecz po spo li tej”
pro sto z sa mo lo tu mo gła mę czyć, ale
przy nio sła do świad cze nie kon tak tu
zdu żą, po waż ną cen tro pra wi co wą ga -
ze tą co dzien ną, ma ją cą swo ją sie dzi -
bę w cen trum War sza wy. Red. Ję drzej
Bie lec ki do sko na łą an gielsz czy zną
tłu ma czył kon tekst i za wi ło ści pol -
skiej po li ty ki i ryn ku me dial ne go.
Wtrak cie ty go dnio we go po by tu zna -
la zło się miej sce tak że na spo tka nia
z me dia mi pu blicz ny mi – Ra diem
Kra ków i Ra diem Lu blin, lu bel ską te -
le wi zją re gio nal ną oraz z przed sta -
wi cie la mi me diów ka to lic kich – „Go -
ściem Nie dziel nym”, „Nie dzie lą”
oraz Ra diem Ja sna Gó ra. Je den
z wie czo rów uczest ni cy spę dzi li
na ko la cji z przed sta wi cie la mi lo kal -
nych i ka to lic kich me diów.

W trak cie po by tu w Lu bli nie zna -
la zło się tak że miej sce i czas na zwie -
dza nie oso bli wo ści wie lo kul tu ro we -
go mia sta i spo tka nie z je go wi ce pre -
zy den tem. Na oglą da nie resz ty Pol -
ski przy szła po ra w dru giej czę ści ty -
go dnia, kie dy gru pa wy ru szy ła przez
San do mierz w stro nę Kra ko wa.
„Po cząt ko wo bu dzi ło mo je wąt pli -

wo ści, że ca ły pro gram za czę to
od wy kła dów – mó wi Mark Tay lor,
wol ny strze lec pi szą cy mię dzy in ny -
mi dla Yahoo News, „Phi la del phia In -
qu irer” czy „Chi ca go Sun -Ti mes”,
spe cja li zu ją cy się w pro ble mach
ochro ny zdro wia – ale dzię ki te mu mo -
gli śmy le piej do świad czać Pol ski do -
strze ga jąc hi sto rycz ny kon tekst. Dzię -
ki te mu wie dzia łem le piej, co my ślą
i czu ją Po la cy”.

Kra ków wopi nii więk szo ści uczest -
ni ków wy pra wy był naj pięk niej szym
miej scem, któ re przy szło im od wie -
dzić. Tu moż na by ło po czuć hi sto rię,
tra dy cję i ma gię mia sta – mó wi li nie -
mal wszy scy. Za uł ki Sta re go Mia sta,
Wa wel, Plan ty i re stau ra cje Ka zi mie -
rza mo gły rze czy wi ście ocza ro wać.

Był też dzień za du my i re flek sji,
któ ry roz po czął się odWa do wic i no -
wo cze sne go in te rak tyw ne go mu -
zeum Ja na Paw ła II. Eks po zy cja zlo -
ka li zo wa na na czte rech kon dy gna -
cjach zdu mie wa no wo cze sno ścią,
róż no rod no ścią i po my sło wo ścią.

„Pla ców ka zo sta ła za pro jek to wa -
na przez Bar ba rę i Ja ro sła wa Kła pu -
tów, któ rzy tak że współ two rzy li war -
szaw skie Mu zeum Po wsta nia War -
szaw skie go. Eks po zy cję uda ło się po -
więk szyć z 250 m kw. do 1200 m kw.
Wostat nim ro ku przez mu zeum prze -
wi nę ło się 246 ty się cy osób. Zo sta -
ło po my śla ne ja ko pierw sze nar ra cyj -
ne, mul ti me dial ne mu zeum po ka zu -
ją ce wę drów kę Ja na Paw ła II od uro -
dze nia do świę to ści” – mó wi dy rek -
tor pla ców ki, ksiądz Ja cek Pie trusz -
ka. Obej rze nie wszyst kie go za ję ło by
jed nak dłu gie go dzi ny. War to więc

Ame ry ka nin w Lu bli nie
(i nie tyl ko)

Ko ry ta rze sta re go gma chu Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go na prze ło mie sierp nia i wrze śnia świe cą jesz cze pust ka mi. 
Rok aka de mic ki za czy na się  prze cież  w paź dzier ni ku. W tym ro ku w jed nej z sal wy kła do wych po ja wi li się  jed nak dość nie co dzien ni stu den -

ci – gru pa dzien ni ka rzy z USA. Wszyst ko po to, aby po znać bli żej naj star szą ka to lic ką  uczel nię, a przy oka zji – spo ry ka wa łek Pol ski.

To masz Dep tu ła

Przed war szaw skim ko ścio łem św. An nyUrocze zaułki krakowskiego Kazimierza Wi zy ta w Au schwitz by ła cza sem re flek sji

W stu diu Te le wi zji Lu blin dzien ni ka rze udzie la li wy wia dów… dzien ni ka rzom
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umó wić się na moż li wość in dy wi du -
al ne go zwie dza nia mu zeum.

Po tem przy szła ko lej na by ły na zi -
stow ski obóz kon cen tra cyj ny w Au -
schwitz. „To by ło do świad cze nie
otwie ra ją ce oczy naokru cień stwa na -
zi stów wo bec Po la ków oraz naNiem -
cy. To miej sce, któ re go ni gdy nie za -
po mnę iktó re po wi nien od wie dzić każ -
dy” – mó wi Ma ry Mas sin ga le.

Jesz cze te go sa me go dnia, w dro -
dze doWar sza wy, uczest ni cy wy pra -
wy od wie dzi li Sank tu arium Ja sno -
gór skie.

Sto li ca przy nio sła z ko lei do świad -
cze nie od bu do wa ne go kom plet nie
z ru in mia sta i mszy świę tej w ko ście -
le pw. św. Sta ni sła wa Kost ki na Żo li -
bo rzu – miej sca po chów ku bł. ks. Je -
rze go Po pie łusz ki.
„Po mysł tej dzien ni kar skiej po dró -

ży wy rósł zob ser wa cji śro do wisk po -
lo nij nych i wie lo let nich do świad czeń
kon tak tu z Ame ry ka na mi i z prze ko -
na nia, że współ cze śnie wie się za ma -
ło o Pol sce. Przy ta kiej licz nej gru pie,
ja ką two rzą tam Po la cy, jest to dla mnie
za ska ku ją ce ida ją ce domy śle nia” – po -
wie dzia ła „No we mu Dzien ni ko wi”
An na Tar now ska -Wa szak, dy rek tor -
ka Uni wer sy te tu Otwar te go KUL,
któ ra to wa rzy szy ła dzien ni ka rzom
pod czas ca łej wy pra wy. „Pod czas mo -
jej po dró ży do Chi ca go za sta na wia -
łam się, co moż nazro bić. Wprzy szłym
ro ku Uni wer sy tet Otwar ty KUL ma
roz sze rzyć dzia łal ność na szer szą pu -
blicz ność, tak że dla spo łecz no ści lo -
kal nej i osób zza gra ni cy. Stąd wraz
z Ali cją [Po ży wio – sze fo wą To wa -
rzy stwa Przy ja ciół KUL w Chi ca -
go – przyp. red] wziął się po mysł za -
pro sze nia dzien ni ka rzy” – tłu ma czy.
Do pro jek tu do łą czy ło Mi ni ster stwo
Spraw Za gra nicz nych. „Cho dzi ło
o po ka za nie Pol ski, rów nież dzien ni -
ka rzom po lo nij nym, tak że ze wzglę -
du na krą żą ce róż ne ste reo ty py wy ni -
ka ją ce czę sto z prze kła ma ne go ob ra -
zu, któ ry nie jest bez po śred nim do -
świad cze niem – do da je An naTar now -
ska -Wa szak. – Chcia łam w ukła da niu
pro gra mu za cho wać obiek tyw -
ność – prze kaz aka de mic ki i róż no -
rod ność spo tkań i wi zyt. Fakt, że ro -
bi to Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski
w na tu ral ny spo sób po wi nien wpły -
nąć po zy tyw nie na opi nię o uczel ni”.
O otwar ciu na za gra nicz nych stu den -
tów mó wi ła tak że pod czas spo tka nia
wLu bli nie wi ce rek tor KUL, prof. Ur -
szu la Pa prow ska -Paw łow ska.
„Nic nie stoi na prze szko dzie, aby

w przy szłym ro ku po dob na gru pa
dzien ni ka rzy, a być mo że na wet licz -
niej sza, mo gła od wie dzić Pol skę ipo -
dą żyć wa szy mi śla da mi” – po wie dział
pod czas po że gnal ne go obia du Piotr
Stru tyń ski, rad ca wDe par ta men cie Po -
lo nii iWspół pra cy zPo la ka mi zaGra -
ni cą Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz -
nych, któ re tak że współ fi nan so wa ło
dzien ni kar ską wy pra wę.

Co przy wo żą z Pol ski do Ame ry -
ki? „Nie ża łu ję wy jaz du. To by ło fan -
ta stycz ne do świad cze nie – mó wi Mi -
ke Su la, kry tyk ku li nar ny „Chi ca go Re -
ader”, któ ry w róż nych punk tach wy -
pra wy zni kał in nym uczest ni kom,
aby od wie dzić róż ne cie ka we, z je go
punk tu wi dze nia, miej sca. – Je dy ne,
cze go mo gę ża ło wać, to te go, że tyl -
ko uda ło mi się prze śli zgnąć po te ma -
cie. Chcia łem do wie dzieć się wię cej,
jak zmie ni ła się pol ska kuch nia
poupad ku ko mu ni zmu. Azmie ni ła się
bar dzo – wiem to nie tyl ko z wła sne -
go do świad cze nia, ale tak że z roz mów

z in ny mi kry ty ka mi”. I od ra zu przy -
zna je, że ko cha pol ską kuch nię, któ -
rą zna tak że z Chi ca go. Te raz mógł
po znać ją uźró deł i szu kać po traw, któ -
re zo sta ły wy my ślo ne na ba zie pol -
skich tra dy cji. „WChi ca go wiem, cze -
go ocze ki wać. Tu cze ka ło mnie wie -
le mi łych za sko czeń” – do da je.
„To by ła wiel ka szan sa na po zna -

nie i po głę bie nie mo jej wie dzy o Pol -
sce. Kie dy po ja wi ła się pro po zy cja
wy jaz du, nie wa ha łem się dłu -
go – Mark Tay lor nie ma żad nych
wąt pli wo ści. – Na pew no za sko czy -
ło mnie bo gac two i głę bia pol skiej
hi sto rii, się ga ją cej po nad 1000 lat
wstecz. Sta ny Zjed no czo ne są na tym
tle mło dym kra jem. In nym za sko cze -
niem był ogrom cier pie nia, ja kie Po -
la cy mu sie li przejść przez ostat nie
dwa stu le cia. Każ dy kraj jest w ja -
kimś sen sie więź niem wła snej hi sto -
rii, ale Pol ska z pew no ścią w więk -
szym stop niu od in nych”. Tay lor
chwa lił tak że skład i róż no rod ność
gru py, w któ rej by ły oso by o bar dzo
róż nych za in te re so wa niach i po zio -
mie wie dzy o Pol sce. „Dzię ki te mu
mo gli śmy się od sie bie na wza jem
uczyć” – mó wi, do da jąc przy oka zji,
że dzię ki obec no ści kry ty ka ku li nar -
ne go prak tycz nie każ dy po si łek był
od dziel nym wy da rze niem. Mark
Tay lor przy zna je też, że ta po dróż po -
mo gło mu zro zu mieć isto tę i przy -
czy ny emi gra cji z Pol ski do USA i do -

świad cze nie, z ja kim przy je cha li
do no we go kra ju.
„Po cho dzę z Buf fa lo, moi dziad ko -

wie mó wi li płyn nie po pol sku, ro dzi -
ce – tro chę, ale tam, gdzie do ra sta -
łam, nic nas nie za chę ca ło do mó wie -
nia po pol sku” – mó wi Nan cy Wie -
cek, fo to re por ter ka ro bią ca zdję cia dla
Ca tho lic News Se rvi ces oraz Agen -
cji Reu te ra. Z Pol ski wy wio zła kil ka
ty się cy zdjęć, któ re po słu żą mię dzy
in ny mi do ilu stro wa nia ma te ria łów
zwią za nych z przy go to wa nia mi
do przy szło rocz nych Świa to wych
Dni Mło dzie ży, któ re od bę dą się
w Kra ko wie (26-31 lip ca).
„Po ko cha łam Pol skę, lu dzi, kraj, ję -

zyk i kuch nię. Wiem, że chcę tu jesz -
cze raz wró cić zmo im mę żem” – pod -
su mo wu je ty go dnio wą wy pra wę Ma -
ry Mas sin ga le. Co ją w Pol sce za sko -
czy ło? „Przede wszyst kim to le ran cja
dla róż nych na ro do wo ści i re li gii. To
kraj, któ ry przy gar nął Ży dów czy to -
le ro wał pro te stan tów. Po za tym do -
brze się czu łam w kra ju, w któ rym
ka to li cyzm jest trak to wa ny z re spek -
tem i na le ży tym mu sza cun kiem.
Napew no ze smut kiem ode bra łam in -
for ma cję, że tak że w Pol sce ob ser wu -
je się pro ces se ku la ry za cji”.
„To by ło wspa nia łe do świad cze nie,

któ re przy po mnia ło mi to, co jest naj -
waż niej sze w ży ciu – ro dzi na i wia -
ra” – pod kre śla Ma ry Mas sin ga le, do -
da jąc już po pol sku „dzię ku ję”. �

Gru pa dzien ni ka rzy na san do mier skiej Sta rów ce

Dys ku sja z sze fem Fun da cji So li dar no ści Krzysz to fem Sta now skim (w środ ku)

Ksiądz pro fe sor An drzej Szo stek w roz mo wie z Mar kiem Tay lo remW Wa do wi cach nie mo gło za brak nąć pa pie skiej kre mów ki

W krużgankach sta re go Collegium Maius w Krakowie


