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Do wąt ków i te ma tów wy mie nio nych wcze -
śniej do rzuć my jesz cze jak za wsze pre cy zyj ne,
bły sko tli we iczę sto od kryw cze roz wa ża nia omu -
zy ce cer kiew nej, fo to gra fii, awia cji, kul tu rze mło -
dzie żo wej, ja ło wo ści na tręt nej pro pa gan dy, ma -
gii te atru, Bo żym Na ro dze niu, gdy „po sze rza
się trakt, któ ry wie dzie w stro nę dzie ciń stwa”,
sty lu pięk nych, ta jem ni czych ko biet i zde cy do -
wa nie mniej po wab nych ciał pe da go gicz nych,
omi ło ści doTatr i ludz kim okru cień stwie, oero -
zji do brych oby cza jów i smut ku po mni ków,
otwór czej re wii awan tur Ta de usza Kan to ra, opu -
łap kach ko le jo wych po dró ży czy po żyt kach wie -
ku doj rza łe go. 

Ury wa my ową im po nu ją cą li stę bez wy raź -
ne go po wo du, ale z prze ko na niem, że czy tel nik
tych słów nie ma już naj mniej szych wąt pli wo -
ści, że tom Pod kre ską to nie zmie rzo ne bo gac -
two, wktó rym nu rzać się mo że zpo żyt kiem wie -
lo ra kim i przy jem no ścią wiel ką.

Moż na by w tym miej scu po sta wić krop kę,
gdy by nie po jem ny zna cze nio wo dla nas, czy -
tel ni ków, i cha rak te ry zu ją cy wdu żej mie rze po -
czy na nia kra kow skie go uczo ne go tekst za ty tu -
ło wa ny krót ko Mistrz. Jest to tekst tym waż niej -
szy, że ży je my (nie ste ty) w epo ce za ni ku au to -
ry te tów, men to rów i mi strzów wła śnie, a więc
osób, któ re wy po sa ża jąc swych uczniów w nie -
zbęd ną wie dzę i in stru men ty ba daw cze, for mu -
łu jąc ich na uko we i ży cio we po sta wy, są (by ły)
dla nich wzo rem (nie mod ne sło wo) i wzbu dza -
ją cym za ufa nie prze wod ni kiem. Woj ciech Li -
gę za swo je ser decz ne, uj mu ją ce re flek sje do ty -
czą ce re la cji mistrz -uczeń de dy ku je pro fe so ro -
wi Ka zi mie rzo wi Wy ce. Je den z re cen zen tów
książ ki (Bog dan Ro gat ko) wspo mi na Hen ry ka
Mar kie wi cza. Asko ro je ste śmy przywy bit nych
przed sta wi cie lach hu ma ni sty ki zwią za nych
zkra kow ską uczel nią, nie wy pa da nie wspo mnieć
oprof. prof. Ka zi mie rzu Nit schu, Ta de uszu Sin -
ce, Ju liu szu Kle ine rze, Sta ni sła wie Pi go niu czy
Ze no nie Kle men sie wi czu.

Pięk ne to by ły cza sy. Dzi siaj „Mi strzo wie się
wy co fa li, ży ją w ni szach, z da la od spo łecz nej
bła ze na dy”. Ali ści nie zu peł nie. Oto ma my prze -
cież w rę ku tom Pod kre ską za wie ra ją cy kil ka -
dzie siąt li te rac ko -dzien ni kar skich pe re łek, ży -
wy do wód in spi ru ją ce go dys kur su, ja ki mistrz
Li gę za pro wa dził przez bli sko dwa dzie ścia lat
z otwar tym na świat, chłon nym, sma ku ją cym
uro ki pol skie go sło wa czy tel ni kiem pra sy li te -
rac kiej. A uzu peł nia ów dys kurs pe reł ka -wstęp
in ne go mi strza – Ja nu sza Szu be ra zSa no ka, zna -
mie ni te go po ety i, jak się oka zu je nie poraz pierw -
szy, wy so kiej kla sy kry ty ka. W swym wpro wa -
dze niu doksiąż ki za ty tu ło wa nym Szla chet ne pa -
so żyt nic two i ma te rii uczo nej mię sza nie z nie -
zwy kłą pre cy zją, kom pe ten cją i sty li stycz ną wir -
tu oze rią au tor wy da ne go ostat nio to mu Tym ra -
zem wy raź nie przed sta wia nam w spo sób esen -
cjo nal ny wszyst kie wa lo ry re cen zo wa nej książ -
ki. Tym sa mym uwa gi ni żej pod pi sa ne go po -
trak to wać moż na, co naj wy żej, ja ko skrom ne
do owe go wpro wa dze nia pen dant.

Choć po wyż szy aka pit mógł by sta no wić po -
in tę na szych roz wa żań, nie spo sób po wstrzy -
mać się od za cy to wa nia pysz ne go frag men tu
dzien ni ka wspo mnia ne go wcze śniej sym pa tycz -
ne go czwo ro no ga, któ ry w pew nym mo men cie
uchy la rąb ka ta jem ni cy. „Za pew ne je ste ście cie -
ka wi, jak do cho dzi do tych za pi sów. Czy trzy -
mam w ła pie gę sie pió ro, za bra łem mu uko cha -
ne go Wa ter ma na, czy mo że przy ci skam kla wi -
sze i ogo nem włą czam „en ter”? Nic po dob ne -
go, dro dzy fan ta ści, dia riusz po wsta je te -le -pa -
-tycz -nie. To nic trud ne go, wy star czy tyl ko tro -
chę się ku pić. Ja dyk tu ję w my ślach, on za pi su -
je. Obie cał, że ko pi sta ni cze go nie bę dzie do -
da wał od sie bie. Oczy wi ście mu szą być stra ty
w prze kła dzie uczuć i spo strze żeń. Nie je stem
pe wien, czy prze ka że wszyst kie sub tel no ści mo -
jej du szy”. Uspo ka jam za tro ska ne go Ga wo ta.
Mą dry pie sku: prze ka zał! I to jak! Dla cze go?
Bo wie dział, nie tyl ko od Sta ni sła wa Igna ce go
Wit kie wi cza, któ ry, jak pi sze w swych wspo -
mnie niach Je rzy Eu ge niusz Pło mień ski, „przy -
jaź nił się z psa mi ni by z ludź mi” (czy li wczu -
wał się w ich nie rzad ko bo gat szą od nas uczu -
cio wość), że „zej ście na psy to wzno sze nie się
ku czło wie czeń stwu”. p

Twoja nowa płyta z piosenkami wojennymi,
głównie po angielsku, nosi tytuł, 

„Songs of Hope”, czyli „piosenki nadziei".
Nadziei – na co?
Nadziei na lepsze jutro, nadziei na szczęście,

nadziei na odzyskanie lub znalezienie miłości.
To jedno z głównych przesłań tego albumu.
Tematyka piosenek w nim zawartych związana
jest z okresem II wojny światowej, kiedy ludzie
przechodzili przez wszystkie trudy i
zawirowania nie wiedząc, jakie będzie jutro.
Mieli tylko nadzieję, że będzie dobrze, albo –
chociaż lepiej.

Nie wszystkie piosenki 
pochodzą z tego okresu.
Tak, to prawda. Dwie piosenki nie są

związane z II wojną światową – If You Go Away
i Morning Star, ale one też mówią o nostalgii,
oczekiwaniu, trwodze i trosce o to, że ludzie,
których kochamy, mogą odejść. Piosenka If You
Go Away szczególnie jest mi bliska, bo utraty
najbliższych sama boleśnie doświadczyłam w
ostatnich latach, z dala od Polski. W 2007 r.
zmarła moja babcia, a w 2012 moja mama.
Myślę, że po tych przeżyciach mogę lepiej
zrozumieć tych, którzy stracili swoich bliskich,
zrozumieć, co czują i co tracą bezpowrotnie.

Jest to jedyna piosenka na tej płycie, którą
śpiewasz w trzech językach.
Tę piosenkę szczególnie wybrałam, raz ze

względu na osobiste powiązania, ale też
dlatego, że taka aranżacja, w trzech językach,
z tego, co wiem, nie istnieje. Oryginalnie była
napisana po francusku, polskie tłumaczenie
Wojciecha Młynarskiego jest znakomite, a tekst
angielski też świetnie pasuje do przesłania. Język
francuski bardzo mi się podoba i uważam, że
do piosenki – formy, jako takiej – dobrze pasuje.
Nie wszystkie piosenki dają się dobrze
przetłumaczyć i nie wszystkie da się łatwo
zaśpiewać w każdym języku. Natomiast w tej,
mimo że tekst jest trochę zmieniony, główna
treść i intensywne emocje przekazane są w
każdym języku jednakowo.  

Jak zrodził się pomysł na tę płytę?
Chciałam złożyć hołd bohaterom II wojny

światowej – tym, którzy zginęli, i tym, którzy
przeżyli. Minęło już 70 lat od jej zakończenia
i widzę, chociażby na przykładzie Polonii
amerykańskiej w Los Angeles, że coraz mniej
żyje ludzi, którzy w tej wojnie brali udział.

Do kogo płyta jest skierowana?
Myślę, że jest to płyta do odbioru

wielopokoleniowego. Moje pokolenie także
zostało naznaczone wojną, chociaż ja sama
oczywiście wojny nie przeżyłam. Ale wiele o
niej słyszałam od moich dziadków. Natomiast
pokolenie moich rodziców, już powojenne, zna
problemy związane z tym, jak się dochodzi do
normalności po wielkich spustoszeniach
wojennych. Chcę tę płytę skierować także do
młodych ludzi, bo większość tych piosenek jest
coraz mniej znana. Chciałam więc je
przedstawić, przypomnieć, i też odświeżyć, bo
nadałam im bardziej współczesne brzmienie,
przez podnoszące na duchu aranże i szybsze
niż zazwyczaj tempo. 

Twój wokal mieści się bardziej 
w estetyce piosenki europejskiej –
francuskiej czy polskiej – niż anglosaskiej.
Na myśl przychodzi raczej Grażyna
Auguścik niż Sarah Vaughan czy Vera Lynn,
oryginalna wykonawczyni 

„The White Cliffs of Dover”.
Jestem przede wszystkim Polką, wychowałam

się w polskiej kulturze i większość swojego życia
spędziłam w Polsce, co na pewno miało
największy wpływ na ukształtowanie się
mojego stylu i na to, jaka dusza we mnie tkwi.
Z pewnością jest to dusza słowiańska. Poza tym
zawsze przykładałam dużą wagę do tego, żeby
głos był śpiewny i liryczny, a nie wykrzyczany,
co szczególnie słychać u współczesnych
wokalistek popowych. Moja płyta jest kontrą
w stosunku do tego, co jest teraz najbardziej
popularne, najbardziej wzięte i może najbardziej
przyswajalne przez młodzież i w ogóle przez
ludzi XXI wieku, u których wszystko musi się
dziać szybko i głośno. Nie jest to na pewno łatwa
płyta, bo nad nią trzeba się trochę zadumać, żeby
usłyszeć to, co chcę przekazać. 

Z wykształcenia i zawodu jesteś
altowiolistką. Jak to się stało, 
że zaczęłaś śpiewać?
Pochodzę z rodziny muzykalnej i, aczkolwiek

jestem pierwszym muzykiem zawodowym w
mojej rodzinie, muzyka była zawsze istotną

częścią mojego życia. Otoczona byłam śpiewem.
Teraz się siedzi przed telewizorem albo
komputerem, albo wysyła SMS-y, a ja pochodzę
z rodziny, w której się jeszcze razem siadywało
i śpiewało piosenki, czy to były kolędy, czy
piosenki partyzanckie, czy biesiadne. Moi
rodzice, którzy pochodzą z krakowskiego
środowiska studenckiego i często jeździli na
rajdy, znali masę piosenek i pięknie śpiewali.
Na studiach muzycznych w Warszawie
interesowałam się jazzem i chciałam dodatkowo
pójść w kierunku wokalistyki jazzowej, ale w
tamtych czasach, w Polsce, był wyraźny
podział – jak jesteś instrumentalistką, to masz
nią być i nie rozdrabniać się. W Stanach ludzie
traktują to jako dodatkowy talent, a nie coś, co
może przeszkodzić w byciu dobrym muzykiem.
Kiedy studiowałam na Uniwersytecie
Południowej Kalifornii (USC), spotkałam
Carmen Bradford, wokalistkę czysto jazzową,
która entuzjastycznie wypowiedziała » STR. 9

Z Karoliną Naziemiec,
polską wokalistką jazzową 

i altowiolistką, 
mieszkającą od 15 lat 

w Los Angeles, 
rozmawia 

Bożena U. Zaremba

Nadziejanadal
potrzebna
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przez na sze zdję cia” – opo wia da To masz Ze rek.
Wy sta wa – któ rej wer ni saż od był się w po ło wie
li sto pa da w Mu zeum Hi sto rycz nym w Ham -
tramck, a od 5 grud nia bę dzie ją moż na zo ba -
czyć w Mu zeum Emi gra cji w Gdy ni – skła da
się z trzech czę ści. „Pierw sza zwią za na jest z tym
co pol skie, czy li Po lo nią i pol ską kul tu rą. Pa -
trząc na te fo to gra fie trud no uwie rzyć, że by ły
ro bio ne, gdzieś tam, w da le kiej Ame ry ce, a nie
nad Wi słą – opo wia da Ze rek. – Z ko lei na zdję -
ciach two rzą cych część dru gą bo ha te ra mi są mu -
zuł ma nie, głów nie po cho dzą cy z Je me nu i Ban -
gla de szu. Chęt nie wpusz cza li mnie do swo ich
do mów, tak in nych niż do my pol skie, i po zwa -
la li ro bić zdję cia. Ostat nia – trze cia część – to
Ame ry ka nie, któ rych przod ka mi by li Po la cy ista -
ra ją się w Ham tramck po łą czyć te dwie kul tu -
ry: pol ską i ame ry kań ską”.

Zna leź li się tu tak że – jak sa mi sie bie okre -
śla ją – Po la cy z wy bo ru. To Ray mond i Jo an
Bit t ne ro wie, wła ści cie le Po lish Art Cen ter.
Miej sce to zo sta ło za ło żo ne po nad ko niec lat 50.
przez Jó ze fa Ka len kie wi cza, głów nie z tę sk no -
ty za sta rą oj czy zną. W po ło wie lat 70. pol skie
cen trum tra fi ło w rę ce Ame ry ka nów. Do tej po -
ry dzia ła, i to z po wo dze niem. Moż na w nim
ku pić tak tra dy cyj ne dla na szej kul tu ry: pi san -
ki, stro je lu do we, świą tecz ne ozdo by na cho in -

kę, w tym na wet bomb ki w kształ cie ogór ków
ki szo nych. WPo lish Art Cen ter na dal kul ty wo -
wa ne są ty po wo pol skie uro czy sto ści, pa mię ta
się o waż nych pol skich rocz ni cach i świę tach,
są pol skie książ ki, a w so bo ty od by wa ją się
warsz ta ty dla po lo nij nej mło dzie ży. W pro wa -
dze niu cen trum Ame ry ka nom po ma ga trój ka ich
dzie ci, tak że za uro czo nych Pol ską. „Ta fa scy -
na cja za czę ła się dzię ki Ray -
mon do wi, któ ry ja ko mło dy
chło pak, podko niec lat60., po -
je chał na wy ciecz kę do Pol ski,
i wte dy ta na sza ko mu ni stycz -
naPol ska bar dzo mu się spodo -
ba ła, wręcz go ocza ro wa ła.
Po la tach, gdy się oże nił i miał
już dzie ci, ca łą ro dzi ną za czę -
li od wie dzać nasz kraj – na wet
dwa ra zy w ro ku – opo wia da
dr An na Mul ler. – Co wię cej,
bar dzo in te re su je ich hi sto ria,
kul tu ra i zwy cza je kul ty wo wa ne nie gdyś wPol -
sce. „Po pol sku” wy cho wy wa li też swo je dzie -
ci. Ten nasz kraj tak moc no wdarł się w ich ży -
cie, że na wet po tra wy w ich do mu by ły i są ty -
po wo pol skie” – wy ja śnia dr Mul ler. Wy mie -
nia też He le nę Żur kie wicz, ze sła ną naSy bir, gdzie
wal czy ła o ży cie w nie ludz kich wa run kach.

W koń cu uda ło jej się uciec do An glii, na stęp -
nie do Sta nów Zjed no czo nych, gdzie osta tecz -
nie swój no wy dom od na la zła wła śnie w Ham -
tramck. Pol ska -oj czy zna naza wsze zo sta ła w jej
ser cu. Zresz tą na imi gra cji pra co wa ła ja ko na -
uczy ciel ka ję zy ka pol skie go w jed nej z wie lu
tu nie gdyś po lo nij nych szkół. Ale jak pod kre -
śla ją twór cy wy sta wy, hi sto ria każ de go bo ha -
te ra ich zdjęć jest wy jąt ko wa. „Przez pry zmat
ich opo wie ści po zna je my ma łą, pol ską spo łecz -
ność, któ ra zma ga się z wiel ki mi wy zwa nia mi,
z ja ki mi mie rzyć się mu szą pol scy imi gran ci
pod każ dą sze ro ko ścią geo gra ficz ną” – mó wi
An na Mul ler. „Ham tramck ma w so bie coś ze
szka tuł ko wej struk tu ry, bo gdy wy sia da my z sa -
mo cho du, otwie ra ją się przed na mi drzwi pro -
wa dzą ce do nie wi docz nych prze strze ni miesz -
kań, lu dzi i kul tur – frag men tów świa tów przy -
wie zio nych ze so bą w wa liz kach, gło wach i ser -
cach” – pod kre śla To masz Ze rek. Do ku men ta -
li ści przy zna ją, że w trak cie swo jej pra cy wie -
lo krot nie by li za ska ki wa ni al bo przez hi sto rie
imi gran tów, al bo wy glą dem po szcze gól nych
miesz kań, do mów, bu dyn ków. 
„Hi sto ria te go mia sta jest bar dzo bo ga ta. Kil -

ka ra zy dzien nie w gło wie prze ra bia łam roz -
dzia ły po ten cjal nej książ ki. Tu tej sza Po lo nia jest
zu peł nie in na, in na niż na przy kład Po lo nia
wChi ca go. Wspól no ta Ham tramck zo sta ła zbu -
do wa na przez ro bot ni ków. To by ła bar dzo bied -
na, sła bo wy kształ co naspo łecz ność, któ ra przy -
czy ni ła się do bu do wa nia związ ków za wo do -
wych w tym re jo nie, bu do wa ła re la cje po mię -
dzy pra cow ni ka mi i pra co daw cą, wpły wa ła
na twarz ame ry kań skie go ka pi ta li zmu w miej -
scu, gdzie ten ka pi ta lizm się in ten syw nie roz -
wi jał. Z jed nej stro ny ci lu dzie by li ogrom nie
zwią za ni z Ko ścio łem i re li gią, bo to by ła spo -
łecz ność bar dzo tra dy cyj na, ale jed no cze śnie
mie li ja kieś ta kie sym pa tie le wi co we. Prze no -
si li doAme ry ki pew ne ele men ty Pol ski, ko mu -
ni stycz nej Pol ski” – za uwa ża dr An na Mul ler.
Jak do da je, ta kich Po la ków z „krwi i ko ści” jest
wpraw dzie wHam tramck co raz mniej, ale wciąż
sil ną gru pę sta no wi tzw. dru gie, a na wet trze -
cie po ko le nie imi gran tów. Choć uro dzi li się już
w USA, a część nie zna na wet jed ne go sło wa
w ję zy ku pol skim, to wie dzą, że w tłu sty czwar -
tek trze ba zjeść przy naj mniej jed ne go pącz ka

„naszczę ście”, tań czą wpo lo nij nych gru pach folk -
lo ry stycz nych, w re stau ra cjach chęt nie za ma -
wia ją scha bo we go z ka pu stą. „Mam wra że nie,
że to jest ich spo sób na ży cie, ale ich nie ja ko
Po la ków, tyl ko Ame ry ka nów, bo już ni mi są, bo
tu taj się uro dzi li iwy ro śli. Do sko na le zna ją nasz
kraj i oby cza je, więc ten ich spo sób na ży cie
jest moc no za pra wio ny pol ską lu do wo ścią. Nie

są w sta nie po wie dzieć na wet po praw nie „dzień
do bry” po pol sku, ale wie dzą na przy kład, jak
od róż nić pol skie pi san ki wiel ka noc ne od ukra -
iń skich” – mó wi dr Mul ler.

Z dru giej stro ny bar dzo wi docz ny jest prze -
pływ mię dzy kul tu ro wy. I tak wy bu do wa ny
przez Po la ków w la tach 20. XX wie ku ko ściół
św. Flo ria na wy naj mu je po miesz cze nia dla
szko ły, w któ rej uczą się dzie ci ben gal skie, naj -
lep sze pącz ki w mie ście pie ką te raz Je meń -
czy cy, a ko re ań skie cen trum zen dzia ła w bu -
dyn ku zbu do wa nym przez Po la ka, któ ry miał
fa bry kę wa fel ków.

Pro jekt w Ham tramck za in spi ro wał do ku -
men ta li stów do dal szych te go ty pu dzia łań zwią -
za nych z Po lo nią w Sta nach Zjed no czo nych.

„Po dob no bro oklyń ski Gre en po int ogrom nie się
zmie nił – mó wią. – Do brze by ło by po roz ma -
wiać z miesz kań ca mi tej kie dyś pol skiej en -
kla wy”. p

Ka ren Ma jew ski – bur mistrz Ham tramck

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 5 » się na temat
mojego głosu. To dodało mi skrzydeł.

Jak odnajdujesz się, jako cudzoziemka, na
tym rynku?
Jako wokalistka staram się zaistnieć, bo

jako instrumentalistka wypracowałam sobie
już jakąś pozycję. To, że język angielski nie
jest moim pierwszym językiem, a większość
standardów jest śpiewana w języku
angielskim, stanowi pewną trudność. I
wymowa, i czasem akcenty są dla mnie
wyzwaniem. Przyjechałam do tego kraju już
jako dorosła osoba i pewne rzeczy są nie do
przeskoczenia. Ale mam wspaniałego
mentora i przyjaciółkę, z którą pracowałam
przygotowując się do tego projektu. Po prostu
muszę pracować dwa razy ciężej niż
Amerykanie.

Co może twoją płytę wyróżnić na
amerykańskim rynku muzycznym?
Myślę, że spójność tematyczna tego

albumu. To nie jest po prostu śpiewanie
standardów jazzowych, tak ad hoc, tylko
bardzo strukturalnie ułożony materiał, i
tematycznie, i muzycznie.

W jaki sposób zebrałaś muzyków?
Większość z tych osób jest mi znana ze

świata muzycznego Los Angeles, czy to z
USC, czy z sesji nagraniowych – do filmów
fabularnych, telewizyjnych i animowanych
– w których uczestniczę jako altowiolistka.
Ponieważ jestem wykształconym muzykiem
i doceniam wysoki poziom estetyki
muzycznej, moim marzeniem było nagranie
z muzykami, których wysoko cenię. I udało
się! Miałam dużo szczęścia, że mogłam
zgromadzić śmietankę jazzmanów Los
Angeles. Każdy z nich jest zabiegany i samo
zorganizowanie sesji nagraniowej, kiedy
wszyscy mogli się pojawić w tym samym
czasie i w tym samym miejscu, graniczyło
z cudem. 

Czy to, że zdecydowali się z tobą
współpracować podyktowane było
względami muzycznymi, czy też misją,
jaka stoi za tą płytą? 
Myślę, że w pierwszej kolejności tym, że

znali mnie z poprzednich projektów i mieli
dla mnie uznanie i sympatię. Mimo że
mówiłam im wcześniej, jakie przesłanie ma
ta płyta, do większości dotarło to dopiero w
trakcie nagrań. Na przykład Peter Erskine,
który jest świetnym perkusistą, po nagraniu
materiału do płyty powiedział, że ma ona w
sobie bardzo dużo serca. Usłyszeć coś takiego
z ust muzyka, który współpracuje z samą
Dianą Krall, było dla mnie ogromnym
komplementem.

Czy dzisiaj taka nadzieja 
jest nam potrzebna?
Zdecydowanie tak. Chociaż II wojna

światowa skończyła się 70 lat temu, żołnierze
amerykańscy i polscy walczą na różnych
frontach. Ciągle nie mamy światowego
pokoju i wiele krajów przeżywa te same
rozterki. Popatrzmy chociażby na ostatnie
ataki terrorystyczne. Jest to smutne i
przytłaczające, że w XXI wieku, mimo że
powinniśmy się uczyć na błędach, zrozumieć,
że przemoc i wojna nie są odpowiedzią w
żadnej sytuacji, na całym świecie toczą się
walki, ludzie giną, tracą swoich bliskich. Im
ta nadzieja jest potrzebna.

Więcej na temat artystki na: www.karolinanaziemiec.com. 
Płyta dostępna jest na stronie wydawcy Rhombus Records: 
http://www.rhombus-records.com/artists24.htm#257, 
oraz na Amazon i iTunes.

p

WY STA WA OB lI CZA PO lO NII: Miesz kań cy Ham tramck to trans atlan tyc -
ki pro jekt, któ ry – oprócz dzia łań ba daw czych i kul tu ral nych – opie ra się też na dzia ła niach
edu ka cyj nych, ma ją cych na ce lu in te gra cję lo kal nej spo łecz no ści. Efek tem tych prac jest wy -
sta wa, któ rej pre mie ra mia ła miej sce wła śnie w Ham tramck. Or ga ni za to rem pro jek tu jest
Gdy nia w part ner stwie z Mu zeum Emi gra cji w tym mie ście. Pro jekt współ fi nan so wa ny jest
ze środ ków Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych RP w ra mach kon kur su na re ali za cję za da -
nia „Współ pra ca z Po lo nią i Po la ka mi za gra ni cą w 2015 ro ku”. Ame ry kań ski mi part ne ra mi
pro jek tu są Piast In sti tu te, Bi blio te ka Miej ska w Ham tramck, Mu zeum Hi sto rycz ne w Ham -
tramck. Ba da nia są czę ścio wo fi nan so wa ne i wspar te przez Uni wer sy tet Mi chi gan -De ar born.

W Po lish Art Cen ter, któ re go wła ści cie la mi są – jak sa mi sie bie okre śla ją – Po la cy z wy bo ru Ray mond i Jo an
Bit t ne ro wie, moż na ku pić przed mio ty tra dy cyj ne dla na szej kul tu ry

Nadziejanadal
potrzebna

Ham tramck ma w so bie coś ze szka tuł ko wej
struk tu ry, bo gdy wy sia da my z sa mo cho du,
otwie ra ją się przed na mi drzwi pro wa dzą ce

do nie wi docz nych prze strze ni miesz kań, 
lu dzi i kul tur – frag men tów świa tów 

przy wie zio nych ze so bą w wa liz kach, 
gło wach i ser cach” – fo to graf To mek Ze rek
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