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  Książka Andrzeja Nagórskiego pt. 
Nazi Hunters („Łowcy Nazistów”) 
przedstawia dzieje grupy kobiet i męż-
czyzn, którzy w najdalszych zakątkach
świata, z determinacją poszukiwali 
nazistów. Opisuje też między innymi 
doświadczenia młodych amerykań-
skich prokuratorów podczas proce-
sów w Norymberdze i Dachau, a także 
doznania polskiego sędziego śledcze-
go Jana Sehna, który był odpowie-
dzialny za proces komendanta obozu 
Auschwitz Rudolfa Hoessa.
 Andrzej Nagórski, urodził się w 1947 
roku w Szkocji. Jego rodzice byli Po-
lakami, którzy po wojnie zostali na 
emigracji, by w kilka lat póżniej prze-
nieść się do USA. Studiował historię w 
Amherst College, a pod koniec lat stu-

Vancouver Holocaust Education Centre wraz z Jewish Community 
Centre zapraszają na spotkanie z Andrzejem Nagórskim, autorem 
książki „Nazi Hunters”, które odbędzie się w ramach Żydowskiego 
Festiwalu Książki , we wtorek 29 listopada, o godz. 17:30, w Jewish 
Community Centre, 950 West 41st Ave.,Vancouver. Wstęp $16.00

Zaproszenie na ciekawe spotkanie autorskie

dentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
  Podczas długiej kariery w amery-
kańskim „Newsweeku“ był zagranicz-
nym korespondentem w Hongkongu, 
Moskwie, Rzymie, Bonn, Warszawie 
i Berlinie. Jest laureatem wielu nagród, 
między innymi w 2009 r. otrzymał na-
grodę Bene Merito od Ministra Spraw
Zagranicznych Radosława Sikorskie-
go, a w 2011 r. Krzyż Kawalerski od
prezydenta Bronislawa Komorowskie-
go za reportaże z Polski o Solidarności
roku 1980. W 2014 r. były prezydent 
Lech Wałęsa przyznał mu Medialną 
Nagrodę Lecha Wałęsy za propago-
wanie wolności i za twórczość pisar-
ską wierną polskiej historii i kulturze. 
Jest prezesem zarządu Polish-Ameri-
can Freedom Foundation, członkiem 

Council of Foreign Relations i Over-
seas Press Club.
  Jest autorem: „Przymusowe pożeg-
pożegnanie: spojrzenie amerykańskie-
go dziennikarza w głąb sowieckiego 

życia”, „Narodziny wolności,” „Stacja 
końcowa – Wiedeń” oraz „Najwięk-
szej bitwy” i „Hitlerlandu”. „Hitler-
land” (2012), czyli „Kraj Hitlera”, to
opowieść o Niemczech w latach 20-

-tych i 30-tych, widzianych oczami 
Amerykanów, opisująca republikę 
weimarską, i atmosferę rodzącego się 
nazizmu.

TAMARA SZYMAŃSKA

 Dopadło mnie przeziębienie. Nic nad-
zwyczajnego, pora roku do tego od-
powiednia – na ulicy, w komunikacji 
miejskiej co chwilę natykasz się na lu-
dzi kaszlących i pociągających nosem, 
co nie jest przyjemne, gdy pomyślisz 
o zarazkach.
  Na przeziębienie, jak wiadomo, naj-
lepszy jest rosół z czarnego koguta za-
bitego o północy. Tylko gdzie ja znaj-
dę czarnego koguta, na dodatek z pió-
rami – żywego. I kogoś, kto by wpadł 
do mnie o północy i poderżnął ptako-
wi gardło, bo ja nie potrafię. A potem 
go oskubał. Zmuszony zatem zosta-
łem do sięgnięcia po jakieś mniej sku-
teczne lekarstwo.
  Miałem w domu aspirynę, więc za-
cząłem ją łykać. Trzy dni łykałem, a 
potem przyszło mi do głowy, że świat
się zmienia i możliwe, że aspiryna, 
która lata temu była dobra na przezię-
bienie, już dobra na to nie jest. Coś jak 
z antybiotykami. Żeby to sprawdzić, 
wpisałem w wyszukiwarce hasło aspi-
ryna i zaraz się uspokoiłem, ponieważ
przeczytałem, że aspiryna jest wspa-
niała na przeziębienie, grypę, zawał i
prawie na wszystko. Tylko że mi się 
nic po niej nie poprawiało. Czwarte-

go dnia pomyślałem, że może jednak
powinienem udać się po tylenol. Wy-
stukałem więc w wyszukiwarce tyle-
nol i już za chwilę dowiedziałem się, 
że za nic nie powinienem brać aspiry-
ny na przeziębienie, a jedynie tylenol.
  Od razu nasunęła mi się myśl, że to 
tak samo, jak z polityką. Mało jest na 
świecie (a już na pewno w niektórych 
narodach) ludzi, którzy są gotowi, albo 
w ogóle są w stanie, samodzielnie my-
śleć, cieszyć się z wolności własnych 
sądów. Dużo łatwiej, nieporównywal-
nie wygodniej, jest oddać serce jakiejś 
partii, uznać ją za jedynie słuszną, wy-
brać sobie polityka-przywódcę, który 
powie nam, co jest dla nas dobre, a co 
nie – za co będziemy go kochać. Taki 
przywódca jest dla nas większy nawet 
od samego Boga, bo kiedy powie nam, 
że mamy nienawidzić tych, których już 
przedtem nienawidziliśmy za to, że 
nie są tacy sami jak my, a na dodatek 
uciekają przed wojną – to nie mamy 
żadnych wątpliwości, że są to święte 
słowa, zgodne z naszą religią, tylko że 
Bóg nie umiał ich tak pięknie i jasno
nam przekazać. Nie mamy wątpliwo-
ści, bo potwierdzenie tego znajdziemy
w Internecie bez trudu, o ile będziemy 

szukać w nim „niezbitych dowodów”, 
które chcemy znaleźć. Internet nie tyl-
ko przekaże nam słowa ukochanego 
przywódcy, ale nawet nam go poka-
że, żebyśmy mieli pewność, że to on 
jest zbawicielem narodu, że to pod je-
go panowaniem kraj będzie – prawdzi-
wie albo znów – wielki. (To nie jest 
o Korei Północnej.) Oczywiście, jeśli 
ktoś chce znaleźć coś zgoła przeciw-
nego, to też nie ma z tym żadnego 
problemu. 
  To jest cudowne. Nie tylko dlatego, 
że możemy takie słuszne, wybrane z
Internetu treści umieścić na Facebook 
lub, jak to czynią pewnego typu roda-
cy w Vancouver, rozesłać na zbiorową 
listę adresów emailowych. Cudowne 
jest przede wszystkim to, że towarzy-
szy temu głębokie przekonanie, że to 
my sami, własnymi refleksjami, bacz-
nym patrzeniem itd. doszliśmy do tej 
naszej politycznej miłości. Co jest dla 
mnie dziwne, bo ja nie dowierzam ani 
aspirynie, ani tylenolowi. Co innego 
rosół z czarnego koguta zabitego o 
północy – to mogę z czystym sercem 
polecić wszystkim kaszlącym i zaka-
tarzonym, i w ogóle. Tylko na miłość, 
zwłaszcza ślepą, rosół nie pomaga.

ANDRZEJ JAR

Nie ma rosołu na miłość


