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23.XII.45
Kochany Mietku,
Speszyła mnie znów ta wiadomość o „examination”Zob. list ......... [1945.12.7] i przyp. 1 tamże. , co to znaczy? Bardzo chciałbym byś
tu przyjechał i to jak najprędzej! Dziś byłem u Henryków, Zosia prosiła byś do niej pisał i byś przyjechał. Bardzo ciężka próba na nich
teraz przyszła. Henryk miał atak sercowy – skrzep - niebezpieczeństwo śmierci minęło, ale rekonwalescencja potrwa podobno
miesiące. Jednocześnie zachorowała p. Małecka, zdaje się b.[ardzo] poważnie. Ma sklerozę serca, ale o tym nie wie. Zosia śród tych
przejść i chorób – przybita, zabiegana, ale dzielna i niezłamana. Halusia też się przechorowała, dzięki Bogu – już czuje się dobrze.
Ignacy jutro ma wyjść pierwszy raz na powietrze. Jak Ci pisałem, mamy adres Henia i Janki. Wstrzymaj wobec tego wszelkie
poszukiwania i poproś o to znajomych. Donieś mi o tym. Korekty Szczapy nie dostałem, ale to i lepiej, mam do Ciebie zaufanie.
Zmartwychwstaniem „Wiad[omości]” ucieszyłem się niezmiernie, przeprowadź to, życzę Ci powodzenia z całego serca. Do Włoch nie
jedź, bo kiedyż tu Cię zobaczymy! Czy tytuł: Krzyże i miecze – odpowiedni? Proszę o odpowiedź. Mam u Ciebie jeden list bez
odpowiedzi – ten z wiadomością o uzyskaniu adresu Henia – więc czekam na długą epistołę. Przyjechała tu pierwsza partia
bolszewizujących bierutowcówBierutowcy – tak zapewne określa Wierzyński dyplomatów i urzędników przysłanych do Nowego Jorku
przez władze komunistyczne z Warszawy. i od razu jest, niestety, zamieszanie i niepojebana [?] reakcja. Dobrze by było, gdybyście
ławą tu zjechali, Ty, Hemar, Staś, GrabowskiZob. przyp. ..... do listu .... [1941.04.15] - co z nim?, mówiono, że już tu wyjechał,
tymczasem czytam, że siedzi w Londynie. Czy to prawda, że Hemar się ożeniłMarian Hemar ożenił się w 1946 r. Kają Anną Caroll
Eric (1910-1982). Urodziła się w Filadelfii (USA) w rodzinie emigrantów z Danii, od wczesnej młodości była najpierw modelką,
następnie tancerką w zespole Florencie Ziegfield Follies na Brodwayʼu w Nowym Jorku. W 1937 r. przeniosła się do Londynu, gdzie
nadal występowała. Anna Mieszkowska pisała: „Kaję poznał Hemar w 1945, w środowisku młodych Anglików, artystów, studentów,
dziennikarzy, polityków. W klubie, w którym bywali usiadł pewnego dnia do fortepianu i w przypływie nostalgii zagrał swoje dawne
piosenki, które zachwyciły obcych przyjaciół. Była wśród nich, wówczas 35-letnia, piękna Amerykanka duńskiego pochodzenia Carol
Anna Eric, tancerka zespołu baletowego amerykańskiego, później angielskiego. Jej postać była na czołówce przedwojennych
amerykańskich filmów wytwórni Columbia Pictures Ltd. Okazała się kobietą jego życia. W 1946 roku została jego żoną” (A.
Mieszkowska, Od Lwowa do Londynu. Szkic do biografii artysty, Londyn 2001, s. 96-97).? Wybadaj, mój drogi, jaki jest dokładny
adres Jasia Par.[andowskiego] w Lublinie, uniwersytet katolicki czy Curie-SkłodowskiejJan Parandowski po zakończeniu wojny
przeniósł się w 1945 roku do Lublina i jako profesor zwyczajny objął (do 1950 r.) katedrę kultury antycznej, a następnie literatury
porównawczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ? Podobno ma pięcioro dzieciJan Parandowski i Irena z d. Helzel (1903-1993)
mieli troje dzieci: córkę Romę (1927-2007), późniejszą żonę aktora Andrzeja Szczepkowskiego oraz synów: Zbigniewa (1929-2017),
architekta, fotografa, rysownika, profesora ASP w Gdańsku, i Piotra (1944-2012), archeologa, pisarza i filmowca..
Ściskam Cię mocno, Halusia pozdrawia Cię serdecznie i prosi byś nie przeciągał struny i przyjeżdżał. Myślimy o Tobie często. Paczka
do Wiśki poszła, zwróciłem Zosi pieniądze, bo ona to załatwiała w firmie, w której pracowała.
Czekamy!
Kazimierz
Wódka Smirnowa czysta (świetna w smaku) $ 3.70. Inne też mniej więcej w tej cenie.
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