
Wiadomości z Biblioteki    Grudzień 2007 / Styczeń 2008 

1 

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKIWIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKIWIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI   
POLISH LIBRARY NEWS PUBLISHED BY THE FRIENDS OF THE POLISH  LIBRARY IN WASHINGTON 
1503   21ST  STREET N.W., WASHINGTON, DC 20036  TEL: (202) 466-2665 
www.PolishLibrary.org,   e-mai l :  mai lbox@pol ishl ibrary.org    Y E A R  XV
         

Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur. / Tu martwi żyją, a niemi przemawiają. 

Grudzień  2007/ Styczeń  2008 
December 2007 /January  2008

 

Od Redakcji            1 

Spotkania: Rozmowa z Wiesławem Małachowskim        2 

Pożegnania: Władysław Kopaliński, Jan Kaczmarek        3 

Podróże po Literaturze: Setna rocznica śmierci Stanisława Wyspiańskiego     4 

Recenzje i Omówienia           5 

Kino Stare i Nowe: Plac Zbawiciela          7 

Wydarzenia: Witkacy w Waszyngtonie         8 

     Wawrzyn Polonijny dla Władysława Zachariasiewicza      8 

Z Ostatniej Chwili: Najnowsze nabytki Biblioteki        9 

   Polskie wiktuały w Rockville        9 

 

Wiadomości z Biblioteki redaguje zespół: Iza Rutkowska (kierownik zespołu), Jerzy Kozłowski, Monika Mieroszewska oraz Mirosław Słoboda. 
Wszelkie prace związane z funkcjonowaniem Biblioteki oraz wydawaniem i dystrybucją Wiadomości wykonywane są społecznie. 

Od redakcji 
 

Spotkajmy się na Kolędach! W bibliotecznym wydaniu 

Kolędy to doroczne spotkanie osób zamieszkałych w 

okolicach Waszyngtonu, którym bliskie są polskie tradycje 

i kultura. Obowiązkowym elementem programu jest 

oczywiście wspólne śpiewanie, słuchanie o świątecznych 

tradycjach i obyczajach oraz cieszenie się obecnością 
przyjaciół i znajomych. A ma ich Biblioteka wielu, więc 

prosimy o wcześniejsze potwierdzenia chęci przybycia, 

abyśmy mogli odpowiednio przygotować miejsce dla 

wszystkich. Gorąco zapraszamy! 

 

Zachęcamy też do lektury naszego pisemka, w którym 

staramy się informować o sprawach Biblioteki i, w miarę 
możliwości, naszego środowiska. Publikowane przez nas 

omówienia książek i filmów oraz związanych z polską 
kulturą wydarzeń pisane są przez członków 

waszyngtońskiej społeczności, stąd ich niepowtarzalny 

charakter i bardzo „tutejsza”, a więc międzynarodowa i 

wielokulturowa perspektywa. Polecamy i jak zwykle 

zapraszamy do Biblioteki i do współpracy z nami. 

From the Editors 
 

Let’s meet at the Polish Christmas Carol concert!  The 

Polish Library’s Christmas Carols is an annual 

gathering of people who live in the Metropolitan 

Washington area and who value Polish traditions and 

culture. There is always the sing-a-long. And we listen, 

as we do every year, as performers tell us about 

holiday traditions and customs. Of course we are all 

happy to see friends and acquaintances. We hope you 

have sent in the required RSVP. 

 

We would also like to encourage you to read our 

newsletter. Our aim is to inform our readers about the 

library and Polish community.  The reviews of books 

and films as well as reports on cultural events are 

written by members of the area’s Polish community. 

Hence the international and multicultural perspective 

so typical of Washington. 

Merry ChristmasMerry ChristmasMerry ChristmasMerry Christmas    
andandandand    

a Happy New Yeaa Happy New Yeaa Happy New Yeaa Happy New Year 
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Spotkania:  Rozmowa z Wiesławem Małachowskim  

Iza Rutkowska (IR): Tak się składa, że spotykamy się 
głównie w teatrach – poprzednio przy okazji Farewell 

Judas Iredyńskiego, w którym grałeś rolę tytułowego 

Judasza, ostatnio na promowanym przez Bibliotekę 
Manifeście Witkacego w wykonaniu Ziuty Zającówny.  

 

 

Wiesław Małachowski 

(WM): Teatr był kiedyś 
moją profesją i pozostał, 

jeśli nie pasją, to czymś, 
co ciągle porusza. To 

też w pewnym sensie 

zadra, niegojąca się 
r ana ,  lub  racze j 

niespełniona miłość, o 

której podejrzewasz, że 

choć mogła cię zabić, to 

być może nie byłby to 

n a j g o r s z y  r o d z a j 

umierania. 

 

 

IR: To smutne. 

 

WM: Wcale nie. Właśnie optymistyczne. 

 

IR: Widziałam, że byłeś poruszony monodramem 

Zającówny. Co zrobiło na Tobie największe wrażenie – 

tekst Witkiewicza, aktorstwo, maleńka widownia? 

 

WM: Witkacy jest mi bliski. Sporo go czytałem, 

reprodukcja „Stasia” wisiała w moim pokoju, gdzie 

zbierała się cała licealna ferajna. Grałem Plejtusa w 

dyplomowym przedstawieniu Matka w Teatrze 

Kameralnym w 1984 roku. Ziuty Zajacównej wcześniej 

nie znałem, ale myślę, że doskonale sprzedała 

witkacowską niemytą duszę. 
  

IR: Jak się potoczyły dalsze losy The New Polish 

Theatre? Byłeś ważnym sponsorem tego teatru. 

 

WM: Ten teatr jest przede wszystkim wielkim 

osiągnięciem Pani Sylvi Daneel. Zaczęło się od 

Pierwiastka z Minus Jeden, gdzie miałem przyjemność 
zagrania u boku moich znakomitych przyjaciół, poprzez 

światową premierę Widoku z mostu Mrożka u boku Ireny 

Jarockiej i w końcu w Żegnaj Judaszu, który okazał się 
dla mnie największym wyzwaniem. 

 

 

IR: Dlaczego? 

 

WM: Bez zbędnej kokieterii, miałem być mentorem 

młodych amerykańskich aktorów, a czasami czułem się 
jak uczeń. No i oczywiście granie w obcym języku... Ale 

wracając do teatru, o ile wiem jest w stanie hibernacji, o 

przyczyny proszę pytaj Panią Dyrektor. 

 

IR: Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy Cię w 

bibliotecznych Kolędach? 

 

WM: Przykro mi, ale raczej nie. Prowadziłem tę imprezę 
razem z nieocenioną Kasią Szymańską przez wiele lat i 

myślę, że czas pozwolić pośpiewać młodszym. 

 

IR: A co dalej? W jakich rolach widzisz się w 

przyszłości? 

 

WM: Aktorstwo co nieco pomaga mi w życiu i chcę żeby 

tak już pozostało. 

 

IR: Równolegle do pasji aktorskich prowadzisz 

odnoszącą sukcesy firmę, angażujesz się w różne 

inicjatywy społeczne, filantropię, masz rodzinę, dzieci. 

Jak udaje Ci się to wszystko godzić? 

 

WM: Czy to rzeczywiście aż tak wiele? Po prostu budzę 
się rano jak każdy z nas i staram się godnie i z pożytkiem 

dotrwać końca dnia... 

 

IR: Jesteś jednym ze sponsorów pomnika poświęconego 

profesorowi Janowi Karskiemu. Jak do tego doszło? 

 

WM: Profesor bywał u nas w domu, chyba głównie 

poprzez przyjaźń z divą waszyngtońskiej society Panią 
Kayą Ploss. Ceniłem go i lubiłem, a Pani Kai się nie 

odmawia. 

 

IR: Podobno w niedalekiej przyszłości planujesz 

przeprowadzkę do Polski. 

 

WM: Polska żyje w naszej rodzinie od lat, a we mnie od 

zawsze. Odsuwamy przeprowadzkę z roku na rok, ale 

tym razem to dzieci stawiają ultimatum - teraz albo 

nigdy. Więc chyba teraz. To właśnie jest ta niespełniona 

miłość! 
 

IR: Będzie nam Twojej obecności tutaj bardzo brakować. 
Ogromnie dziękuję za rozmowę.  
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Pożegnania: Władysław Kopaliński (1906-2007) 

5 października br. zmarł 

Władysław Kopaliński (1906-

2007), najsłynniejszy polski 

autor słowników i leksykonów. 

Nie czuł się stary mimo 

sędziwego wieku, owianego 

nieco nimbem tajemnicy. Zamęt 
w tej kwestii miał ponoć 
związek z faktem, że w czasie 

okupacji wystawiono mu 

fał szywe dokumenty na 

nazwisko Stefczyk. Kopaliński 

to był jego pseudonim, przed wojną nazywał się Sterling. 

 

Do końca życia był postacią barwną. W młodości 

trenował boks, zarabiał jako nauczyciel języków i 

księgowy. Był radiowcem, tłumaczem, satyrykiem i 

dziennikarzem, ale do historii przeszedł przede 

wszystkim jako niezmordowany leksykograf, autor 

Słownika wyrazów obcych oraz Słownika mitów i 

tradycji kultury. Zajmował się przysłowiami, 

frazeologią. 

 

Urodził się w Warszawie i tam chodził do liceum. Jego 

szkolnymi kolegami byli późniejszy pisarz francuski 

Romain Gary i malarz Feliks Topolski. Twierdził, że był 

słabym uczniem. Po przerwanych studiach 

anglistycznych z czasem przejął drukarnię ojca. Praca w 

niej nie odpowiadała jednak jego zamiłowaniom. We 

wrześniu 1939 roku drukarnia spłonęła, a w powstaniu 

warszawskim ogień strawił bibliotekę Kopalińskiego. Po 

wojnie jednak – kiedy jak mówił, nastąpił 

najszczęśliwszy okres jego życia – stworzył nowy 

imponujący księgozbiór i poświęcił się pisaniu 

słowników. 

 

Nigdy nie dał się namówić na kupno komputera. Jeszcze 

w lipcu tego roku zamierzał przystąpić do pracy nad 

kolejnym słownikiem. 

 

Odszedł wybitny erudyta, mistrz, który wykształcił wiele 

pokoleń, a nie profesor, jak niemal machinalnie chciałam 

napisać. 
 

Joanna Petry Mroczkowska 

Jan Kaczmarek (1945-2007) 

G r u d z i e ń  j u ż 
t r a d y c y j n i e  j e s t 

miesiącem refleksji. Czy 

tego chcemy, czy nie, 

w s p o m i n a m y 

wydarzenia mijającego 

roku, te dobre i te złe. 

Ludzie z mojego 

pokolenia, którzy w 

talach 70-tych dopiero 

dorastali, ocenią rok 

2007 jako smutny. W 

kwietniu bowiem zmarł Jan Tadeusz Stanisławski, 

profesor mniemanologii stosowanej (kto nie wie o co 

chodzi stracił wiele), a w listopadzie dołączył do niego 

Jan Kaczmarek. Celowo piszę dołączył, bo mam jakieś 
dziwne wrażenie, że obydwaj panowie spotkali się tam 

po drugiej stronie i nadal tworzą kabaret (niebiański czy 

piekielny?). 

 

Kim był Jan Kaczmarek? Inżynierem elektronikiem, 

absolwentem Politechniki Wrocławskiej...  No tak, ale 

my go pamiętamy nie jako inżyniera, lecz jako...  Trudno 

dziś powiedzieć jak Go naprawdę pamiętamy. Jako 

piosenkarza, felietonistę, aktora, autora tekstów? Dla 

mnie na zawsze będzie jednym z filarów wrocławskiego 

kabaretu Studio 202. Niesamowita postać. Śpiewał, 

mimo że nie miał głosu, ani słuchu. Czytał swoje 

felietony i występował w słuchowiskach radiowych, 

mimo że seplenił. Dlaczego więc był tak popularny i 

lubiany? Każdy, kto miał okazję Go słuchać, powie po 

prostu – bo to był Kaczmarek. Wśród moich 

rówieśników nie ma chyba nikogo, kto nie reaguje 

ekstatycznie na słowa jednej z jego wielu piosenek Czego 

się boisz głupia... Każdy pamięta Go też jako odtwórcę 
roli Pana Kmicica w radiowej parodii Trylogii, napisanej 

przez nieżyjącego już również Andrzeja Waligórskiego. 

Był też pacjętem (tak, tak, pacjętem, nie pacjentem) 

Młodej Lekarki będącej na placówce. Nie mogę sobie 

wyobrazić nikogo innego w tej roli. A tak na marginesie, 

coś się w rozrywce zmieniło w ostatnich latach, jeśli 
Młoda Lekarka - czyli Ewa Szumańska - musiała odejść 
z Polskiego Radia jako osoba niepewna politycznie. 

Kabaret! 

 

Dobrze pamiętam pierwsze telewizyjne występy kabaretu 

Elita, który Jan Kaczmarek założył razem z Tadeuszem 

Drozdą i Jerzym Skoczylasem. Pamiętam, bo to była 
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rozrywka wówczas nieznana na polskiej estradzie i 

dlatego tak szybko stała się popularna.  

 

Osobiście spotkałem Go raz. Około roku 1990 panowie 

ze Studia 202 dołączyli do innych artystów i przyjechali 

na występy do USA. Po spektaklu poszedłem z grupą 
znajomych za kulisy. Jan Kaczmarek był lekko 

zażenowany popularnością gdzieś tam, na końcu świata 

w Baltimore. Chyba nie oczekiwał tylu osób, które bez 

zająknienia śpiewały Jego piosenki. Sprawiał wrażenie 

człowieka pogodnego, życzliwego, trochę nieśmiałego. 

 

Zmarł 14 listopada 2007. Miał 62 lata. Żegnaj, Janie 

Kaczmarku. 

 

Jerzy Kozłowski 

Podróże po Literaturze: Setna rocznica śmierci Stanisława Wyspiańskiego 

Tej jesieni Kraków, i nie tylko, 

obchodzi setną rocznicę śmierci 

Stanisława Wyspiańskiego, 

obsesyjnego miłośnika Krakowa 

wedle okreś lenia Adama 

Grzymały Siedleckiego. 

 

Ten wybitny polski twórca 

urodził się w Krakowie 15 

stycznia 1869, zmarł 28 listopada 1907. Był synem 

rzeźbiarza, studiował w krakowskiej Szkole Sztuk 

Pięknych pod kierunkiem Matejki. Ponieważ wyróżniał 

się jako zdolny rysownik i malarz, znalazł zatrudnienie w 

pracach inwentaryzacyjnych i przy wykonaniu 

polichromii kościoła Mariackiego. Kilkakrotnie 

wyjeżdżał za granicę, najdłużej przebywał w Paryżu. W 

1894 wrócił na dobre do Krakowa, gdzie spędził resztę 
życia. Wykonał polichromię kościoła franciszkanów, tam 

też zaprojektował słynne witraże. Równocześnie jako 

uznany już malarz zaczął pisać dramaty. W 1898 z 

dużym powodzeniem zos tała  wystawiona 

Warszawianka, w trzy lata później Wesele. 

 

W 1900 Wyspiański ożenił się z prostą dziewczyną, 
dawną służącą ciotki. W tym czasie ujawniła się jego 

choroba, która przynosiła mu wiele cierpień. Pracował 

jednak nieprzerwanie. (Od 1901 był profesorem 

malarstwa dekoracyjnego w krakowskiej Akademii, od 

1905 radnym miasta Krakowa.) W tym okresie napisał 

jeszcze Wyzwolenie, Bolesława Śmiałego i Noc 

Listopadową. Kandydował na dyrektora teatru, tworzył 

nowe dzieła artystyczne. Interesował się sztuką 
użytkową, scenografią. Wraz z Władysławem Ekielskim 

wykonał projekt na przebudowę wzgórza wawelskiego na 

polskie Akropolis. Spoczywa na krakowskiej Skałce, 

obok wybitnych postaci polskiej kultury. 

 

Rzetelność artystyczną i skromność Wyspiański łączył z 

wyobraźnią twórczą i wizjonerstwem. Modernizm 

poznany we Francji potrafił połączyć z polską tradycją 
narodową. Stawiał pytania, które pozostały aktualne do 

dziś. Wypowiadał wojnę martwym frazesom, 

stereotypom, koleinom myślowym, rutynie. Nie wahał 

się wytykać polskie słabości–skłonność do popadania w 

marazm, pokusę blichtru. 

  

Inspirował i inspiruje wybitych twórców polskiego 

teatru: Leona Schillera, Tadeusza Kantora, Jerzego 

Grotowskiego, Konrada Swinarskiego, Andrzeja Wajdę. 
Kantor, w jednym z ostatnich swoich tekstów, proszony o 

refleksje na temat Wyspiańskiego napisał: Wyspiański 

miał ojczyznę w głębi serca, ale nie afiszował się z tym 

świętym dla siebie słowem. Piętnował u swoich rodaków 

to znane nam dziś zjawisko, że wszystko, co robili, to z 

imieniem Polski na ustach. Był piekielnie odważny, bo 

piętnował wtedy, gdy postawa ta miała zrozumiałą rację 

bytu, gdy patriotyzm był jedyną bronią ratowania 

egzystencji narodu, wobec bezwzględnej obojętności i 

zbrodni wielkich tego świata. 

 

Joanna Petry Mroczkowska 
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Stanisław Falkowski i Paweł Stępień, ŻYRAFA, czyli po 

co i jak czytać poetów współczesnych, Warszawa, 2000. 

 

Jak żyrafa, stwór niewyobrażalny póki 

się go nie zobaczyło, ta książka 

zaplanowana została jako rzecz 

niemożliwa: jest to zbiór szkiców o 

poezji zarówno dla nastolatków, jak i 

ludzi dojrzałych, a nawet uczonych w 

piśmie. W rezultacie otrzymaliśmy tom 

zachwycający, głównie przepięknymi 

cytatami z dzieł ośmiu omawianych 

poetów: Czesława Miłosza, Józefa Czechowicza, 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego, Anny Świrszczyńskiej, Wisławy 

Szymborskiej, Tymoteusza Karpowicza i Mirona 

Białoszewskiego. 

 

Czytelnik poezji wie, że czasem jakiś wiersz nas oczaruje 

i towarzyszy nam jak ulubiona melodia, a mimo to nie 

potrafimy właściwie powiedzieć, o czym jest i “co poeta 

chciał w nim powiedzieć.” Interpretacje zawarte w tej 

książce odkrywają nam ukryte w tekście myśli, 
metaforyczne uogólnienia, wieloznaczność fraz, grę 
słów, ich etymologię i koneksje filozoficzne, groteskę 
zestawień, znaczenie paradoksów, rolę żartów i perwersje 

utartych zwrotów, to wszystko, co sprawia, że utwór jest 

poezją, choć nie ma rymu ani rytmu. 

 

Zaskakujące, choć niekoniecznie przecież jedynie słuszne 

analizy ujawniają możliwość wielorakich interpretacji; 

nawet, gdy się człowiek z czymś nie zgadza, i tak może 

się wiele z nich nauczyć. Wiem, że wrócę jeszcze do tej 

lektury z rozkoszą niejeden raz. 

 

Maja Peretz 

Recenzje i Omówienia 

Małgorzata Kalicińska, Dom nad rozlewiskiem, Zysk i S-

ka, Kwiecień 2007. 

 
Dom nad rozlewiskiem Małgorzaty 

Kalicińskiej już od kilku miesięcy 

utrzymuje się na liście polskich 

bestsellerów. Jest to książka 

(pamiętnik?) o dokonywaniu 

n a j ważn ie j s zych  w yb or ów , 

poszukiwaniu sensu życia, miłości i 

szczęścia. Wyborów tych dokonuje 

Małgorzata, osoba w średnim 

wieku, która po stracie pracy w 

prestiżowej warszawskiej agencji 

reklamowej i rozpadzie małżeństwa 

ucieka na wieś do Pasymia. Tam odnajduje matkę, z 

którą straciła kontakt w dzieciństwie. Na tle malowniczej 

scenerii mazurskich jezior, w otoczeniu ludzi szczerych i 

życzliwych, niedawne życie w Warszawie wydaje się być 
puste, a problemy błahe. Małgorzata wyrwana z 

dotychczasowego rytmu znajduje wreszcie okazję, żeby 

zatrzymać się i podsumować swoje życie oraz zastanowić 
nad przyszłością. W Pasymiu odnajduje wewnętrzny 

spokój, równowagę ducha i wewnętrzną siłę – rodzi się w 

niej „Czarownica”, tutaj paradoksalnie rozumiana jako 

kobieta dojrzała, która ma świadomość własnej wartości i 

potrzeb oraz odwagę, aby je realizować. 
 

Doświadczająca wewnętrznej przemiany bohaterka 

rozpoczyna nowe życie, które w Pasymiu toczy się w 

zgodzie z przyrodą, ludźmi i samym sobą. Bardzo 

pomocna w tej przemianie jest matka Małgorzaty - Basia 

- osoba obdarzona niezwykłym ciepłem, dobrocią i 

wyrozumiałością. Warto tu dodać, że niepowtarzalny 

urok Pasymia tworzą też jego mieszkańcy, podobnie jak 

dom Basi opisani w sposób bardzo sugestywny. Dzięki 

stylowi książki możemy wraz z bohaterką przeżywać 
przyjemność chodzenia po rosie o poranku, odkrywamy 

na nowo smaki i zapachy z dzieciństwa, poznajemy 

przepis na syropek z kwiatów czarnego bzu na 

zaziębienia i anginy, na barszcz ukraiński babci Broni i 

wyśmienitą Ziołówkę Tomasza, co ma moc uzdrawiającą 
duszę. W czarodziejski sposób lektura przywraca uczucie 

radości, jakie towarzyszyło nam w dzieciństwie przy 

okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dom mamy 

Małgorzaty przed Świętami pachnie zupą grzybową, 
wędzonymi rybami, pieczonym chlebem i pasztetem, a 

przedświąteczna krzątanina w kuchni jest preludium do 

prawdziwie rodzinnej kolacji wigilijnej. 

 

Każda pora roku w Pasymiu ma swój specyficzny urok i 

naturalny rytm, wystarczy się w niego wsłuchać, aby 

odnaleźć sens istnienia. Nie znaczy to, że w tym sielskim 

krajobrazie i atmosferze Małgorzata nie podejmuje 

nowych wyzwań, wręcz przeciwnie – porywa się z 

motyką na księżyc, bo odkryła, że lato nie kończy się w 

sierpniu, a życie po pięćdziesiątce... 

 

Dom nad rozlewiskiem to opowieść, którą czyta się 
jednym tchem i z niecierpliwością oczekuje na kolejną, 
opisującą dalsze losy bohaterów. W swojej następnej 

książce - Powroty nad rozlewiskiem - autorka cofa 

jednak tok wydarzeń, główną bohaterką czyniąc tym 

razem matkę Małgorzaty, Basię. Akcja tej powieści toczy 
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się na tle polskich wydarzeń historycznych, wspomnienia 

bohaterki sięgają początków XX w; Basia opowiada o 

swoim dzieciństwie spędzonym w majątku ziemskim, o 

losach rodziny skazanej na tułaczkę w czasie wojny oraz 

o młodości, kiedy podobnie jak córka musiała 

dokonywać dramatycznych wyborów w poszukiwaniu 

miłości i sensu życia. W obydwu książkach autorka w 

niezwykle interesujący sposób opisała przemiany 

społeczne i kulturowe, jakich doświadczyły trzy 

pokolenia kobiet, co nadaje głębszy sens podejmowanym 

przez bohaterki wyborom czyniąc lekturę tym bardziej 

interesującą. 
 

Joanna Ciechomska 

The Zookeeper’s Wife by Diane Ackerman, Norton, 

2007, 368 pages. 

 

At first glance I wasn’t sure if I 

was interested in the fate of 

Warsaw’s zoo under German 

occupation—surely human 

suffering deserved all our 

attention. But after reading 

Ackerman’s book I changed 

my mind. Through the 

perceptions of the zoo’s 

directors, Jan and Antonina 

Żabiński, we experience the 

tragic devastation of life--

human and animal-- in wartime 

Warsaw. 

 

The story begins joyously in the mid-1930s, when the 

young Żabińskis were full of plans for the flourishing 

Warsaw zoo, hoping it would rival the famous zoos of 

Germany.  They lived with their son on zoo grounds and 

shared their villa with orphaned newborn or sick animals 

whose care was mainly Antonina’s responsibility. The 

Żabiński household attracted artists and intellectuals who 

lived on the premises with the hosts’ non-human lodgers. 

The Nazi bombardment of Warsaw in 1939 destroyed the 

zoo. Ackerman, a poet and naturalist, described the 

wreckage: The sky broke open and whistling fire hurtled 

down, cages exploded, moats rained upward, iron bars 

squealed…. Wounded zebras ran, ribboned with blood, 

terrified howler monkeys and orangutans dashed 

caterwauling into the trees and bushes…. 

 

The Żabińskis faced the new reality head-on. Jan joined 

the Underground, teaching biology at an underground 

university and smuggling food into the Warsaw Ghetto. 

Both Żabińskis found Nazi racism “a disgust to the soul.” 

Apart from helping their friends in the Ghetto, they 

decided to help more people. Their home and the zoo’s 

animal cages and sheds became a safe temporary shelter 

for partisans and Jews, some of whom were smuggled out 

of the Ghetto by Jan himself. In the fall of 1942 they 

began to work with a new Underground group, Żegota, 

cryptonym for The Council to Aid the Jews. Its mission 

was to help Jews hidden in Polish homes. Żegota’s sole 

purpose was rescue and as such it was the only 

organization of its kind in occupied Europe. It provided 

Żabińskis with money and false documents and searched 

for locations outside of Warsaw where the zoo’s “guests” 

could survive the war. Jan and Antonina - through their 

courage and ingenuity - helped approximately 300 men, 

women and children during the Nazi occupation. Their 

villa embraced people lost between worlds and on the 

run from the Gestapo.  Ackerman broadened her lens to 

include descriptions of life in the Ghetto from its 

establishment to its liquidation; the Ghetto Uprising and 

the 1944 Warsaw Uprising.  She provides vignettes of 

people who had impact on Żabińskis’ work:  Lutz Heck, 

the duplicitous head of the Berlin zoo; leaders of Żegota 

and ordinary people who assisted Jews in various ways. 

 

As is clear from the book’s title, Antonina is the heart of 

the story. She was a woman of great courage and 

extraordinary empathy for people and animals. While Jan 

was away on Underground missions Antonina ran the 

household. In spite of her bouts of depression she 

maintained a festive atmosphere for the many “guests” 

hiding in the villa. Speaking about her during a press 

interview after the war, Jan said: 

 

…She was terrified the Nazis would seek revenge against 

us and our young son, terrified of death, and yet she kept 

it to herself, and helped me [with my Underground 

activities] and never ever asked me to stop. 

 

Ackerman used Antonina’s diaries, other contemporary 

sources and did her own research in Poland. Her 

“bonding” with the Żabińskis and with Warsaw resulted 

in this beautifully written book.  It is a suspenseful, 

moving story with broad appeal. It is worth noting that 

The Washington Post included The Zookeeper’s Wife on 

its list of the ten best books of 2007. 

 

Monika Mieroszewska  
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Kino Stare i Nowe: Plac Zbawiciela 

Film Plac Zbawiciela to historia 

z pozoru banalna, życie 

rodzinne a w tle gospodarcza 

transformacja systemowa. Film 

ten jednak koniecznie trzeba 

zobaczyć , nie tylko dla 

fantastycznej gry aktorskiej, ale 

r ó w n i eż  d l a  w s p a n i a l e 

opowiedzianej historii, która na 

długo pozostanie w pamięci. 

Problemy doskonale nam znane: 

oszukańcza firma budowlana, 

bezwzględny bank, brak 

odpowiedniej pracy dla młodej kobiety, codzienna 

harówka i życie pod jednym dachem z teściową stają się 
dla młodego małżeństwa przysłowiową „kwadraturą 
koła”. 

 

Banalność problemów w połączeniu z obrazem rodziny, 

która na pierwszy rzut oka wygląda sympatycznie i 

większość z nas spokojnie mogłaby się z nią utożsamić 
powoduje szok skalą końcowej tragedii. Pytanie, jakie 

narzuca się po obejrzeniu filmu, to przyczyny, dla 

których tragedia ta musiała mieć miejsce. Nasilające się 
kłopoty finansowe rodziny tylko z pozoru można uznać 
za akcelerator wydarzeń. Prawdziwym czynnikiem 

okazało się coś zupełnie innego - stosunek do drugiego 

człowieka w momencie, gdy pojawiają się istotne 

trudności. 

 

Bardziej niż technicznej sprawności wspólne rozwiązanie 

problemów wymaga daleko posuniętej wrażliwości na 

uczucia drugiej osoby. Rezygnowanie z potrzeby 

demonstrowania swojej siły finansowej czy 

intelektualnej, powstrzymanie się od prokuratorskich 

oskarżeń wobec innych osób za to, że sprawy przybrały 

zły obrót, myślenie o potrzebach innych a nie własnych, 

elementarne poszanowanie godności drugiej osoby, to 

zestaw cech, w które bohaterowie filmu nie byli 

wyposażeni, lub też których nie byli w stanie z siebie 

wydobyć. Każde z nich - mąż, żona, teściowa - starają się 
pomóc w rozwiązaniu problemów rodziny, ale sposób, w 

jaki to robią wzajemnie ich niszczy. W rezultacie 

przegrywa ta osoba, która jest najsłabsza. 

 

Na ogół, gdy myślimy o rodzinie, kojarzy nam się ona z 

uczuciem miłości pomiędzy żoną i mężem, matką i 

synem, rodzicami a dziećmi. Ta więź uczuciowa może 

jednak okazać się za słaba, jeśli nie jest podbudowana 

cechami pozwalającymi radzić sobie w sytuacjach 

kryzysowych. To smutne, ale w filmie jedynie dzieci stać 
na spontaniczny odruch obrony integralności rodziny, 

kiedy chowają buty ojcu, by nie mógł wyjść z domu i ich 

opuścić. 
 

Chociaż osadzony w realiach warszawskiego mieszkania 

przy tytułowym Placu Zbawiciela, jest to film ważny nie 

tylko dla polskiego widza. W całym swoim wyrazie jest 

on przejmującą przestrogą przed tym, jak łatwo 

skrzywdzić postępując w zgodzie z przyjętymi kanonami 

i kierując się dobrymi intencjami. Jeden element w filmie 

jest dla mnie zgrzytem – raptowne „nawrócenie” męża w 

obliczu tragedii rodziny. Nie wierzę w fałszywie 

brzmiącą, filmową nutę prawa i sprawiedliwości. Dla 

mnie ojciec rodziny ma być bez hamletycznych wahań, 
po prostu musi być mężczyzną. 
 

Andrzej Raczko 

 
Plac Zbawiciela, reżyseria i scenariusz: Joanna Kos-

Krauze, Krzysztof Krauze; zdjęcia:Wojciech Staroń; w 

rolach głównych: Jowita Budnik, Arkadiusz Janiczek, 

Ewa Wencel. Film zdobył nagrodę Złote Lwy XXXI 

FPFF w Gdyni 2006.  

Wydarzenia: Witkacy w Waszyngtonie 

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) był bodaj 

najbardziej niezwykłą postacią w polskiej sztuce 

pierwszej połowy XX wieku. Wokół jego osoby narosło 

wiele anegdot, nieporozumień i skandali, co złożyło się 
na specyficzną legendę. Sam Witkacy dbał zresztą o 

podtrzymanie tej legendy. Uważano go za dziwaka czy 

wręcz pomyleńca, choć  w rzeczywistości 

charakteryzował się oryginalnym poczuciem humoru, 

zaskakującymi zachowaniami i odbiegającą od 

przyjętych konwencji twórczością. Był kontrowersyjny – 

od początku aż do końca. Bo zarówno kwestia dokładnej 

daty jego narodzin do dziś jest nierozwiązana (obchodził 

swoje urodziny o miesiąc wcześniej niż data figurująca w 

akcie chrztu), zaś próba ekshumacji zwłok po śmierci 

dowiodła, że w trumnie przebywały szczątki... kobiety. 

Witkacy zmarł (popełnił samobójstwo na wieść o ataku 

Sowietów na Polskę) we wrześniu 1939 roku, ale dopiero 

lata 70-te przyniosły jego sztukom sukces, zaś jego 

malarstwo zaczęło być rozumiane. 

 

W swojej twórczości teatralnej Witkacy uchodzi za 

prekursora nurtu „teatru czystej formy”. Jego filozofia 
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dramatyczna opierała się na przekonaniu, że autor musi 

uwolnić się od balastu treści i zrzucić odwieczne dążenie 

do naśladowania życia, bo daje to sztuce piętno 

iluzjonizmu. Fizykalizm nie może wyjaśnić istnienia 

jaźni, psychologizm nie określi osobowości, zaś logika 

matematyczna nie powinna uchodzić za podstawę wiedzy 

pewnej. Religia i filozofia również nie są w stanie w 

pełni wyrazić tajemnicy istnienia. Toteż by uwolnić się 
od ograniczeń narzuconych przez realność świata i nauki, 

należy rzeczywistość zdeformować. W dramaturgii 

oznacza to, że trzeba odrzucić zasady pojmowanej w 

tradycyjny sposób akcji. Należy odejść od realizmu 

językowego, operować bezsensem, wyrażać karkołomne 

poglądy na człowieka, sztukę, politykę i naukę. W 

swoich dramatach „czystą formę” Witkacy uzyskiwał 

przez dziwaczność wypowiedzi, szok, deformację logiki, 

psychologii postaci i wypowiedzi. Dzięki tym technikom 

odbiorca mógł doznać przeżyć 
metafizycznych (tzw. dreszcz 

metafizyczny) zbliżających go 

do „tajemnicy istnienia”, czyli 

pytań: Dlaczego istnieję? Co by 

było, gdyby Wszechświat nie 

istniał? Gdybym ja nie istniał? 

 

I taką właśnie sztukę za sprawą 
Biblioteki zobaczyliśmy pod 

koniec października w Polskim 

Konsulacie. Był to monodram, 

złożony przez Ziutę Zającównę 
z różnych tekstów Witkacego. 

Manifest w jej wykonaniu nosił wszelkie cechy Teatru 

Czystej Formy; a więc ujrzeliśmy przedstawienie pełne 

rytmu, absurdalno-komediowego napięcia sytuacji, 

surrealnych klimatów zespawanych razem w jedną, 
groteskową – choć konstrukcyjnie jednolitą – całość. 
Aktorka z niezwykłą finezją i niewiarygodnym wręcz 

temperamentem zasypała nas lawiną słów – niesłów. 

Przed naszymi oczami zmieniała się z mężczyzny w 

kobietę, tańczyła, śpiewała, była mimem i gorylem – a 

wszystko to wykonywała ani na sekundę nie przerywając 

potoku wypowiedzi, nie tracąc rytmu. Z niebywałą 
sceniczną brawurą i wspaniałym kunsztem artystycznym 

uwodziła nas, była zniewalająca, oszołamiała 

przewiercając na wskroś wzrokiem, wykrzykując prosto 

w twarz kaskady językowych gierek nieprzerwanych 

żadnym znakiem przestankowym, wskakując widzom na 

kolana, czy potrząsają ich rękami. Czasem była 

uwodzicielska, to znów karykaturalna; tu deklamowała 

wyszargane frazesy i polityczne komunały, tam szemrała 

liryczne wyznania. A na koniec, w zaledwie kilka minut 

po skończonym spektaklu, ukazała nam się jako jeszcze 

jedno wcielenie – znów inne, czyli jako Ziuta Zającówna, 

drobniutka kobieta, całkiem niepodobna do niedawno 

miotającej się po scence bohaterki absurdalnego, 

witkiewiczowskiego awangardowego zlepku. 

 

Manifest został przez Zającównę wystawiony po raz 

pierwszy w 1994 na deskach krakowskiego Teatru 

Proscenium, którego jest dyrektorem artystycznym. Był 

obsypany nagrodami, w tym główną nagrodą na 

Wrocławskich Spotkaniach Teatru Jednego Aktora i 

Małych Form Teatralnych. Może mógłby w 

Waszyngtonie zagościć raz jeszcze? 

 

Aleksandra Zajackowski 

Wawrzyn Polonijny dla Władysława Zachariasiewicza 

26 września, na Zamku 

Królewskim w Warszawie 

w r ę c z o n e  z o s t a ł y 

odznaczenia Stowarzyszenia 

W s p ó l n o t a  P o l s k a , 

przyznawane za wybitną 
działalność na rzecz Polski i 

P o l a kó w za  gr a n i cą . 

Symbolicznymi Wawrzynami 

Polonijnymi uhonorowano 

m.in. ostatniego prezydenta 

RP na uchodźctwie Ryszarda 

Kaczorowskiego, wieloletniego opiekuna Polonii i 

Polaków za granicą abp. Szczepana Wesołego oraz 

członka naszej waszyngtońskiej społeczności 

Władysława Zachariasiewicza. Więcej o tym wybitnym 

nestorze ruchu polonijnego można się dowiedzieć z 

wywiadu, jaki przeprowadziła z nim na naszych łamach 

Beata Kubok (Wiadomości z Biblioteki, wydania z 

maja i lipca 2006)  oraz z omawianej przez nas i 

dostępnej w Bibliotece oraz w księgarni Nowego 

Dziennika  książki jego autorstwa Etos 

niepodległościowy Polonii amerykańskiej. Książka ta, 

wydana w 2006 r. przez Stowarzyszenie Wspólnota 

Polska i Oficynę Wydawniczą Rytm, stanowi 

wyczerpujące kompendium wiedzy na temat Polonii 

Amerykańskiej i jej bezinteresownych i głębokich 

związkach z ojczyzną.  
 

WzB 
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Polskie wiktuały w Rockville 

W bibliotecznych Wiadomościach piszemy zwykle o 

książkach i kulturze, lecz czymże innym niż kulturą są 
narodowe tradycje kulinarne. W tym sensie otwarcie w 

Rockville sklepu z polskimi produktami zasługuje na 

miano ważnego wydarzenia, które czujemy się w 

obowiązku na naszych łamach odnotować. 
 

Kielbasa Faktory, bo tak nazywa się nowopowstały 

sklep, otworzyła swoje progi dla polskich smakoszy 24 

listopada, tuż po Thanksgiving. Nasyceni pieczonym 

indykiem do sklepu licznie przybyli spragnieni bardziej 

tradycyjnych dla polskiego podniebienia wiktuałów 

rodacy. Mimo niewielkiej powierzchni sklep godnie się 
na tę okazję przygotował. Na pólkach w równych 

rzędach czekały produkty, które ukoić mogły każdą 
stęsknioną polską duszę. A więc pyszne chleby razowe, 

barszcze białe i czerwone, grzyby, kisiele, wszelkie 

słodkości wedlowskie, sękacze, makowce i sero-

makowce, pączki, sery (nawet Podlaski!), twarogi i 

kefiry. Lodówki pełne smalcu, flaczków, śledzi, kiełbas 

niezliczonych, szynek, baleronów, polędwic, pasztetów i 

pasztetowych, pierogów mrożonych… Zbyt długo by 

opisywać. A za ladą miło się krzątające i życzliwe 

przybyłym polskojęzyczne ekspedientki. Zagadnięty o 

przyszłość współwłaściciel sklepu obiecywał także w 

niedługiej przyszłości polskie piwo oraz możliwość 

wysyłania paczek do Polski. Nie będziemy już musieli 

jeździć do Baltimore!  

 

Z prawdziwą przyjemnością wspominam wieczorną 
ucztę i rodzinne mlaskanie nad ulubionymi produktami, 

jakie nastąpiło po powrocie do domu. Zamarzyła nam się 
jeszcze kiszona kapusta i ogórki z beczki, może też 
mrożone flaki i bigos? Może kosmetyki Ireny Eris i 

niezastąpione krople żołądkowe? Oby właściciele sklepu 

odnieśli sukces, a my mogli cieszyć jego usługami. 

Życzymy im powodzenia zarówno wśród polskiej 

społeczności, jak i amerykańskich wielbicieli „Polska 

Kielbasa”. 

WzB 

 

W przedświątecznej dostawie bibliotecznych nowości 

znalazły się zamówione na liczne prośby naszych 

czytelników książki w formacie audio, czyli na płytach 

do słuchania. Są wśród nich słuchowiska dla dzieci, np. 

Abc. Zabawy słowno-muzyczne sześciolatków i 

przecudna Bromba i inni 

Macieja Wojtyszki oraz pozycje 

klasyki literatury polskiej, w tym 

czytany przez Janusza Gajosa 

Pan Wołodyjowski, Kariera 

Nikodema Dyzmy w interpretacji 

K r z y s z t o f a  K o l b e r g e r a , 

Ferdydurke (czyta  Piotr 

Fronczewski), Nad Niemnem, 

Pan Tadeusz, Potop. 

 

Mamy też wiele najnowszych 

polskich filmów (wysoko 

oceniany przez krytyków Testosteron), popularne 

telenowele – Magda M, M jak miłość, Czego się boją 
faceci, filmy z serii Święta Polskie  i Złota kolekcja 

polskiego kina, kilka propozycji z Polskiej Szkoły 

Dokumentu, ekranizacje świetnego Teatru TV oraz 

wiele nowych filmów dla dzieci  - Baśnie i bajki polskie, 

Porwanie w Tiutiurlistanie, Przygody Błękitnego 

Rycerzyka, Pszczółka Maja, Smocza kolekcja - Przygody 

Smoka Felusia, Smerfy, Muminki. Szczególnie te 

ostatnie nabytki wydają nam się ważne ze względu na 

naszych najmłodszych czytelników, którzy dopiero 

przyswajają sobie polski język i kulturę.  
 
 

Z Ostatniej Chwili: Najnowsze nabytki Biblioteki 


