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Od redakcji 
 

Jak wszędzie, tak i w Bibliotece czas przynosi zmiany. 

W kwietniu wybraliśmy nowy Zarząd Biblioteki, 
którego prezesem została Anna Firsowicz zastępując 

Zbyszka Okręglaka.  Zbyszek pełnił tę funkcję 
nieprzerwanie od 2004 roku i po naszych naleganiach 
zgodził się pozostać honorowym prezesem Zarządu i 

jego doradcą. O walnym zebraniu członków Biblioteki 

piszemy więcej w dalszej części biuletynu. 

 
Wraz z postępującą elektronizacją dostępu do książek i 

filmów zmieniają się też oczekiwania wobec 

Biblioteki. W coraz większej mierze staje się ona 
miejscem interakcji społecznych, w którym rozmawia 

się o książkach, filmach i wydarzeniach kulturalnych. 

Staramy się sprostać tym wyzwaniom organizując 
spotkania podróżników, pokazy filmowe, wydarzenia 

kulturalne dla dzieci. 

 

Książki i ich udostępnianie pozostają jednak nadal 
ważnym celem działalności Biblioteki a nasz biuletyn 

sposobem na jej promocję. Zapraszamy do lektury – 

jak zwykle piszemy o książkach, polonijnych 
wydarzeniach kulturalnych, o tym co w Bibliotece i o 

ludziach, których osobowości składają się na bogactwo 

naszego środowiska. Tym razem rozmawiamy na 
naszych łamach z Davidem Ensorem, dyrektorem 

rozgłośni Głos Ameryki. A Ola Zajackowski pisze dla 

From the Editors 
 

The changes that time inevitably brings have touched our 

library recently. This past April we elected a new Library 
Board—Anna Firsowicz replaced Zbigniew Okręglak as 

President.  Mr. Okręglak was our President from 2004. He 

agreed (after our entreaties) to hold the function of 
honorary president and consultant.  You will read more 

about the General Meeting of the Polish Library in this 

bulletin.   

 
As electronic progress facilitates access to books and 

films, library patrons’ expectations change.  The library 

increasingly becomes a place for social interaction, for 
discussions about books, films, and cultural events.  We try 

to meet these needs by organizing meetings of the 

travelers’ group, film showings, programs for children. 
 

Books and their availability, however, still retain the 

central role among our library’s goals, always promoted by 

Library News. We write about books, library activities and 
people who enrich our community. In this issue we talk 

with David Ensor, director of Voice of America. 

Aleksandra Zajackowski writes about Roman 
Brandstaetter’s stirring drama, Dzień Gniewu, as 

performed by Dorota Ponikiewska’s Theater Group at the 

Church of Our Lady, Queen of Poland.  Our book 
reviewers lead us to experience the love story of Marie and 

Pierre Curie, the tragedy of a little girl in Dresden 1945, an 
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Iza Rutkowska (IR): 
When we first met 

many years ago you 

were introduced to me 

as a friend of Poland.  
How did your Polish 

adventure start? 

 
David Ensor (DE): I 

was assigned to be 

Warsaw Bureau Chief 
by ABC News and 

arrived there in the fall 

of 1982, in the midst 

of martial law. 
 

IR:  That was a pretty tough time to be in Poland. Now 

you have a house in Poland and spend some time there 
every year. Apart from an obviously different political 

situation, what is the most striking change you see in 

Poland compared to your earlier experiences? 
 

DE: The economy is doing remarkably well. The country 

is dynamic. People are more optimistic, and the food is 

more plentiful and better. 
 

IR: In August 2011 you have been appointed director of 

the Voice of America (VOA). This institution is fondly 
remembered in Poland as a source of independent news 

in times when Polish media were strictly controlled by 

the government. 

 
DE: Yes, my father in law was a devoted listener to the 

VOA. I have many Polish friends and acquaintances with 

fond memories of listening to VOA even at the darkest 
times. 

 

IR: The Polish Service was terminated by VOA in 2004 
(it started in 1942) as no longer needed.  We can now 

rely in Poland on our own free media. Who are the main 

recipients of VOA now? 

 
DE: VOA broadcasts in 43 languages. VOA’s biggest 

audiences now are in places like Indonesia, Nigeria, 
Burma. We have considerable reach to the people of Iran, 

despite attempts to jam our signals and block our satellite 

transmissions. We have large audiences in the Balkan 

countries, and not insignificant ones in Ukraine and 
Russia—though in Russia we are only on the internet 

after being cut off from affiliate stations by the Putin 

Government some years ago. Our programming is very 
important to the Tibetan people. We do a lot of 

broadcasting to China, but quite frankly we do not have 

enough impact there. We are working now to improve 
that through satellite TV programming which will soon 

be on the air. 

 

IR: When we were listening to VOA on our radios in 
Poland, its voice was also badly jammed by the 

censorship. With the new technology is it still an issue? 

 
DE: Many regimes in what we called “denied areas” still 

jam our radio signals, and Iran also uses something called 

uplink satellite jamming to block satellite TV and radio 
signals from VOA and the BBC (though we still get 

through in certain ways, and black market copies of VOA 

shows are sold in Tehran.) 

 
We are now a multimedia company: we offer news and 

information programming through radio, TV, the internet 

and social media. We are highly active on Facebook and 
Twitter. More people now go on our websites through 

mobile devices than from regular computers. The ways 

human beings communicate are changing rapidly and we 

are working to stay ahead of the curve wherever possible. 
 

To “denied areas” we use shortwave radio and satellite 

TV and radio. Where possible, we build networks of 
affiliated stations. For example, in Latin America, we 

offer many stations tailored news reports from 

Washington DC and other places in the U.S. where our 
reporters are in effect their “Washington Bureau”. In this 

election year, many stations around the world rely on us 

to help their viewers or listeners make sense of American 

politics. 
 

nas o kolejnym znakomitym przedstawieniu w wykonaniu 
Grupy Teatralnej Doroty Ponikiewskiej. 

 

Zapraszamy też na nasz doroczny piknik, który tym 

razem odbędzie się 15 września, w Glen Echo Park, 
miejscu położonym blisko DC i dogodnym zarówno dla 

mieszkańców Virginii, jak i Maryland. 

Conversation with David Ensor, Director of Voice of America 

American tourist’s view of contemporary Warsaw. Read 
and enjoy! 

 

We also invite you to our annual picnic. It will take place 

on September 15, in Glen Echo Park. It is near DC and 
convenient for people who live in Virginia and 

Maryland. 
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IR: How do you see the future of VOA in the globalized 
world? 

DE: VOA is an international treasure which stands for 

objective journalism, often in places where no one else 

does.  As many news organizations cut back their 
coverage of world affairs, our role only becomes more 

important. We are also asking Congress to amend the 

Smith Mundt Act in order to allow VOA programs to be 
seen in the U.S.. That law is outdated anyway, now that 

people can go on our websites anywhere in the world and 

download podcasts. 
 

We have sister networks too: RFE/RL, RFA (Radio Free 

Asia), MBN (Middle East Broadcasting) and the Office 

of Cuba Broadcasting (Radio and TV Marti). 
 

IR: During your fascinating career you were a foreign 

correspondent, a reporter (from Pentagon), public 
relations officer, diplomat (in Afghanistan), and now 

director of a very large and influential institution. Is there 

any common denominator? 
 

DE: I am a citizen of the world. I am interested in global 

affairs—the big issues facing mankind. I care 

passionately about freedom and especially freedom of 

speech, having been profoundly shaken by visits to the 
Soviet Union in the 1970s and thereafter.  I strongly 

believe in VOA’s mission. I also care a lot about our 

effort in Afghanistan. I believe we need to keep enough 

resources there to allow the Afghans to get their nation 
back on its feet, which will take time. I think the 

President has the right approach: a drawdown of combat 

forces by 2014, but with plans to stay engaged, continue 
aid to Afghanistan, and to keep a garrison force, trainers 

and special forces for quite some time after that. 

 
IR: The Polish Library’s founding father – Tadeusz 

Walendowski - was also a journalist and he also worked 

for VOA.  We would love to see you in the Library more 

often. 
 

DE: Why thank you! I married into Poland, am honored 

to have received a medal from the President of Poland for 
a documentary done while at CNN on the Warsaw 

Uprising, and to have children who are proud of their 

Polish roots. 
 

IR: Many thanks for this interview.  We wish you 

success in safeguarding VOA’s important mission. 

Book Reviews 

Radioactive; Marie and Pierre Curie: A Tale of Love 
and Fallout by Lauren Redniss, illustrated, 

HarperCollins, 2010, 205 pages. 

 

Why a graphic biography of 
Marie Sklodowska Curie and her 

husband Pierre? My skepticism 

soon vanished and I decided that 
the book’s blend of artwork, 

science and love story--though 

unusual--was nevertheless highly 
effective. Pale forms move 

across a dreamlike landscape of 

glowing colors—shades of 

yellow, orange, pink, blue—the 
colors of crystals which Pierre 

studied. The author/illustrator used cyanotype printing to 

create seemingly glowing images that conjure up what 
Marie Curie called radium’s spontaneous luminosity. The 

text runs across pages to produce a collage effect of word 

and image, evoking the drama of the Curies’ lives. In 
addition to the author’s drawings, the book has many 

archival photographs. Fortunately, the narrative does not 

take second place to the illustrations. Redniss combines 

serious science with good storytelling. She discusses the 

Curies and their work on radium in the context of the turn 
of the twentieth century, when scientific advances were 

transforming daily life.   But there are also sections that 

show the modern ramifications of their discoveries, 

including repercussions that emanated from atomic 
research, from Hiroshima to Chernobyl. 

 

Marie Sklodowska Curie was the first person to win the 
Nobel Prize twice, for Physics and Chemistry.   I believe 

our readers are familiar with the basic facts about the 

Curies, so I won’t recount them. Redniss tells their story 
in spare prose, often letting Marie and Pierre speak for 

themselves.  All the essentials are covered, including 

Marie’s Polish background.  But, above all else, it is the 

story of a magnificent collaboration between two people 
who are passionate about their work and each other. We 

lived in a preoccupation as complete as that of a dream 

commented Marie.  The Curies demonstrated the 
existence of two new and radioactive elements, radium 

and polonium, in 1898. Fellow scientists were skeptical 

and wanted concrete evidence. The Sorbonne offered the 
couple a dilapidated wooden shed to complete their work.  

After four years of steady labor, four hundred tons of 

water, and forty tons of corrosive chemicals, on March 

28, 1902, they managed to extract one tenth of a gram of 
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radium chloride. Marie and Pierre lingered in the lab at 
night to marvel at the way their samples of radium 

glowed. Marie slept with a jar of radium by her pillow. 

At the time, neither the Curies nor the public were aware 

of the hazards of radioactivity.  Radium was marketed 
(without any input from the Curies) as a wonder drug—it 

was even touted as a replacement for electric lighting. 

Marie’s and Pierre’s experiments led them to the 
conclusion that radium could destroy both healthy and 

diseased tissue—and therefore could be used to inhibit 

malignant growth.  But the radioactivity was slowly 
affecting their health—their entire lab was toxic. 

 

The Curies’ partnership came to an abrupt, tragic end on 

April 19, 1906 when Pierre died in a traffic accident.  
Marie still had a lot of living to do.  She was not only a 

world-renowned scientist, but a celebrity whose private 

life made newspaper headlines. Her fame did not protect 
her from the double standard of morality applied to 

women.  When she embarked on an affair with a married 

scientist, she was vilified in the press and cast as a 
dangerous foreigner. The fact that she won her second 

Nobel Prize was eclipsed by the scandal.  The Nobel 

committee even suggested that she should not attend the 

ceremony.  Marie stood her ground and went.  There is 

no connection between my scientific work and the facts of 

private life she told the Swedes.  

 

Marie volunteered to nurse France’s wounded during 
World War I.  Her mobile X-ray labs were called petites 

Curies.  The doctors no longer needed to perform blind 

exploratory surgeries.  With her reputation fully restored, 
Marie visited the United States twice, in 1921 and 1929.  

She slept at the White House and dined with President 

Herbert Hoover. But she remained a private person and 
found fame unnerving. 

 

Marie Sklodowska Curie died in 1934 from aplastic 

anemia due to prolonged radiation exposure.  She was 
sixty-six years old. 

 

The book draws on author’s interviews with scientists, 
engineers, weapons specialists, atomic bomb survivors 

and Marie and Pierre Curie’s granddaughter. 

 
Radioactive was a National Book Award finalist. 

 

Monika Mieroszewska  

Silent Revolution, the International Monetary Fund 
1979-1989 by James M. Boughton, International 

Monetary Fund, 2001, 1111 pages. 

 

Silent Revolution, the International Monetary Fund 
1979-1989 by James M. Boughton is a substantial work, 

over 1000 pages long, covering just 10 years of IMF 

history.  The book,  easily 
comparable to a large brick or 

even two combined, does not look 

like anything anybody would read 
voluntarily. The IMF is famous for 

its disciplined bureaucracy and 

dry, cryptic language of its 

documents, carefully crafted not to 
reveal any information or emotions 

which might disturb the markets. 

The book, however, is very well 
written and engaging. It presents a 

fascinating story of world affairs 

as seen through the lens of an institution that has a central 
role in the global economic and political system. While 

we all know modern history as painted by the media, the 

Silent Revolution is about behind-the-scenes negotiations 

at the highest political and economic levels, often 
confidential and not shared with outside observers. The 

author, a professor of economics and official historian of 

the IMF, is an insider with full access to published and 
unpublished sources as well as staff members whom he 

could interview. For an economist he writes surprisingly 
well, explaining complex issues in an easy, approachable 

way. 

 

The years of 1979-1989 covered by the book were 
“revolutionary” in many ways. The role of the Fund 

evolved during this time to embrace the need for 

enhanced macroeconomic surveillance after the collapse 
of the gold standard in the seventies and emergence of 

more flexible exchange rate system. A more active 

coordination among the largest economic players became 
necessary to keep the monetary system stable, thus the G-

7 emerged. The growth of international commercial debt, 

the Latin American debt crisis, Baker’s plan, large scale 

lending to countries with balance of payments needs, 
debt forgiveness, concessional financial support for low 

income countries - all these were new to the institution 

and had to be negotiated with all member countries (140 
at the beginning of 80s; currently 188) and implemented 

on mutually agreeable terms. 

 
For Polish readers, less concerned with global economy 

and its developments, there is plenty in the book about 

Poland’s recent history and domestic affairs. Particularly 

interesting is the chapter on the new accession countries, 
Toward Universal Membership. In 1946 Poland was 

among the 40 original founding members of the so-called 

Bretton Woods Institutions (including also the World 
Bank) but withdrew in 1950 under pressure from the 
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Soviet Union. During the early negotiations, which 
started in 1944, officials of the London based 

Government in Exile represented Poland in Bretton 

Woods. When the war ended, the Provisional 

Government of National Unity was formed in which the 
Communist party played a dominant but not exclusive 

role. The National Unity government joined the Fund in 

1946, but it collapsed in December 1948, when the 
Soviet Union imposed a single-party system on Poland. It 

was that Stalinist government that withdrew from the 

Fund claiming that the IMF had become a submissive 

instrument of the Government of the United States. 

 

According to Boughton Poland began exploring the 

possibility of rejoining the IMF as early as 1957, under 
the government of Władysław Gomułka. At the time, 

ironically, it was the United States who opposed Poland’s 

return to the global community. When Edward Gierek 
came to power in 1970 and attempted to open the country 

to the West, ironically again he faced strong opposition 

from the Soviet Union, which he was unable or unwilling 
to resist. 

 

Then the story starts again in December 1981. On the day 

when martial law was introduced in Poland, a negotiating 
team from the Fund was in Warsaw on the invitation of 

Wojciech Jaruzelski’s government. As Boughton reports, 

the tanks the negotiators saw from the windows of 
Victoria Hotel, silent phones and TV seemed to be as 

surprising to them as to the Polish officials with whom 

they interacted. After several days spent in an unheated 

hotel the IMF team departed by train to Prague, where 
they were able to board a westbound flight to return to 

Washington.  The formal negotiations were halted as it 

became clear that the United States and other NATO 
countries would oppose any attempt to admit Poland. 

And here again another revelation – in spite of the legal 

and political obstacles brought about by martial law, 
secret talks continued between the Fund staff and the 

Polish authorities throughout 1982. The negotiations 
were finally stopped in 1983, after strong reaction from 

the US government, and not continued until December 

1984. It was only after martial law was lifted and 

amnesty was granted to Solidarity members that the 
Regan administration announced its approval for Fund’s 

return to membership negotiations with Poland. 

 
Poland formally rejoined the Fund in June 1986 but again 

not without drama. Despite its public assurances, the U.S. 

authorities were still ambivalent and ideologically 

divided, and they abstained from voting on the admitting 

resolution. Furthermore, none of the western 

governments wanted to admit Poland to their 

constituency on the Fund’s Board. Finally in 1988 Italy 
agreed to accept Poland into its constituency allowing for 

Polish representation on the Fund’s Board. The result of 

the limited acceptance was that the Fund was not willing 
to provide Poland with much needed financial assistance. 

 

The breakthrough came in April 1989 when then Prime 
Minister Mieczysław Rakowski agreed to hold open 

elections in Poland. In September of the same year, 

Tadeusz Mazowiecki, the incoming prime minister for 

the newly elected government, requested financial 
assistance from the Fund even before his appointment 

had been confirmed by parliament. The request was well 

received, and just a few days later the discussions with 
the Fund on Poland’s economic reforms started in 

Warsaw. The rest is a success story we are all very proud 

of.  The next book by Mr. Boughton (entitled Tearing 

Down Walls and covering the period 1990-1999) will be 
available soon. It will surely reveal the commitments and 

sacrifices behind this enormous success. 

 

Iza Rutkowska 
The book is available in electronic form at: http://

www.imf.org/external/pubs/ft/history/2001/ 

Warsaw through the 

lens, by Pawel Loroch, 

National Geographic. 

Now I know I want to 

visit Warsaw. This 

photographic volume, 

embellished with the 

perspectives of local 

talents—provided in 

Polish and English—

captures a realistic 

view of a complex and 

fascinating city. As Loroch counsels his readers, Surely 

there are prettier, more harmonious and symmetrical 

cities in the world than Poland’s capital…Those 

unfamiliar with [its violent past] often lack 

comprehension for the chaos, unevenness and lack of 

comfort, but some good will and knowledge is enough to 

fall in love with Warsaw. 

Loroch guides his readers through the city on thematic 

tours. Each chapter is devoted to a distinct aspect of 

Warsaw’s versatile character: from nature parks to 

tenement housing, from old town to modern skyscrapers, 

and from historic monuments to the current populace. 
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Some of the loveliest photographs depict the waterfall in 

Skaryszewski Park, rooftops in old town, the 

Siekierkowski Bridge over the Vistula River, and 

Wieniawskiego Street’s architecture in the city mansion 

style of the 1920s. Somewhat less picturesque, though 

important functional elements of the city, are the 

apartments on Długa Street and the Środmieście railway 

station. Pictures of the historical 1944 Warsaw Uprising 

monument at Krasiński Square and the 1949 Monument 

of Ghetto Heroes, Flight, give readers a glimpse into 

Poland’s past century of conflict. A collection of 

photographs of current day people in typical activities—

resting by the monument to Nicolaus Copernicus, feeding 

pigeons from a park bench, painting a mural along Nowy 

Świat street, marching in celebratory parades, and fixing 

a broken-down car—show Warsaw as a vibrant city. 

Each chapter concludes with a brief biography of an 

accomplished Varsovian: jazz singer and lyricist Ewa 

Bem, artist and musician Michał Fogg, mathematician 

and IT specialist Andrzej Blikle, and journalist and 

traveler Martyna Wojciechowska, to name just a few. 

Interviews with these notable Varsovians include 

intriguing prompts about Warsaw, to which each gives a 

unique completion. A sampling from these sections 

reveals divergent views on the city’s character: 

   Only Warsaw has… 

“So many places where you just have to get sad.” 

“An old town that is not really old, and which is 

not located in the very heart of the city…and an 

airport practically in the city centre.” 

   If Warsaw were a human being, it would be… 

“Inhuman. No mercy here.” 

“A woman, of course: proud, unyielding, ready 

to sacrifice herself for her homeland. Even 

though sometimes she does not look it at all.” 

   You can tell a Varsovian by… 

 “Their brazen parking style. They park 

everywhere—on no parking signs, on narrow 

footpaths, in disabled places.” 

“Being a know-it-all. But have you heard 

Cracovians speaking?” 

 

The book has tantalized me. I’m ready to meet the city in 

person and fall in love with it. 

Marylyn G. King 

Janusz Wiśniewski, Bikini, Świat Książki, Warszawa 
2011. 

 

Jakiś czas temu Harvard Business 

Review doradzał pracodawcom, 
żeby zwrócili uwagę na ludzi, 

którzy czytają książki (dokładnie 

rzecz biorąc fikcję). Badania 
wykazały, że mole książkowe mają 
fenomenalnie wyćwiczoną, często 

od wczesnego dziecińs twa, 
wyobraźnię.  A to, jak się okazuje, 

daje olbrzymią  przewagę w 

biznesie. Jeśli ta teoria jest prawdą, 
to po przeczytaniu Bikini Janusza Wiśniewskiego, 
powinniśmy oczekiwać awansu.  

 

Wiele szkół biznesu naucza, że nie zawsze piękne 
opakowanie gwarantuje dobry produkt.  Bikini również  
nie jest czytadłem o  romansie na plaży. To nadal dobra 

książka, ale nie poleciłabym jej w pakiecie wakacyjnym. 
Jest to bowiem opowieść o wojnie, o wojnie podobnej do 

tej z Paragrafu 22, a nie z Czterech pancernych, o 

wojnie szaro-szarej, czy może krwawo-krwawej, ale na 

pewno nie biało-czarnej. Przez to jednak bardziej 
prawdziwej i tym samym przerażającej.  

Natomiast biało-czarne są zdjęcia głównej bohaterki 

Anny Bleibtreu. Anna – Niemka z polskimi korzeniami 
miała pecha, tak samo jak młodzi żołnierze z AK, czy 

Anna Frank. Znalazła się w złym miejscu i w złym 

czasie  - w Dreźnie w lutym 1945 roku. Jej budowany 

latami świat - świat ciepła domowego, wartości, 
subtelności znika jednej nocy. Zostają tylko zgliszcza, 

które nagle osierocona i bezdomna dziewczyna, 

fotografuje.  
 

Dlaczego ludzie chcą utrwalać potworności? Nie 

wiadomo, ale wielu malarzy i pisarzy to robi. Trudno 
powiedzieć, czy robią to dla siebie, czy dla ludzkości. 

Chyba najzwyczajniej inaczej nie potrafią. Anny zdjęcia 

trafiają do The New York Times, wielu ludzi poruszają 
do głębi, wielu zaczyna zdawać sobie sprawę, że wojna 
to makabryczna machina i w imię „czegoś lepszego” 

poświęcane jest życie niewinnych ludzi, zamieniane są w 

pył dzieła sztuki i zmiatane z powierzchni ziemi rajskie 
wyspy. Bo na plażę, wreszcie państwo dotrą, ale 

uprzedzam, że nie w celu relaksu. 

 
Dobry produkt powinien zaskakiwać, ale dostarczać 
również czegoś oczekiwanego – uczą w klasie 

marketingu. Dlatego u Wiśniewskiego musi być miłość. 
Najedzeni, wyspani, z problemami typu wysokość 
podwyżki, możemy się dziwić jak ludzie mogą mieć 
ochotę na miłość w ruinach, przy huku spadających 
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bomb. Na to pytanie ciekawie odpowiedziała Agnieszka 
Holland po projekcji filmu W ciemności. Tak, była 

miłość w gettach, w obozach koncentracyjnych, w 

kanałach. Bliskość fizyczna w czasie wojny jest jeszcze 

bardziej pożądana niż w czasach pokoju. Przy czym 
wbrew pozorom jest ławiejsza, bo cały świat stoi na 

głowie, nie ma zwyczajowych konwenansów, a jutra po 

prostu można nie doczekać. Anna w czasie kolejnego 
bombardowania szepcze do nieznanej dziewczyny: 

kocham cię. I jest coś wielkiego w pragnieniu miłości w 

chwili zagłady.  
 

W polskiej literaturze łatwo znaleźć książki mówiące o 

horrorze drugiej wojny światowej, ale niewiele 

mówiących o dobrych Niemcach, złych Amerykanach i 

niemocy jednostki. W Bikini patrzymy na wojnę z wielu 
pespektyw. I większość z nich miałaby sens, gdyby 

zaistniały w odosobnieniu. W powieści Wiśniewskiego 

problem polega jednak na tym, że wrażliwa 

intelektualistka nie może istnieć obok oficera SS, ani 
obok naukowca zafascynowanego bombą atomową, czy 

mieszkańca atolu Bikini. I jak wyobrazimy sobie 

złożoność tej sytuacji, to żaden problem biznesowy nie 
będzie nam już straszny. 

 

Autor książki - Janusz Leon Wiśniewski – jest 
naukowcem, pisarzem, magistrem fizyki, ekonomii, 

doktorem informatyki i chemii. 

Anna Firsowicz 

Wydarzenia: Inscenizacja dramatu Dzień Gniewu Romana Brandstaettera 

Czy może być lepsze dopełnienie wielkopostnych 
refleksji niż uczestnictwo w sztuce teatralnej, której 

tematem jest testowanie chrześcijańskich zasad oraz 

konieczność dokonania bardzo trudnych wyborów 
moralnych, gdy na szali ważą się życie i śmierć? 

 

Roman Brandstaetter, autor utworu scenicznego Dzień 
Gniewu przedstawionego niedawno w kościele p/w 

Matki Boskiej Królowej Polski, dedykował go poległym 

ofiarom Holokaustu oraz pamięci tych, którzy tym 

ofiarom pomagali ryzykując męczeńską śmierć z rąk 
okupanta. Ale choć akcja rozgrywa się w czasie ostatniej 

wojny światowej, to tematyka może mieć odnośniki w 

szeroko rozumianej współczesności. Ponadczasowość 
problemów natury etycznej oraz inscenizacja 

przedstawienia w prezbiterium kościoła zwykle 

zarezerwowanego na ołtarz Pański spowodowały, że 

widzowie nie tylko „odebrali” sztukę, ale również 
„uczestniczyli w niej” jak w swoistym misterium 

człowieczeństwa czując się - na równi z aktorami - 

podmiotami odwiecznego dramatu ludzkiego, 
szarpanymi pomiędzy dobrem a złem. 

Zamysł reżyserski i naturalna sceneria kościelna łatwo 
przeniosły nas do klasztoru w nieokreślonym miasteczku 

okupowanym przez Niemców, do którego przedziera się 
Emanuel Blatt, uciekinier z krwawo likwidowanego 

getta. W mistrzowskim wręcz monologu roztacza on 
przed przestraszonymi mnichami tragedię rozgrywającą 
się za murami zakreślającymi pozorną granicę 
bezpieczeństwa. Jego niespodziewane wtargnięcie burzy 
religijną kontemplację mnichów i wnosi w ich serca 

straszliwy dylemat: czy powinni wprowadzić w czyn 

nauki miłosierdzia i udzielić mu schronienia, czy też 
wydać nieszczęsnego zbiega ocalając tym własne życie. 

Mnisi krótko borykają się z wyborem między strachem 

przed męczeńską śmiercią a miłością bliźniego, i oferują 
mu azyl. 
 

Decyzja ta, choć bardzo trudna, przynosi im spokój 

wewnętrzny i poczucie dobrze spełnionego 
chrześcijańskiego obowiązku. Ale już za chwilę ten 

spokój zostaje zachwiany zaś sytuacja komplikuje się, 
gmatwa i urasta do rozmiaru diabelskiej intrygi. Otóż 
Przeora często odwiedza znienawidzony esesman Born, 

jego dawny współtowarzysz z przedwojennego studium 

teologicznego w Rzymie, a dziś wojenny morderca i kat 

żydowskiego getta. U progu wojny każdy z nich obrał 
inną ścieżkę życia: Przeor kontynuował swoją decyzję 
służby Bogu, zaś Niemiec wybrał służbę ojczyźnie i 

Fűhrerowi. Wichry wojny umiejscowiły go jako 
hitlerowskiego komendanta w miasteczku, gdzie dawny 

przyjaciel teraz pełni funkcję przeora w lokalnym 

klasztorze. Born często odwiedza Przeora bo po latach 

brnięcia w politycznym fanatyzmie zaczyna odczuwać 
moralne rozterki. W ich zagorzałych dysputach szuka 

rozgrzeszenia lub potwierdzenia słuszności dokonanego 

wyboru. I choć z werwą przedkłada swoje racje i nową 
ideologię, to dostrzegamy, że w jego świadomości 
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pojawia się mała szczelina, która rozszerza się i 
niepokoi jego sumienie.   

 

Ale gdy widz w napięciu oczekuje, że wewnętrzna 

walka Borna zaowocuje nawróceniem i jak marnotrawny 
syn powróci on do chrześcijańskich doktryn niegdyś 
studiowanych w Collegium Germanicum, tok akcji 

zaskakuje coraz to nowymi zawirowaniami. Nagle 
dowiadujemy się, iż ucieczka Emanuela Blatta z getta 

została dostrzeżona, a wręcz zaaranżowana, przez Julię 
Chomin, kochankę esesmana. Julią powoduje zwykła 
chciwość: wierzy że denuncjacja uciekiniera zostanie 

nagrodzona sznurem pereł zdobiących figurę Matki 

Boskiej. Ale i ona oszukuje samą siebie, gdy usiłuje tak 

wytłumaczyć chęć posiadania pereł: Te klejnoty powinny 

powrócić do ludzi, bo biedakom są bardziej potrzebne 

niż niebu. Wkrótce odkrywamy następny fakt: chciwość 
kobiety została podsycona przez samego Borna i to on 
manipuluje nią sugerując by wskazała uciekinierowi 

klasztor jako bezpieczny azyl. W istocie jest to 

nikczemny plan poddania dawnego przyjaciela 
ostatecznemu testowi wiary przez wymuszenie wyboru 

pomiędzy życiem swoim i mnichów, a ocaleniem Żyda.   

 

Próbie poddany zostaje również i sam uciekinier. 
Wynędzniały, przestraszony, jak pionek na szachownicy 

oczekuje na ruch któregoś z graczy, nie wiedząc czy 

zostanie wydany na śmierć czy na życie. Emanuel jest 
rozdartym moralnie człowiekiem. Kto stworzył 

nienawiść do Żydów? – jeszcze niedawno pytał Przeora, 

wokalizując swoje zapiekłe oskarżenia przeciw 

chrześcijanom. Ale wkrótce potem przyznaje, że 
okrucieństwa wojny spowodowały zachwianie jego 

wiary w Boga, głucho przyzwalającego na 

niewypowiedziane zło dokonujące się na ziemi. 
Przyznaje, że i sami Żydzi nie byli wolni od korupcji 

moralnej, ulegając najpodlejszym instynktom w imię 
przeżycia. A teraz on sam prosi mnichów o najwyższe 
poświęcenie za swoje przeżycie. Ich nieugięta decyzja 

pomocy i bezgraniczne zaufanie Chrystusowi budzi jego 

zainteresowanie krzyżem i przesłaniem miłości z niego 

płynącym. 
 

W wir tych dylematów, Brandstaetter wprowadza do 

akcji młodego Partyzanta, który oznajmia Przeorowi 
decyzję Podziemia o planowanej likwidacji Borna i 

prosi o pomoc. Partyzant kieruje się własną ambicją 
przeprowadzenia spektakularnego czynu wojennego. Z 
butą i animuszem forsuje swój plan nie rozumiejąc 

sytuacji i transformacji właśnie dokonujących się w 

prezbiterium klasztornym. 

 
Kto jest zwycięzcą w tym ludzkim dramacie? A kto jest 

do cna wyzbyty z człowieczeństwa? Autor nie daje 

jednoznacznych odpowiedzi, bo jego zamiarem nie było 

wartościowanie – to zadanie pozostawia Bogu – a 
jedynie studium ludzkich zachowań i motywów. Czarny 

charakter dramatu, Born, nagle zmienia swoje rozkazy, i 

mimo że wcześniej buńczucznie obwieścił Przeorowi: 

Jestem twoim prawem, teraz nagle mówi swoim 
siepaczom: w klasztorze nie ma Żyda. Oni [mnisi] są 
niewinni, darując życie uciekinierowi i jego 

wybawicielom. Ale już po chwili morduje swoją 
konfidentkę oraz kochankę, a zarazem narzędzie 

manipulacji. Za moment zginie sam, bezwiednie 

wydając na siebie samego wyrok. Jaki będzie wyrok 
boski za jego zbrodnie? To wie tylko sam Bóg. Zaś 
Przeor może jedynie błagać Go o zmniejszenie winy 

zbrodniarzowi o ilość mierzoną swoim indywidualnym 

przebaczeniem. I tu Brandstaetter ukazał nam własne 
oblicze filozofa, myśliciela i badacza Biblii oraz Żyda 

nawróconego na chrześcijaństwo. 

 
Inscenizacja przygotowana przez amatorską grupę ludzi, 

na codzień parających się skrajnie różnymi profesjami a 

połączonych wspólną pasją, bynajmniej nie nosiła 
znamion amatorstwa! Każdy z aktorów bez wyjątku 

zasłużył sobie na najwyższe akolady: stoicki Przeor 

(Jarek Trocki) ukazał niezachwianą postawę człowieka 

głębokiej wiary i mądrości; Esesman Born (Waldemar 
Izdebski) budził trwogę bezmyślnym fanatyzmem i dał 

nadzieję na prześwit człowieczeństwa; Żyd w 

wykonaniu Mirosława Podlocha uosabiał bezmiar 
męczeństwa a jednocześnie moralną rozterkę 
wewnętrzną wiodącą niechybnie do duchowej 

transformacji. Michał Kopacki w roli Człowieka z 

Podziemia wprowadził w trudną atmosferę 
zagmatwanych losów ludzi wieku dojrzałego wspaniały 

entuzjazm ale i arogancję wieku młodzieńczego. Chór 

mnichów, z ich monotonem i anonimowością twarzy 
ukrytych pod kapturami, symbolizował bezmierną 
ufność Bogu oraz oddanie Mu wszystkich swoich 

ziemskich niepewności i bojaźni. Kontrapunktem do ich 
inkantacji i recytowanych psalmów był zaśpiew 

hebrajskich lamentów w mistrzowskim wykonaniu Kasi 

Drucker przy niemniej wspaniałym gitarowym 

akompaniamencie Tomka Smoka. No i wreszcie uznanie 
należy się wykonawczyni jedynej kobiecej roli a 

jednocześnie reżyserce przedstawienia i dyrektorce 

Grupy, Dorocie Ponikiewskiej za barwną postać Julii, 
ale przede wszystkim za herkulesową pracę nad 

przygotowaniem i adaptacją tekstu, za dobór kostiumów 

z całą ich historyczną precyzją (zdobycie autentycznego 
munduru Sturmbannfűhrera!), za godziny prób oraz 

mrówczą administracyjną pracę by zamiar doprowadzić 
do końcowego sukcesu.  

 
Nie sposób pominąć wkładu Grupy w przygotowanie 

przedstawienia od strony technicznej, łącznie z 

dobudową podestu w prezbiterium na wymogi 
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inscenizacji, zapewnieniem wysokiej klasy oświetlenia 
oraz udźwiękowieniem przy pomocy profesjonalnej 

aparatury nagłaśniającej. 

 

Ostatnia refleksja? Za każdym razem oglądając 
przedstawienia w wykonaniu naszej Grupy Teatralnej 

podziwiamy ich profesjonalizm i zastanawiamy się, czy 

w przyszłości będą w stanie przeskoczyć własną, 
wysoko zawieszoną poprzeczkę. I za każdym kolejnym 

razem dowodzą swojego nieustannego artystycznego 

rozwoju i doskonalenia warsztatu. Pozostaje tylko 

oczekiwanie czym nas zachwycą w przyszłości i na jakie 
wyżyny uda im się wspiąć. Brawo!    

Aleksandra Zajackowski  

Kino Stare i Nowe: Globalna Rodzinka.pl 

W dyskusjach, które toczą się ostatnio w związku 
kryzysem zadłużenia w Europie często mówi się o jej 

zróżnicowaniu kulturowym i niemożności prawdziwej, 

pełnej integracji.  Serial, który zamierzam polecić, 
wydaje się być tego zaprzeczeniem.  
 

Otóż Rodzinka.pl dostępna jest w 

dowolnym miejscu na świecie. 
Dzięki portalowi Polsatu – ipla.tv 

– ogadałam jej kolejne odcinki w 

Australii, Indiach, no i oczywiście 
w Waszyngtonie. Serial oparty 

jest na kanadyjskim formacie The 

Parents, do którego scenariusz 

napisał Jacques Davidts. Reżyser 
o międzynarodowo brzmiącym 

nazwisku Patrick Yoka jest 

Polakiem, ale sądząc z wystroju 
wnętrz scenografia powstała chyba w USA, a krajobraz 

za oknem jakby żywcem wyjęty z londyńskich 

przedmieść. No może z wyjątkiem zaparkowanej przed 
domem japońskiej Toyoty. A tematy, o których 

rozmawiają bohaterowie, są po prostu uniwersalnie 

ludzkie. 

 
Największym atutem serialu jest jego scenariusz, 

wzorowany nieco na kochanych przez małych i dużych 

czytelników Przygodach Mikołajka. Jak w rodzinie 
Mikołajka, tak i w Rodzince.pl rodzice są nieco dziecinni 

i nieporadni, a dzieci mają szalone pomysły, które 

wydają im się całkowicie normalne. I zadają masę 

trudnych pytań, nie żeby poznać na nie odpowiedź, ale 
raczej speszyć rodziców i odwrócić ich uwagę od w 

danym momencie niepożądanych tematów.  Dialogi 

prowadzone przez filmowych bohaterów przy 

kuchennym stole lub na rozleglej rodzinnej kanapie przed 
telewizorem są pełne wdzięku i inteligentnego humoru, 

po którym nie sposób pozostać w złym nastroju, nawet 

gdy za oknem plucha a wskaźniki giełdowe spadają coraz 
niżej. 

 

Znakomita w serialu jest także gra aktorska, zarówno 
dorosłych, jak i dzieci. Rodziców grają świetnie do siebie 

pasujący Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak. 

Wyraźnie dobrze czują się w rolach kochających się 
rodziców trzech chłopców w wieku 7, 10 i 14 lat. Młodzi 
aktorzy (Maciej Musiał, Adam Zdrojkowski i najmłodszy 

Mateusz Pawłowski), co rzadkie dla dzieci w polskich 

filmach, grają ze swobodą i wdziękiem. 
 

Rodzina Boskich nie jest doskonała, dzieci obrzucają się 
przezwiskami, rodzice sie kłócą, pracujący w domu tata 
czasami nie wywiązuje się z obowiązków, a robiąca 

karierę mama bywa nieznośna. W ich domu każdy ma 

jednak prawo do swojego zdania, a rodzice czas na to, 

aby ze sobą rozmawiać, czasami nawet czule. 
Największa psota i nieporozumienie spotykają sie z 

wyrozumiałą, choć czasem bezradną akceptacją.  Jak w 

każdej dobrej rodzinie w dowolnym miejscu na świecie. 

 

Ewa Chowaniec 

Z Biblioteki 

Między nami podróżnikami 
 

Podróżować można różnie. Z walizką, z plecakiem, albo 

palcem po mapie. Temu trzeciemu sposobowi zwiedzania 
świata poświęcony jest nowy cykl spotkań w naszej 

Bibliotece Między nami podróżnikami. Na każdym 

spotkaniu mamy podróżnika, który nam opowiada o 
swoich przygodach. 

 

Z Michałem Sikorskim, byłym Konsulem w 
Waszyngtonie, wybraliśmy się na Islandię. Michał 

pięknie nam opowiedział o wulkanach, gejzerach i 

trollach. Spróbowaliśmy, jak smakuje skyr. 

 
Na następnym,  z Dariuszem Zdziebkowskim, 

pojechaliśmy do prowincji Yunan. Zobaczyliśmy 

zupełnie nieznane Chiny i spróbowaliśmy wspaniałej 
herbaty.  
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Dorota Ponikiewska zabrała nas Tam, gdzie diabeł mówi 
buenos nochies. Niezwykłe i zabawne przygody, które 

przytrafiły jej się w czasie oficjalnych odwiedzin 

rodziny męża, opisała w książce o tym samym tytule 

(dostępna w Bibliotece). 
 

Spotkania podróżników cieszą się szaloną popularnością 
i zazwyczaj trzeba się zapisać w ciągu kilku godzin, 

żeby zarezerwować miejsce. Bardzo się z tego 

cieszymy, zapraszamy gości, a także chętnych do 

poprowadzenia następnych spotkań.  
 

Anna Firsowicz 

Dzień Dziecka 

Żeby zrozumieć świat dziecka musimy się wspinać do ich 

uczuć. Wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać. 
Żeby nie urazić. (Janusz Korczak) To największe 

wyzwanie dla każdego rodzica i nauczyciela.  

 
Dzieci niejednokrotnie uczą nas pokory i spojrzenia na 

świat z ich perspektywy. Nie ma duszy wrażliwszej i 

bardziej niewinnej niż dusza dziecka. To jak 
nieobrobiony diament i od nas dorosłych zależy jak 

pięknie będzie błyszczał w przyszłości.  

 
Dzień Dziecka jest po to, aby dać naszym pociechom 

okazję do radości, a nam dorosłym do zapomnienia kim 

jesteśmy bawiąc się z naszymi pociechami tak, jak 

byśmy sami byli ponownie dziećmi. Dlatego właśnie w 
sobotę 2 czerwca Biblioteka Polska zamieniła 

zaprzyjaźnioną Fundację Kościuszkowską w świat bajek 

i zabaw. 
 

Cztery bajkowe postacie - Czerwony Kapturek (Monika 

Garg), Dobra Wróżka (Kasia Drucker) oraz Dorotka 
(Aneta Radzikowski) i Strach na  

Wróble (Jacek Radzikowski) z Czarnoksiężnika z Krainy 

Oz - zaprosiły przybyłe do Fundacji dzieci i ich rodziców 

do wspólnej zabawy. Wszyscy razem podróżowaliśmy do 
różnych bajkowych światów bajkowym pociągiem w 

rytm znanej nam wszystkim piosenki Jedzie pociąg z 

daleka.  
 

W krainie Gier i Zabaw szukaliśmy właścicieli 
pantofelków, odwiedziliśmy Pana Kominiarza w 

Kominie, Raka Nieboraka oraz budowaliśmy zwierzątka 

z puzzli 3D. Każde z dzieci dostało na końcu medal za 

złożenie puzlowych zwierzątek.  
 

W krainie Teatru Kukiełkowego dzieci zostały 

przywitane przez Biedronkę i Żuka, Pana Kotka co Był 
Bardzo Chory oraz Lwa, Słonia i Małpę z Zoo Jana 

Brzechwy. Po przedstawieniu wszyscy odjechaliśmy 

naszym bajkowym pociągiem do następnej krainy. 
 

W krainie Muzyki i Tańca dźwięki fortepianu zamieniły 

nas w ciężko stąpające misie, skaczące zajączki, 

piszczące myszki, wiszące na drzewach małpki, bzyczące 
pszczółki i fruwające ptaszki.  

 

Na koniec, wraz ze sławnym piratem Jednookim 
Kapitanem Hakiem, popłynęliśmy  na Wyspę Skarbów, 

aby pomóc mu odnaleźć skarby, które zakopał, ale 

zapomniał gdzie. Śledząc stopy na piasku, wszystkie 
dzieci rzuciły sie w wir poszukiwania skarbów. Jedyne, 

co kapitan pamiętał to znaki na ścianach: słoneczko, 

kwiatek, jabłuszko, tęczę i gwiazdkę. Wszystkie 

odnalezione skarby zostały złożone do wielkiej skrzyni a 
następnie podzielone równo pomiędzy dzielnych 

uczestników wyprawy przez Kapitana Haka i Dobrą 
Wróżkę. 
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Śmiechu było co nie miara. Zwłaszcza podczas szukania 
skarbów nasi mali podróżnicy kompletnie zapomnieli o 

rodzicach i z wypiekami na twarzach biegali od znaku do 

znaku żeby pomóc Kapitanowi. 

 
Była również loteria książkowa, w której rodzice mogli 

losować ufundowane przez Bibliotekę piękne książki dla 

dzieci. Nie zabrakło też poczęstunku, wszystkim 
smakował świeżo upieczony chleb, ser, winogrona i sok 

jabłkowy.  

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zwołać 
wszystkie organizacje polonijne w Waszyngtonie i 

zorganizować wspaniały Dzień Dziecka, aby znów 

zobaczyć uśmiech na twarzach naszych milusińskich. Bo 

jak powiedział Janusz Korczak Kiedy śmieje się dziecko, 

śmieje się cały świat. 

 

Kasia Drucker 

Walne zebranie 
 
20 marca odbyło się walne zebranie Biblioteki. Ustępujący prezes Zbigniew Okręglak złożył sprawozdanie z 

działalności za rok 2011 oraz sprawozdanie finansowe (poniżej). Do dotychczasowego zarządu w składzie Izabela 

Chmielewska, Anna Firsowicz, Halina Izdebska, Maria Koziebrodzka, Jerzy Kozłowski, Monika Mieroszewska, 

Zbigniew Okręglak, Laura Oldanie, Ewa Shadrin, Krzysztof Sąsiadek i Grażyna Żebrowska dokooptowano 
Katarzynę Drucker, Ewę Grzybowską i Dariusza Zdziebkowskiego. Izabela Rutkowska wyraziła zgodę na dalsze 

redagowanie biuletynu i współpracę z Zarządem. Szczegółowego rozdziału stanowisk i określenia planów 

działalności postanowiono dokonać na pierwszym zebraniu nowego zarządu. 
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