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Muranów 
w czasach pandemii
Koronawirus niejedną rzecz kazał nam prze-
wartościować. Dla niektórych była to szansa 
na zwolnienie biegu. Dla innych okres podej-
mowania trudnych decyzji. Jak mieszkańcy
Muranowa radzili sobie (i wciąż radzą) z co-
dziennością ograniczoną do czterech ścian, 
było widać m.in. na Forum Muranowa.

Hasło nr 1: „Muranowianie, poznajmy się! Przy lampce wina czy 

herbatce�, każdy w zaciszu własnego domu�, dołączcie do 

Muranowskiej integracji internetowo już jutro!” – na pewno zachęciło 

do wirtualnego wejścia na forum i przyłączenia się do znajomych.

Hasło nr 2: „Wspierajmy się lokalnie – róbmy zakupy u lokalnych 

sprzedawców i w małych sklepach”. Ktoś zaproponował stworzenie 

listy sklepów i produktów tam dostępnych: papiernika na Smoczej 

lub artykułów dla zwierząt na tej samej ulicy. Ktoś inny – mapy Mu-

ranowskich lokali gastronomicznych. Ponieważ są w trudnej sytuacji, 

poddano pomysł, by wymienić adresy ulubionych knajpek. 
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Życzymy spokojnych i przede wszystkim zdrowych wakacji      Do zobaczenia pod koniec września      Redakcja
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CZY FAJNIE BYĆ 
NAUCZYCIELKĄ 
WYCHOWANIA 
DO ŻYCIA W RODZINIE? 
Nie było mnie dość długo na 
łamach Gazety Muranowskiej, 
a wracam z osobistym tema-
tem. To u mnie nietypowe, ale 
chcę się tym z Wami podzielić, 
chcę się też sama nad tym 
zastanowić... No i może inni 
nauczyciele lub nauczycielki 
WdŻ tu zaglądają?

Co dzieciom dają GRY
Ograniczenia wszystkich 
aktywności poza domem, 
narzucone w związku 
z epidemią koronawirusa 
niewątpliwie sprzyjają różnym 
czynnościom związanym 
z komputerem, także graniu.

str. 6

Domenico Merlini
Kiedy przybył do Warszawy, był pełnym 
werwy dwudziestolatkiem. 
Świat stał przed nim szeroko otwarty. 
W Polsce panował wówczas August III Sas, 
a królewskim architektem był Jakub Fontana, 
z którym łączyły Merliniego rodzinne 
koneksje. Dzięki tym relacjom został Dominik 
uczniem i współpracownikiem Jakuba, 
a po jego śmierci otrzymał tytuł naczelnego 
architekta Rzeczypospolitej.

Życzymy spokojnych i przede wszystkim zdrowych wakacji      Do zobaczenia pod koniec września      RedakcjaŻyczymy spokojnych i przede wszystkim zdrowych wakacji      Do zobaczenia pod koniec września      Redakcja
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Muranów  w  czasach  pandemii
Koronawirus niejedną rzecz kazał nam przewartoś-
ciować. Dla niektórych była to szansa na zwolnienie 
biegu. Dla innych okres podejmowania trudnych de-
cyzji. Jak mieszkańcy Muranowa radzili sobie (i wciąż 
radzą) z codziennością ograniczoną do czterech ścian, 
było widać m.in. na Forum Muranowa.

Hasło nr 1: „Muranowianie, poznajmy się! Przy lampce wina czy herbatce�, 

każdy w zaciszu własnego domu�, dołączcie do Muranowskiej integracji 

internetowo już jutro!” – na pewno zachęciło do wirtualnego wejścia na forum 

i przyłączenia się do znajomych.

Hasło nr 2: „Wspierajmy się lokalnie – róbmy zakupy u lokalnych sprzedaw-

ców i w małych sklepach”. Ktoś zaproponował stworzenie listy sklepów i pro-

duktów tam dostępnych: papiernika na Smoczej lub artykułów dla zwierząt 

na tej samej ulicy. Ktoś inny – mapy Muranowskich lokali gastronomicznych. 

Ponieważ są w trudnej sytuacji, poddano pomysł, by wymienić adresy ulubio-

nych knajpek. „To przecież od nas może będzie zależeć czy przetrwają” – 

przekonywali forumowicze. Apelowano m.in. o ratowanie restauracji „THAI PAI” 

w pasażu, którą „prowadzą cudowni, serdeczni ludzie wkładający w swoją 

pracę całe serce”.  Księgarnia sama zatroszczyła się o reklamę: „Już działamy!!! 

Od 11:00 do 19:00. Są książki, skarpetki, kaczki antystresowe dla Gorszego 

Sortu i kawa na wynos. Zapraszamy, to od Was zależy czy to miejsce będzie 

istnieć”.

Jednocześnie forumowicze zaznaczali, jak ważne jest dzielenie się z innymi 

i wzajemne wsparcie. Ktoś przypomniał o działajacych jadłodzielniach na Smo-

czej 3 i Stawkach w budynku UW. Ktoś inny oferował maseczki: „na obszarze 

Muranowa, Mirowa dowiozę pod blok, dalsze okolice też do dogadania. 

Jeszcze więcej wzorów na priv + możliwość uszycia innych wzorów na zamó-

wienie! Prawdopodobnie na wto-

rek będą maseczki DLA DZIECI. 

Zestawy dla mamy i córki (albo 

taty i syna)”.

Na początku kwietnia dla wszyst-

kich stało się jasne, że zagrożenie 

Koronawirusem może potrwać 

o wiele dłużej niż się wszyscy 

spodziewali. Dlatego „wspólnie 

z Jeden Muranów, Przepis na Mu-

ranów i Wola Mieszkańców posta-

nowiliśmy sprawdzić, jak zmieniła 

się sytuacja mieszkańców w związ-

ku z COVID-19. Chcemy przekazać 

Wasze uwagi stosownym służbom 

i instytucjom. 

Dlatego zapraszamy dowypeł-
nienia anonimowej ankiety do 
30 kwietnia”.

Ale były w tym wszystkim również momenty żartobliwe i umilające smutny miej-

ski krajobraz. Przed blokiem przy Karmelickiej 3a jeden z sąsiadów namalował 

na bruku kolorową kredą piękną rozetę. A pomysłodawczyni Forum po space-

rze ulicami Muranowa powiedziała: „Wyszłam wczoraj i dziś na ulicę i stwier-

dziłam, że wyglądamy w tych maseczkach smutno i żałośnie, dlatego mam 

absolutnie szalony pomysł, abyśmy ubarwili tę naszą zamaskowaną rzeczywis-

tość i dorzucili do maseczek jakieś zabawne atrybuty np. karnawałowe. Na razie 

możecie wstawiać fotki w komentarzach :) kto wie, może to się przeniesie na 

ulicę ;) Miłej zabawy!”.

I tego sobie życzmy: aby maski nie odebrały nam wrażliwości na cudze problemy 

i dobrego samopoczucia, które – mam nadzieję – jeszcze nam pozostało.

Doktoro Esperanto
Był okulistą żydowskiego pochodzenia. Ale chciał leczyć 
nie oczy, tylko stosunki międzyludzkie. Nazwał się „Lekarz 
Nadzieja”, bo wierzył, że wspólny język zniweluje niepo-
rozumienia i konfl ikty.

„(…) na początku musiałbym powiedzieć, że jestem Żydem, 

i że wszystkie moje idee, ich narodziny, ich dojrzewanie

i mój upór, słowem cała historia moich wewnętrznych i zew-

nętrznych zmagań była nierozłączna od mojej hebrajskości.” Do postaci twórcy

esperanto przyznają się jednak nie tylko Żydzi i Polacy, ale też Litwini czy Ro-

sjanie, czyli tak naprawdę wszystkie mniejszości, które zamieszkiwały Białystok

w połowie XIX w. (Ludwik Zamenhof przyszedł na świat 15 grudnia 1859 r.). 

Zamenhof wielokrotnie podkreślał, że to właśnie miejsce urodzenia – wielki 

tygiel kulturowy – stało się inspiracją do pracy nad językiem, którego mogliby 

używać wszyscy. Uważał, że posługiwanie się różnymi językami stwarza nie 

tylko bariery między ludźmi, ale też nierówności między nimi, bo język jednej 

narodowość jest stosowany częściej lub np. jest językiem państwowym.

Zainteresowania językowe towarzyszyły Ludwikowi już od dzieciństwa. Biegle 

władał językiem polskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, angielskim, łaciną 

i greką. W wieku 10 lat napisał nawet dramat pt. „Wieża Babel, czyli tragedia bia-

łostocka w pięciu aktach”, a motyw konfl iktów wynikających z mnogości języków

zainspirował go później do stworzenia nowej mowy. Jednak na początku jego 

dociekania nie spotykały się z aprobatą ojca, który dla Ludwika wymarzył sobie 

zupełnie inną karierę. Choć Marek Zamenhof sam był wykładowcą francuskiego 

oraz niemieckiego, twierdził, że zawód językoznawcy (i w dodatku twórcy wąt-

pliwej mowy) nie przyniesie jego dziecku żadnych szans na zarobek w przy-

szłości. Tak bardzo był niechętny pasji syna, że zniszczył nawet jego notatki, 

gdy ten wyjechał na studia medyczne do Moskwy (bo w końcu jednak Ludwik 

musiał poddać się woli ojca). Po powrocie Ludwik przez dwa lata odtwarzał

pracę nad międzynarodową mową, ale jego zapał sprawił, że w wielu miejscach

zdołał ją przy tym ulepszyć. Pomimo braku środków na dalszą edukację 

w Moskwie, udało się młodemu Zamenhofowi ukończyć studia na Uniwersytecie

Warszawskim, a następnie uzyskać specjalizację okulistyczną w Wiedniu.

W końcu 26 lipca 1887 r. pod pseudonimem „Doktoro Esperanto” wydał podręcz-

nik do nauki esperanto. W tym samym roku poślubił Klarę Sibernik i założył rodzi-

nę. By zapewnić jej byt, pracował jako lekarz-okulista, jednocześnie propagując 

swój ambitny projekt. Z pomocą przyszedł mu teść, bardziej przychylny pomysłom 

zięcia, który razem z Ludwikiem rozesłał egzemplarze po całym świecie. Jednym 

z pierwszych admiratorów nowej mowy stał się Antoni Grabowski – inżynier 

z zawodu, a z zamiłowania literat. Znawca trzydziestu języków, przełożył m.in. 

na esperanto „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

O esperanto zaczęło być coraz głośniej także poza granicami kraju. Z Polski, Francji, 

Bułgarii i Rosji nadchodziły listy z chęcią pomocy w popularyzacji nowego języka. 

Korespondencja rosła z dnia na dzień, a wraz z nią potrzeba dalszych nakładów 

podręcznika, co pochłaniało autora całkowicie. Wreszcie podręcznik „Lingvo inter-

nacia” wyszedł ponownie, a esperanto ruszyło na podbój świata.

Zamenhof zmarł 14 kwietnia 1917. Krytycy esperanto często zarzucają mu sztucz-

ność, brak zaplecza kulturalnego i literackiego. Ale w tym języku pisane są nawet 

książki. A sama idea równości i braku barier między ludźmi, choćby brzmiała idea-

listycznie, zasługuje na najwyższe uznanie. 

PS. W bramie kamienicy przy Nowolipkach 4 znajduje się mural poświęcony 
Ludwikowi Zamenhofowi.

Ludwik Zamenhof
Twórca Esperanto

Fot. Fundacja AlterEdu 
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Domenico Merlini

Kiedy przybył do Warszawy, był pełnym werwy dwu-
dziestolatkiem. Świat stał przed nim szeroko otwarty. 
W Polsce panował wówczas August III Sas, a królewskim 
architektem był Jakub Fontana, z którym łączyły Merliniego 
rodzinne koneksje. Dzięki tym relacjom został Dominik 
uczniem i współpracownikiem Jakuba, a po jego śmierci 
otrzymał tytuł naczelnego architekta Rzeczypospolitej.

Domenico Merlini był jednym z genialnych komasków (maestri comachini), czyli 

mistrzów pochodzących z okolic jezior Como i Lugano, z pogranicza szwaj-

carsko-włoskiego. Od czasów średniowiecza emigrowali oni do różnych 

krajów Europy, gdzie podnosili poziom architektury i inżynierii. Nie brakowało 

wśród nich też malarzy, stiukatorów i rzeźbiarzy. Z nich wywodził się wspa-

niały rzymski barokowy architekt Francesco Borromini. Do Polski komaskowie 

dotarli już w czasach odrodzenia. Jeden z nich, Giovanni Battista di Quadro, 

dokonał przebudowy ratusza w Poznaniu. Giovanni Trevano zapro-

jektował kościół Świętych Piotra i Pawła w Krakowie oraz Pałac 

Kazimierzowski w Warszawie. Komaskami byli również liczni przed-

stawiciele rodu Fontanów.   

Wczesne budowle Merliniego mają charakter późnego baroku, potem 

artysta projektował już w stylu klasycystycznym. Pracował nie tylko 

dla królewskiego dworu, ale też dla wielu magnatów. Przyjmował 

zamówienia dotyczące nowych projektów, jak również licznych 

przebudów. Największą sławę przyniosły mu prace nad Łazienkami 

Królewskimi w Warszawie zlecone przez Stanisława Augusta Ponia-

towskiego. Główna budowla – Pałac na Wyspie – Merlini zaprojekto-

wał we współpracy z Janem Chrystianem Kamsetzerem, na miejscu 

łaźni Herakliusza Lubomirskiego. Dekoracje malarskie wykonali 

Marcello Bacciarelli i Jan Bogumił Plersch. Klasycystyczne budowle by-

wają czasem przyciężkawe, zbyt pompatyczne, zbyt „poprawne”. 

W Łazienkach niczego takiego nie zobaczymy. Lekkość, niepowta-

rzalność, fantazja – to cechy właściwe tym projektom. Niestety nie 

możemy w pełni podziwiać geniuszu tych artystów. Zawdzięczamy

to słynącym z zamiłowania do kultury Niemcom – ci w czasie wojny 

podpalili te arcydzieła, których nie dało się ukraść, niszcząc wiele

       Zdjęcia 
       z archiwum autora

NEW KOMMOTION

The fi rst issue of New Kommotion appeared in the spring of 1976; It 

ran to 32 pages. The front cover was adorned by Fats Domino’s “Love 

Me” on London Records. By this stage John Goldman had moved 

from Wembley to Nottingham some 200Km away, and although he 

was listed as co-editor for a few issues he effectively dropped out 

of the NK team. He started up his own magazine called “Rock’n’Roll 

Music which listed records he had for sale, and anybody who 

wanted to list theirs could do so for a fee. It was in competition with 

a similar magazine called “Record Mart” which also came out monthly. 

However Record Mart also started leasing original rare rockabilly records 

and issuing them on their own Record Mart label. The man responsible for 

the record label was Derek Glennister who contributed several very intere-

sting articles to NK on the people he had dealings with in the USA.

It was in 1976 that a very strange event occurred in Great Britain, a 20-year-

old record topped the charts. The record “Jungle Rock” by Hank Mizell had 

been recorded on the rare Eko label, and then leased to King Records of Ohio. 

Record collector Roy Williams had found it on a record collecting trip to the 

USA and brought it back to England. Roy, along with John Alexander and 

one other whose name eludes me, was a member of the Wild Wax Show 

disco. It was a regular weekly feature in the George pub right opposite Ham-

mersmith tube station. They also appeared at many other venues. “Jungle 

Rock” became the most popular record on their show. Just around the cor-

ner from the pub Charly Records had recently opened their offi ce, having 

NEW KOMMOTION

Pierwsze wydanie New Kommotion ukazało się wiosną 1976. Miało 

objętość 32 stron. Na okładce widniało „Love Me” Fats Domino. 

John Goldman przeprowadził się z Wembley do Nottingham, jakieś 

200 kilometrów od Londynu, i chociaż występował w stopce jako 

zastępca redaktora naczelnego przez kilka numerów, to tak na-

prawdę odpadł z naszego zespołu. Wystartował później z własną 

gazetką, którą nazwał Rock’n’Roll Music, i w której były ogłaszane 

płyty, jakie miał na sprzedaż. Każdy, kto chciał tam opublikować 

własne ogłoszenia, musiał wnieść opłatę. Konkurencją dla pisemka 

Johna było podobne w stylu wydawnictwo „Record Mart”, które także 

wychodziło co miesiąc. Zarządzał nim Derek Glennister, który popełnił kilka 

interesujących artykułów dla New Kommotion.

W 1976 roku w Wielkiej Brytanii zdarzyło się coś dziwnego. Na czołówkę list 

przebojów trafi ła płyta z 20-letnim stażem. „Jungle Rock” Hanka Mizell’a została 

nagrana pod egidą Eko label, a potem użyczona King Records z Ohio. 

Kolekcjoner płyt Roy Williams znalazł ją podczas swojej podróży po Stanach

i przywiózł do Anglii. Zarówno on, jak i John Alexander oraz jeszcze jeden

facet, którego nazwisko mi umknęło, byli członkami Wild Wax Show disco. 

Pojawiali się regularnie co tydzień w pubie George, zaraz naprzeciwko stacji 

metra Hammersmith, a także w wielu innych miejscach. „Jungle Rock” było naj-

popularniejszą płytą, którą grali podczas dyskotek.

Zaraz niedaleko pubu, tuż za rogiem, otworzyło się Charly Records. Firmę założył 

Francuz Jean Luc Young, który pierwsze płyty wydawał we Francji a potem 

z nich bezpowrotnie. Nawiercone dziury na ładunki wybuchowe w ścianach

pozwalają domyślać się, że mieli dużo gorsze zamiary. 

Poza wspaniałą architekturą Łazienek Merlini wraz z Kamsetzerem zaprojekto-

wali niepowtarzalne wnętrza Zamku Królewskiego, jedne z piękniejszych 

w Europie. W czasach króla Stasia zamek przeżywał rozkwit. Łożono na niego 

duże pieniądze i dokonywano wielu zmian. Przebudowano wówczas m.in. 

Wielką Salę i Salę Rycerską. Po ograbieniu zamku ze wszystkich dóbr hitlerowski 

okupant wysadził budowlę w powietrze. 

Villa Rotonda była inspiracją dla Merliniego do innego projektu architektoni-

cznego – Królikarni, pięknej budowli na centralnym planie, przykrytej kopułą. 

Obecnie znajduje się tu Muzeum Rzeźby im. Xsawerego Dunikowskiego.

W pobliżu placu Trzech Krzyży znajduje się willa własna. Budynek zaprojekto-

wany przez Merliniego na terenie własnej posiadłości, do prywatnego użytku. 

Obecnie znany jako Domek Holenderski, należy do ambasady Irlandii. 

Merlini zmarł w 1797 roku w Warszawie w wieku 67 lat. Został pochowany 

na Powązkach. Pozostawił po sobie około 50 dzieł w Warszawie i poza nią. 

W przeważającej części są to niepowtarzalne arcydzieła.  

Zdjęcie autora 
tekstu

Łazienki Królewskie – Pałac na Wyspie



GAZETA MURANOWSKAGAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

4

Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

acquired the rights to issue the Sun 

catalogue in the UK. The company was

started up by Frenchman Jean Luc 

Young, who issued their initial releases

in France, and then switched produc-

tion to England. There Joop Visser 

joined as the a&r director. He had 

been a top record salesman in for 

EMI Records in Holland as a result of 

which he was transferred to London. 

Whilst working there he discovered 

Queen playing in a pub and signed 

them to EMI. By the mid-70s he 

was unemployed and jumped at the 

chance to join Charly Records. Roy 

Williams went round to see Joop and 

explained about the popularity of 

“Jungle Rock”. Charly had leased the Sun catalogue from Shelby Singleton 

who had purchased it from its original owner Sam Phillips. He arranged 

a lease deal with King Records for the princely sum of $500. The record was 

released on 5th March 1976. Some 3 weeks later it was at no 3 in the charts 

and remained in the Top Twenty for 13 weeks. In Holland it reached #1, and 

it was also released in numerous other countries. It put Charly Records on

a fi rm fi nancial foundation. When the record was played on the BBC’s 

“Top Of The Pops” the disc jockey Tony Blackburn announced that Hank 

Mizell could not be found and instead Pan’s People would perform a dance 

routine to the music.

William Mizell was born in Florida in 1923 nd served in the US Navy during 

World War II. After being discharged he settled in Montgomery, Alabama 

and decided to become a singer. There he performed on local radio and was 

dubbed “Hank” after Hank Williams. In 1956 he moved to Chicago teaming 

up with guitarist Jim Bobo, and it was in Chicago that he cut “Jungle Rock” 

in 1957. The original release on Eko Records wrongly credited the record 

to Jim Bobo (this was corrected on the King re-issue in 1959). In 1962 he 

gave up the music business and became a preacher in the Church of Christ. 

He was eventually traced down by Shelby Singleton in Murfreesboro, Tenne-

ssee. Hank became the second person I ever interviewed after Wanda 

Jackson. Resplendent in a white hunter’s shirt complete with a white pith helmet 

in hand, Hank looked totally bemused by whatwas happening to him. In his 

a hotel in Finchley I was able to ask enough intelligent questions, recording 

the whole interview on a cassette player, to write a page and half article on 

Hank Mizell in issue 12 of New Kommotion. I managed to get a photo of the 

rare Eko release which appeared on the front cover. Hank was set up in relative 

comfort until his death in December 1992.

By issue 12 the magazine had expanded to 36 pages with contributions from 

Jean Pierre Chapados, Fred Masotti and Wayne Russell (all from Canada), Jim 

Grant, Bob Dunham, Dave Woods, Brian Taylor, Martin Hawkins, Bill Millar, 

Bill Williams, Mike Grant, Gina Wright and discographies by Ray Topping. We 

had 6 full page adverts and 5 half page adverts; we were rolling. We were 

supplying magazines to the Compendium Book Shop in Camden, the Vintage 

Record Centre in Caledonian Road, Rock On in Camden Town, The House Of Wax 

in Crouch End, The Record Stall in Wembley, Superdisc in West Norwood and 

Moondogs Record Store in Manor Park. Jim and I would drive around London 

delivering these magazines on a Saturday, invariably returning with records we 

had found in these oldies record shops! Additionally, we were posting out 

packages of around 25 copies to Houndogs in Melbourne, Australia 

and several outlets in the USA. Most time consumingwere 

the subscribers. This involved ad dressing envelopes, 

sticking  on appropriate stamps and taking it all 

downthe Post Of fi ce. Our subscribers quickly 

increased, and apart from the UK we had customers 

in France, Holland, Belgium, Germany, Denmark, Sweden, 

Norway, Finland, Italy, Switzerland, Japan, Australia, USA 

and Canada. It was surprising how word had spread along the rock ‘n’ roll 

grapevine. It was amazing that I actually found time to go to work at Dexion as 

a building surveyor!

przeniósł produkcję do Anglii. Dyrek-

torem został Joop Visser. Był on wcześniej 

topowym sprzedawcą płyt dla EMI 

Records z Holandii, a sukces zapewnił 

mu transfer do Londynu. To on odkrył 

zespół Queen, który grał w jakimś 

pubie, i zaproponował im kontrakt 

z EMI. W połowie lat 70-tych Joop 

stracił pracę, więc bardzo się ucieszył, 

gdy dostał propozycję dołączenia do 

Charly Records. Spotkał się z nim 

Roy Williams i wyjaśnił popularność 

„Jungle Rock”. Charly wynajął katalog 

the Sun od Shelby Singleton, która

jakiś czas wcześniej odkupiła go od

pierwszego właściciela, Sama Phillipsa. 

Roy z kolei załatwił leasing z wytwór-

nią King Records za cenę 500$. „Jungle Rock” wydany został 5 marca 1976 roku.

Trzy tygodnie później płyta znalazła się na trzecim miejscu listy przebojów 

i pozostawała w pierwszej dwudziestce przez 13 tygodni. W Holandii osiąg-

nęła miejsce pierwsze, puszczano ją także w wielu innych krajach. „Jungle

Rock” zapewniła wytwórni Charly Record stabilną sytuację fi nansową. Kiedy 

grano ten krążek w Top Of The Pops w BBC, disc jockey Tony Blackburn 

zapowiedział, że Hank Mizell gdzieś się ukrył, więc układ taneczny do muzyki 

wykona Pan’s People.

William Mizell urodził się na Florydzie w 1923 roku i w czasie drugiej wojny

światowej służył w marynarce amerykańskiej. Po przeniesieniu do cywila 

osiadł w Montgomery w Alabamie i postanowił zostać piosenkarzem. Wystę-

pował w lokalnym radio i został przezwany „Hank”, po Hanku Williamsie. 

W 1956 roku przeprowadził się do Chicago i tam dołączył do gitarzysty Jima 

Bobo. W 1957 roku nagrali wspólnie „Jungle Rock”. Oryginalnie płyta wydana

przez Eko Rekords niesłusznie przypisana została Jimowi Bobo (zostało to sko-

rygowane w 1959, w drugiej edycji albumu). W 1962 roku Hank Mizell porzucił 

przemysł muzyczny i został kaznodzieją Kościoła Chrystusowego. Po latach 

namierzyła go w Murfreesboro w Tennessy Shelby Singleton. Hank był drugą 

osobą po Wandzie Jackson, z którą przeprowadziłem wywiad. Przystrojony 

w białą koszulę, z hełmem korkowym w ręku, Hank wydawał się oszołomiony 

tym, co go spotyka. W hotelu na Finchley udało mi się zadać mu kilka w miarę 

inteligentnych pytań i nagrałem wywiad na magnetofon kasetowy. Napisałem 

potem półtorastronicowy artykuł o Hanku Mizellu. Zamieszczony został w 12 nu-

merze New Kommotion. Udało mi się też dostać zdjęcie rzadkiego wydania 

Eko, które pojawiło się na stronie tytułowej naszej gazety. Hank żył sobie dość 

wygodnie aż do swojej śmierci w grudniu 1992 roku. 

12 numer New Kommotion miał zwiększoną do 36 stron objętość i zawierał 

materiały przygotowane przez Jeana Pierre Chapados, Freda Masotti i Wayne 

Russela (wszyscy z Kanady), Jima Granta, Boba Dunhama, Dave Woodsa, 

Briana Taylora, Martina Hawkinsa, Billa Millara, Billa Williamsa, Mike’a Granta, 

Ginę Wright oraz dyskografi ę Raya Toppinga. Zdobyliśmy do wydania sześć 

ogłoszeń całostronicowych i pięć na pół strony. Wiodło nam się. Dostarcza-

liśmy gazetę do Compendium Book Shop w Camden, do Vintage Record 

                      Center na Caledonian Road, Rock On w Camden Town, 

                                  do The House Of Wax na Crouch End, do The Record 

                                                                Stall na Wembley, do Superdisc na West Norwood i do 

                                         Moondogs Record Store w Manor Park. Wsiadaliśmy 

                      z Jimem w soboty do samochodu i rozwoziliśmy 

                                   pisemka po sklepach. Wracaliśmy oczywiście z płytami 

                 wypatrzonymi na półkach tych starych sklepików. Wysy-

łaliśmy też około 25 egzemplarzy do Australii i Stanów. Najwięcej czasu zaj-

mowało nam adresowanie kopert, naklejanie znaczków i podróże na pocztę. 

Naszych prenumeratorów przybywało; oprócz Anglii mieliśmy klientów z  Francji, 

Holandii, Belgii, Niemiec, Dani, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Włoch, Szwajcarii, 

Japonii, Australii, USA i Kanady. Niesamowite, jaki zyskaliśmy zasięg. Aż dziw, 

że znajdowałem czas żeby chodzić do pracy do Dexion, gdzie byłem inspek-

torem budowlanym.

Tłumaczenie Agnieszka Sozańska
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Co w szkołach słychać?

Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

www.slo7.waw.pl

ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
 (22) 3926140,  (22) 4359795tel.: fax:

 601777017tel. kom.:

slo7@slo7.waw.pl
Nasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni
przy Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)

Mamy jeszcze kilka 
wolnych miejsc w klasie pierwszej!!!
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Powrót do przeszłości, 
czyli Tom Waits – „Closing time”
Wydawać by się mogło, że czas w XXI wieku przyśpieszył.
Ogrom silnych bodźców tępi naszą wrażliwość na delikat-
ność, na niuans. Wielu z nas nie potrafi  już usiąść i słuchać
muzyki dla samego słuchania i prostego cieszenia się dźwię-
kami. Poniższą recenzją chciałbym skłonić czytelników do od-
powiedzenia sobie na pytanie, co to znaczy słyszeć i słuchać?

W 1973 r. młody Tom Waits udowodnił, że piękno tkwi w prostocie. Swoim debiu-
tanckim albumem wydanym przez wytwórnię Asylum Records zabrał nas, słuchaczy
w podróż pełną melancholii, tęsknoty, zmęczenia, a nawet smutku. Za każdym 
razem, kiedy słucham tej płyty, działa na mnie tak samo silnie, jak wtedy gdy puściłem 
ją sobie po raz pierwszy pewnego późnego, letniego wieczoru, leżąc w łóżku
gdzieś na południowym wybrzeżu Krety. 

W pierwszych sekundach „Ol ’55”, utworu otwierają-
cego album, Waits zachrypniętym głosem odlicza 
takt na cztery, by już w następnym momencie wejść 
z partią pianina pełną bluesowego smutku. Rozle-
wają się ciemne, ciepłe barwy, słyszymy historię 
o tym, jak Waits wraca nad ranem z mieszkania
swojej kochanki starym Cadillackiem rocznik ’55. 
W brzmieniu instrumentów i w rytmie utworu można 
usłyszeć, że wcale nie chce stamtąd wracać. Tak 
właśnie brzmi tęsknota. 
Następny utwór,  „I hope that I don’t fall in love with 
you”, rozpoczyna gitarowy motyw nawiązujący do 

amerykańskiego folku lat sześćdziesiątych. „Mam nadzieję, że się w tobie nie zako-
cham”. To mówiąc, Waits robi wszystko, żeby stało się odwrotnie. W końcu piękna, 
samotna dziewczyna wychodzi z baru, a Tom zostaje sam ze swoim drinkiem. 
„Virginia Avenue” – pierwsze takty utworu wypełnia wyłaniający się z papierosowego
dymu kontrabas. Później dołączają do niego pianino i gitara. Wreszcie poznajemy 
bohatera utworu, z którym utożsamia/utożsamiał się Tom Waits. Chce uciec – jak mówi – 
nie ma nic do stracenia. Zwierza się trąbce, a ona swoją partią wydaje się podtrzymy-
wać go na duchu. 
Wszystko przemija. „Old shoes (& picture postcards)” ballada niemal country, o tym,
że nic nie trwa wiecznie. Kiedy iskra gaśnie, a autostrada wzywa, trzeba zaufać prze-
czuciu i zacząć szukać gdzieś indziej. 
Następny, „Midnight lullaby”, to chyba najbardziej jazzowy utwór na płycie. Rozpoczy-
na go monolog trąbki, której czasem w słowo wchodzi wokal. Płynąca konstrukcja 
harmoniczna i bardzo urokliwe zakończenie, w postaci wplecenia w strukturę utworu 
melodii starej, dziecięcej kołysanki. 
Tom Waits nie gra na pianinie, ale z pianinem. Nadaje poszczególnym instrumentom
duszę, wolę i uczucia, a one płaczą, śmieją się i piją razem z nim. „Martha”, utwór 
szósty, to kolejne wspomnienie i kolejna miłość, która „przeminęła z wiatrem”. 
Teatralna jedność miejsca i czasu. Parapet, trąbka i księżyc jak stary przyjaciel, 
do którego w końcu i tak się powraca. To sceneria kolejnego utworu – „Rosie”.
Absolutnie fascynujące jest dla mnie to, w jaki sposób na tej płycie zgrywa się
pianino z wokalem. Najprostszym, przez co najlepszym przykładem jest piosenka 
„Lonely”, w której partia fortepianu stanowi jakby następną warstwę tekstu. Nało-
żona na wokal, dodaje jeszcze większej głębi uczuciu bólu samotności, którym dzieli 
się z nami autor.

Dziewiąty utwór to „Ice cream man”. Pierwsze, co słyszymy to jak Waits 
hipnotyzuje nas pozytywkowym motywem, granym raczej na fortepianie.
Bardziej niż barowe pianino do tego wprowadzenia pasuje długi czarny 
fortepian, który świetnie odzwierciedla ten bajkowy nastrój i przenosi nas
do krainy snów. Nagle znajdujemy się przy barze i słuchamy żywo swin-
gującego artysty, który śpiewa o tym, że lepsza od orzeźwiającego 
basenu jest z pewnością zimna wódka. Na końcu utworu powraca ta
delikatna pozytywka, aby obudzić nas i zabrać z powrotem w melancholię 
zakrapianej nocy.
Kiedy tak błądzi się po miejskich uliczkach, w którymś momencie noc 
kończy się, a słońce zaczyna wschodzić. Myślę, że każdy tak błądząc, 
napotkał na swojej drodze chociaż odrobinę szczęścia. „Little trip to 
heaven (on the wings of your love)” Tym właśnie dla Waitsa było wtedy 
szczęście. Lotem do nieba na skrzydłach miłości ukochanej.
„‘Cause every time I hear that melody, something breaks inside” – Kiedy
słyszę tę melodię, coś we mnie pęka. Wers wyciągnięty z utworu „Gra-
pefruit moon”, niezwykle trafny. Pełna emocji fraza, prowadzona przez
pianino i smyczki, jest zdecydowanie moją ulubioną. Ten utwór można 
odebrać jako pewne podsumowanie albumu, wydaje się być najbardziej 
szczerym i najprostszym, może nawet „pogodzeniem się” z samotnością. 
Podróż dobiegła końca. Zespół spakował się i odebrał wypłatę, a właściciel 
gotów jest zamykać lokal. Nadszedł „Closing time”. Instrumentalny utwór – 
klamra, wieńczący to spójne dzieło. 
Brak mi dziś w muzyce takiego prostego piękna. Ta umiejętność opowia-
dania historii, którą Tom Waits opanował do perfekcji, jest naprawdę 
warta pielęgnowania. Można nią skłonić ludzi do zwolnienia tempa, 
przykuć ich uwagę, a nawet (co wcale nie jest proste, a w niektórych 
przypadkach nawet całkiem trudne) nakłonić do myślenia. Nie pozwólmy,
żeby piękno chwil, pojedynczych tylko momentów, przemijało niezauwa-
żone przez nas. 

W pierwszych sekundach „Ol ’55”, utworu otwierają-
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Co dzieciom dają 
GRY
Ograniczenia wszystkich aktywności poza domem, narzu-
cone w związku z epidemią koronawirusa niewątpliwie
sprzyjają różnym czynnościom związanym z komputerem,
także graniu. Nawet rodzice, którzy wprowadzali ograni-

czenia dotyczące korzystania z komputera i grania w gry, 

np. limit czasu, w tej sytuacji chcąc nie chcą, poluzowują zasady. Wielu opie-

kunów, jak i specjalistów, obawia się, że dzieci i młodzież wyjdą z pandemii 

fi zycznie zdrowe, ale jeszcze bardziej zanurzone w wirtualnym świecie. W tym 

kontekście warto postawić pytanie, czy gry komputerowe szkodzą, uzależniają 

gracza, czy też z grania można wynieść jakieś korzyści? Czemu wielu dzieciom, 

a także dorosłym ta aktywność wydaje się tak atrakcyjna?

Badania pokazują, że to nie cechy gry, lecz gracza przesądzają o tym, że w nie-

których przypadkach dochodzi do uzależnienia od grania. Osoby w przypadku

których stało się to czynnością obsesyjną, wymykającą się kontroli i odbywa-

jącą się kosztem innych ważnych aktywności życiowych, cechuje niski poziom

zaspokojenia ważnych potrzeb emocjonalnych, do których należą:
  autonomia rozumiana jako możliwość decydowania o sobie, wolność wyboru;

  kompetencja: zdolność to skutecznego działania, oraz

  poczucie posiadania istotnych związków z ludźmi, bliskości z innymi.

Co dzieciom dają

GRY
Ograniczenia wszystkich aktywności poza domem, narzu-
cone w związku z epidemią koronawirusa niewątpliwie
sprzyjają różnym czynnościom związanym z komputerem
także graniu.
czenia dotyczące korzystania z komputera i grania w gry, 

CZY FAJNIE BYĆ NAUCZYCIELKĄ 
WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE?

Nie było mnie dość długo na łamach 
Gazety Muranowskiej, a wracam 
z osobistym tematem. To u mnie 
nietypowe, ale chcę się tym 
z Wami podzielić, chcę się też 
sama nad tym zastanowić... 
No i może inni nauczyciele lub 

                                   nauczycielki WdŻ tu zaglądają?

A więc fajnie być nauczycielką WdŻ, bo:
1.  Przede wszystkim uczę się i uczę innych o bardzo ciekawych i życiowych 

rzeczach. Wiele osób narzeka na to, że szkoła jest tak bardzo odległa od 

życia i nie uczy przydatnych rzeczy. No i według mnie WdŻ jest właśnie naj-

bardziej przydatnym przedmiotem! Jak to powiedział mój kolega z pracy 

o naszych uczniach i uczennicach: Funkcji kwadratowej będzie używało 5% 

z nich, a genitaliów właściwie wszyscy. Dzięki temu jest to też ciekawe dla 

mnie, nie przepadam za teorią. A uczyć się muszę w tym zawodzie cały 

czas – nie dość, że zagadnienia dotyczą wielu dziedzin (biologia, medycyna, 

psychologia, prawo), to jeszcze cały czas coś się dzieje lub zmienia. Ale to 

właśnie fajnie!

2.  WdŻ jest nieobowiązkowy i nieoceniany. To jest punkt, który jest zarówno 

w zaletach, jak i w wadach, ale najpierw o plusach. Chyba żaden nauczyciel 

ani żadna nauczycielka nie lubi tego poczucia, że ktoś jest na jego/jej lekcji 

tylko dlatego, że musi. A tu się to właściwie nie zdarza. Rzadko kiedy rodzice 

zmuszają do chodzenia na te lekcje. W liceum nawet jakby próbowali, to 

raczej większość osób sobie po prostu wyjdzie, bo nie ma za to żadnych 

konsekwencji. A ocenianie? Uczyłam przez kilka lat muzyki i to było dla mnie 

najgorsze. Więc cieszę się, że już nie muszę tego robić – stresować uczniów 

i uczennic, tracić czasu i odbierać radości poznawania. To sprawia też, że 

nie muszę “lecieć z programem” i bez wyrzutów sumienia mogę mieć moje 

ulubione lekcje – gdy swój scenariusz odkładam na bok, bo tyle jest pytań 

i wspólnej dyskusji.

3.  Uczę rzeczy, które są osobiste i mam osobisty kontakt z młodzieżą. To, że 

zajmuję się edukacją seksualną wyniknęło naturalnie z tego, że jestem psy-

cholożką szkolną. Lubię bezpośredni kontakt z młodymi i cieszę się, że WdŻ 

daje kolejne pole do ważnych spotkań. Z tego powodu wolę pracować 

w szkole niż być edukatorką, która prowadzi krótkie warsztaty w wielu miej-

scach, choć to bardzo potrzebne zadanie! No i dzięki temu, że WdŻ jest 

w każdym roku szkolnym (od 4 klasy podstawówki do 4 liceum), ten kontakt 

jest długi i regularny. A obserwowanie rozwoju jest fascynujące!

4.  Szpan na mieście. To oczywiście zależy od tego, jaki tryb życia prowadzicie 

i jakich ludzi poznajecie, ale ja się spotykam przeważnie z zainteresowa-

niem i czasem nawet lekkim podziwem.

Nie jest fajnie być nauczycielką WdŻ, bo:
1.  Uczę kontrowersyjnego przedmiotu. To znaczy dla mnie on w ogóle nie jest 

kontrowersyjny, ale dla wielu jest. Więc mogę się czasami – na szczęście 

głównie z mediów, a nie bezpośrednio – dowiedzieć, że demoralizuję 

młodzież, że namawiam do seksu, że należę do lobby LGBT i że mogę 

pójść do więzienia. Jestem też jedyną nauczycielką, która musi na pierwszym 

zebraniu przedstawić się rodzicom i powiedzieć o programie i zasadach 

nauczania. To byłoby bardzo fajne, gdyby dotyczyło wszystkich nauczycieli, 

a tak to czuję się jakbym udowadniała, że nie jestem wielbłądem.

2. WdŻ jest nieobowiązkowy i nieoceniany. Tak jak zapowiedziałam, jest to też 

minus. Co semestr zastanawiam się, czy ktoś przyjdzie na moje lekcje, część 

uczniów i uczennic nie przychodzi i nie zdobywa tak potrzebnej wiedzy 

często tylko dlatego, że w takim układzie nie mają do tego motywacji. Nawet 

najlepsza lekcja może przegrać z wolnym czasem ze znajomymi, z okienkiem 

przy przeładowanym planie, spaniem, gdy WdŻ jest rano lub zajęciami do-

datkowymi, gdy jest na końcu. Bo WdŻ jest odbierany właściwie jako najmniej 

ważny przedmiot. Liczą się przecież egzaminy, oceny i punkty.

3.  Słaby średni poziom WdŻ w Polsce. Wiele osób (w tym ja) nie miało go w ogóle. 

Spora część ludzi miała drugą religię i opowieści o włosach wyrastających 

na rękach po masturbacji. Kolejna grupa jakąś nudę i fi lmy edukacyjne sprzed 

20 lat. Albo bezpieczne rozmowy o rodzinie i savoir-vivre. Wiem, taka jest 

prawda. Ale to po prostu dobijające, gdy przygotowujesz każdą lekcję, nie 

idziesz żadnymi gotowymi skryptami, wieczorami drukujesz i laminujesz, dok-

ształcasz się na własną rękę i kupujesz stosy książek za swoje, w wolnym czasie 

piszesz posty w mediach społecznościowych, a potem widzisz kolejny 

nagłówek o fatalnym poziomie WdŻ w Polsce. I to też sprawia, że wiele osób 

wypisuje się z tego przedmiotu bez sprawdzenia, kto go prowadzi i jak to 

wygląda. Oczywiście, wciąż jest za mało dobrych prowadzących, ale trochę 

nas już jest.

4.  Wszystko, co związane jest z byciem nauczycielem/ką w Polsce. Tego punk-

tu nie będę rozwijać, bo nie o to tu chodzi. Część rzeczy zależy też bardzo 

od konkretnej placówki, gminy, rady rodziców czy dyrekcji. 

Cztery do czterech? Ale to nie matematyka, to życie. 
Ta pierwsza lista jest dużo silniejsza, bo tam się zawiera mój osobisty sens – oczywiście mam na myśli ten szpan na mieście :)
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główna cecha mojego charakteru: wiara w skuteczność empatii na scenie

cechy, których szukam u kobiety: potwierdzenie, że jest dziełem sztuki

cechy, których szukam u mężczyzny: lojalność w tworzeniu muzyki

co cenię najbardziej u przyjaciół: że są – na scenie i poza nią

moja główna wada: zbyt monochroniczne dążenie do kreacji

moje ulubione zajęcie: delektowanie się jazzem, najlepiej Milesa i Corei

moje marzenie o szczęściu: pojąć wszystkie jego defi nicje u fanów

co wzbudza we mnie obsesyjny lęk: bezradność polskiej kultury wobec   

    „płynnego życia”

co byłoby dla mnie największym nieszczęściem: chyba utrata słuchu

kim chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem: członkiem Mahavishnu 

    Orchestra

kiedy kłamię: czuję się jak większość z Was, np. jazzfanów

słowa, których nadużywam: polish jazz; ale to lubię

ulubieni bohaterowie literaccy: jazzmeni w biografi ach i wspomnieniach

ulubieni bohaterowie życia codziennego: młodzi muzycy, którzy „otarli się” 

    o twórcze studia w Kopenhadze!

czego nie cierpię ponad wszystko: nieusprawiedliwionej ignorancji 

    w rozumieniu sztuki

moja dewiza: Każdego dnia pojawia się nowa tajemnica i na tym polega 

    komizm w tragizmie artysty!

dar natury, który chciałbym posiadać: granie jazzu z oddychaniem okrężnym 

    na tenorze 

jak chciałbym umrzeć: oby nie na koncercie!

obecny stan mojego umysłu: tęsknota za Warsaw Summer Jazz Days, 

    Jazzem na Starówce, Jazz Jamboree

błędy, które najłatwiej wybaczam: kiedyś warsztatowe, teraz repertuarowe.

Drogi Czytelniku, spróbuj i ty, stwórz swój kwestionariusz, jak Proust i jazzfan, 

obaj  doskonale rozciągliwi i funkcjonalni!

FLUBBER to nazwa doskonale rozciągliwej substan-
cji, wynalezionej przez szalonego naukowca w amery-
kańskim fi lmie z 1987 r. pod tym samym tytułem. Oddaje

ona ekosystemowi więcej energii niż sama z niego bierze. 

Dziś stanowi celną metaforę człowieka superproduktyw-

nego, który trudzi się za darmo i swój trud przekuwa w formę samorealizacji. 

Aby skomunikować się z otoczeniem, musi dopasować się do niego tak, że 

zaczyna być jego częścią. Ten syndrom, zwany FLUBBERYZACJĄ, dotyczy pra-

wie wszystkich, którzy korzystają z netu i tworzą niejako homecasting – tran-

smitują, komentują, wrzucają etc. Syndrom ten nie miałby szans istnienia, gdyby

nie tzw. informacyjny feudalizm, w ramach którego ludzie oddają owoce swojej 

kreacji i erudycji oraz – co gorsza – swoją intymność za uczestnictwo w glo-

balnych sieciach komunikacyjnych. Jesteśmy zatem ofi arami swoistego para-

doksu, bowiem to, co istnieje w sieci, jest naszym dziełem, ale z reguły nie 

należy do nas. Radują nas lajki, ale iluż ludzi potrafi  je zdyskontować… Reszta 

szuka sensu w radości z uznania dla ich bezpłatnej pracy ze strony innych ludzi, 

dla których FLUBBERYZACJA to też trauma.

Czy znamy jakieś remedium na ten stan rzeczy? Niektórzy, całkiem liczni, twier-

dzą, że tylko konsumpcja kultury, najlepiej tej wysokiej, kultury artystycznej, 

daje jakieś nadzieje. Inni dodają, że to jedyna korzystna dla nas forma kon-

sumpcjonizmu, ta, która każe nam zagłębić się w sztukę, poszerzającą naszą 

perspektywę czucia i rozumienia świata. A stąd już bardzo blisko do tematu, 

który poruszam w swoich felietonach – do delektowania się szeroko pojętą 

muzyką jazzową. 

Jest jednak druga strona medalu, gdzie opisany wyżej syndrom świadczy 

o tym, że człowiek, tworząc kulturę, myśli funkcjonalnie. Przypomina się aneg-

dota o Sokratesie, który na pytanie, czy misternie zdobiona tarcza, lekko 

pęknięta w wyniku walki z Persem, jest piękna, odpowiada, że jeśli źle broni 

przed nieprzyjacielem, nigdy nie może być piękna. Nasza funkcjonalność daje 

nam w warunkach pandemii możliwości Internetu, które można porównać 

do ogrodu o nieskończenie rozwidlających się ścieżkach. Dziś artyści mają 

ciężko, musimy sobie pomagać wzajemnie, ale kultura jest także, a może 

przede wszystkim, w necie. Informacyjny feudalizm przydaje się do symulo-

wania normalnej konsumpcji kultury, to zniewolenie, na razie słodkie, przeminie, 

choć o poprzedniej wersji świata możemy zapomnieć.

A na razie pobawmy się, patrząc na świat oczyma wiernego swej muzyce 

jazzfana. Lubię z pozoru błahą zabawę towarzyską, zwaną kwestionariuszem 

Prousta. Niech odpowie na te pytania hybrydowy jazzfan, tęskniący w czasach 

zarazy za muzyką na żywo! A więc: 

Zdjęcie autora 
tekstu

DOSKONALE  
R O Z C I Ą G L I W A 
KULTURA?

Zostały muzea i płyty, ale koncerty wrócą!
Najpiękniejsze jest ponoć czekanie…

Zostały muzea i płyty, ale koncerty wrócą!

Gra w grę komputerową okazywała się być aktywnością wychodzącą naprzeciw 

wielu ważnym potrzebom, dzieci i młodzieży (jak również dorosłych):

  pozwala „oderwać się” od rzeczywistości i zapomnieć o troskach dnia co-

dziennego, wbrew temu, co uważa wielu dorosłych dzieci tez je mają;

  daje poczucie kontroli i wpływu – podejmując decyzje o przebiegu gry,

dziecko samodzielnie rozwiązuje problemy w wirtualnym świecie i doświad-

cza poczucia sprawczości, które w realnym świecie rządzącym się regułami 

ustalonymi przez dorosłych, może być rzadkim przeżyciem;

  pozwala tworzyć – wymyślanie i konstruowanie świata gry;

  dostarcza stymulacji emocjonalnej – przeżywając przygody w grze grający 

doświadcza wielu emocji;

 poprzez identyfi kację z atrakcyjnym dla gracza avatarem stwarza możliwość 

eksperymentowania ze swoją tożsamością: najmniejszy w klasie chłopak 

może zostać pogromcą smoków, a wzorowa, zawsze grzeczna uczennica, 

bezwzględnym złoczyńcą; 

  to działanie społeczne – w wiele gier można grać razem z kolegami, a nawet 

jeżeli się z nimi nie gra, to rozmawia się na ten temat, więc ktoś, kto nie ma

nic do powiedzenia na ten temat może poczuć się wykluczony.

Dlatego rodzice, którzy obawiają się, że granie będzie miało na dziecko zły 

wpływ powinni kontrolować nie tylko rodzaj i treść gier komputerowych, oraz 

czas, jaki na to poświęca, ale zadbać o to, by młody człowiek miał szansę 

doświadczyć swojej sprawczości, skuteczności i bliskości z ludźmi w innych 

obszarach życia: by defi niował swoje małe i duże cele życiowe, dążył do ich 

osiągnięcia, czuł satysfakcję z tego, że wywiązał się ze swoich obowiązków, 

że jest potrzebny i ważny dla innych, utrzymywał bezpośrednie kontakty 

rówieśnikami, miał szanse sprawdzać się w różnych dziedzinach, poznawać 

swoje mocne i słabe strony. Te warunki są podstawą stabilnej samooceny oraz 

poczucia satysfakcji z życia, jeśli będą one spełnione gra prawdopodobnie 

nie zamieni się w uzależnienie, lecz pozostanie jedną z rozrywek.
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Ważne adresy
Muranów i nie tylko

Teatr Kamienica
al. Solidarności 93
tel. 22 624 01 99

www.teatrkamienica.pl

Opera Kameralna
al. Solidarności 76b
tel. 22 831 22 40

www.operakameralna.pl

Kino Muranów
ul. Andersa 5

tel. 22 635 25 29
www.kinomuranow.pl

Kiosk Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 7

tel. 792 042 060
email: kiosk@ewejsciowki.pl

Biblioteka Publiczna
i III Czytelnia Naukowa

al. Solidarności 90
tel: 22 838-39-72
www.bpwola.waw.pl

Tyfl ogaleria Biblioteki 
Centalnej Polskiego 

Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 7
tel. 22 635-33-20

www.biblioteka-pzn.org.pl

Muzeum Niepodległości
al. Solidarności 62
tel. 22 826 90 91

www.muzeumniepodleglosci.art.pl
Biuro Rady Głównej

Biuro Rady Głównej
Polskiego Towarzystwa 

Stwardnienia Rozsianego
ul. Nowolipki 2

infolinia 22 127 48 50
www.ptsr.org.pl

Instytut Wzornictwa
Przemysłowego

ul. Świętojerska 5/7
tel. 22 860 01 73

www.iwp.com.pl

Ćwiećfunciak
ul. Andersa 30,

tel. 799 328 822
 www.facebook.com/cwiecfunciak

Restauracja Arsenał
ul. Długa 52

tel. 22 635 83 77
www.restauracjaarsenal.pl

Dom Kultury Śródmieście
ul. Smolna 9

tel. 22 826 25 86
dks.art.pl

Stacja Muranów
ul. Andersa 13

tel. 22 119 66 33
stacjamuranow.pl

Dom Smaków
 ul. Stawki 2

tel. 22 860 62 96
domsmakow.pl

Ognisko 
Artystyczne Nowolipie

ul. Nowolipki 9B
tel. 22 635 19 60

www.nowolipki.edu.pl GA
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ŁAZIENKI 
KRÓLEWSKIE

Poziomo:

  2. To on zaprojektował Belweder.
  4. Inna nazwa oranżerii.
  6. Wspaniały architekt niemieckiego pochodzenia. 
       Zaprojektował Teatr na Wyspie. 
  7. Odwach, budynek, w którym przebywali wartownicy.
  9. W tym pałacu w latach 60. XX w. odbywały się tajne 
      rozmowy chińsko-amerykańskie.
10. Dominik ....., główny projektant Łazienek Królewskich.
11. Bajkowy ptak ze zdjęcia. Stały mieszkaniec 
      parku łazienkowskiego.Zdjęcie autora 

tekstu

Natura okazała się największym wytchnieniem podczas tygodni społecznej izolacji. Wiele 
osób w tym czasie zaczęło otaczać się roślinami, wysiało pierwsze nasiona, postawiło 
swoje pierwsze kroki w roli ogrodników. Dla nich wszystkich oraz tych, którzy ogrodniczą 
pasję realizują od lat organizowany jest Konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”. 
W tym roku odbędzie się on w zmienionej formule i z nowymi kategoriami. W stworzeniu 
wymarzonego ogrodu pomogą: wyjątkowa Ogrodnicza Ekipa Pomocnicza, specjaliści 
dyżurujący na Roślinnej Linii Ratunkowej oraz warsztaty odbywające się w formule online. 
Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 3 lipca.

Przez cały okres naboru do „Warszawy w kwiatach i zieleni” będzie można brać udział w wyda-

rzeniach w przestrzeni wirtualnej. Na profi lu Konkursu na Facebooku odbędą się warsztaty, 

webinaria i dyżury ekspertów. Również będzie tam nadawać „Zielona Warszawa TV”, w której 

w cyklu wywiadów na żywo znani warszawiacy opowiedzą o swoich ogrodach, balkonach oraz o tym, jak dbają o naturę. 

Do konkursu mogą się zgłosić nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale również fi rmy i instytucje, działające na terenie stolicy oraz grupy, 

podejmujące ogrodnicze inicjatywy. 

Organizatorzy: Miasto Stołeczne Warszawa, współorganizator Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

w cyklu wywiadów na żywo znani warszawiacy opowiedzą o swoich ogrodach, balkonach oraz o tym, jak dbają o naturę. 

STOLICA zakwitnie jak nigdy dotąd
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 To on zaprojektował Belweder.
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       Zaprojektował Teatr na Wyspie.        Zaprojektował Teatr na Wyspie.        Zaprojektował Teatr na Wyspie. 
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      rozmowy chińsko-amerykańskie.      rozmowy chińsko-amerykańskie.      rozmowy chińsko-amerykańskie.
10.10.10. Dominik ....., główny projektant Łazienek Królewskich.
11.11.11. Bajkowy ptak ze zdjęcia. Stały mieszkaniec 
      parku łazienkowskiego.      parku łazienkowskiego.      parku łazienkowskiego.Zdjęcie autora 
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Pionowo:

1. Walcowaty rezerwuar, przeznaczony do gromadzenia    
     wody zasilającej łaźnie i fontanny.
3. ..... Stanisławowski, mieści się we wschodnim skrzydle  
    Starej Pomarańczarni.
4. Stanisław August ....., inspirator budowy Łazienek. 
5. Styl, w którym zaprojektowano Łazienki.
8. Podstawowy materiał konstrukcyjny Białego Domku   
    i Świątyni Sybilli.


