
GAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

1

GAZETA
MURANOWSKA

BEZPŁATNY INFORMATOR
SPOŁECZNO-KULTURALNY

/2020 (71)
50

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020ISSN 2082-4289

GAZETA
MURANOWSKA50 LTE

DU
LTE

DU
A

EFUNDACJA

życzy Redakcja Gazety Muranowskiej

str. 7

APETYT NA APATE

Znany psycholog społeczny, Robert Cialdini,
26 lat temu napisał książkę „Wywieranie
wpływu na ludzi: Teoria i praktyka”. To 
wydawnictwo ciągle imponuje aktualnością 

i uniwersalnością opisanych tam narzędzi wpływu społecznego, które
autor zawarł w formie kilku reguł: wzajemności, społecznego dowodu
słuszności, lubienia i sympatii, autorytetu, niedostępności oraz zaan-
gażowania i konsekwencji. Zbadajmy więc, jak działa na nas muzyka, 
a jazz w szczególności, w kontekście rad Cialdiniego, który w swoich 
pracach naukowych uczy nas skanowania i rozumienia stylu i sensu życia.

My Żydzi polscy
To jedno z ostatnich dzieł w dorobku 
Juliana Tuwima. Bez wątpienia jedno z naj-
bardziej osobistych dzieł poety, w którym 
starał się wyjaśnić Żydom, dlaczego czuje 
się Polakiem, a Polakom – dlaczego czuje się 
Żydem. Jak wielu przed nim i wielu po nim.

str. 2

Czemu się czepiam? 
Czemu warto się czepiać?

Na moich profi lach w mediach społeczno-
ściowych (WdŻ dla zaawansowanych) recen-
zuję książki i robię to dokładnie. Według

niektórych – czepiam się. 
Zgadzam się z tym. Czasem 
w pościenie mieszczą się 
wszystkie moje uwagi i wtedy
muszę wybierać najważniej-
sze. Prawie zawsze coś znaj-
duję. Nawet mnie to trochę 
dziwi, bo wcale nie czytam
książek po kilka razy ani 
jakoś dokładnie. Raczej robię 
rzeczy szybko i jeszcze przy-
najmniej dwie na raz. Ale mój 
mózg jakoś to wyłapuje, po 
prostu to widzę.
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My Żydzi polscy
To jedno z ostatnich dzieł w dorobku Juliana Tuwima. 
Bez wątpienia jedno z najbardziej osobistych dzieł poety, 
w którym starał się wyjaśnić Żydom, dlaczego czuje się 
Polakiem, a Polakom – dlaczego czuje się Żydem. Jak wielu 
przed nim i wielu po nim.

Poemat „My Żydzi polscy” został napisany na emigracji 
w Londynie, w 1944 roku. Opublikowała go tamtejsza 

gazeta „Nowa Polska” redagowana przez Antoniego Słonimskiego. Dzieło 
dedykowane jest matce Tuwima, która zginęła w warszawskim getcie. Tekst 
nigdy nie został opublikowany. 

Julian Tuwim wywodził się z zasymilowanej rodziny żydowskiej. Dla Polaków 
zawsze jednak był Żydem, dla Żydów z kolei pozostał na zawsze zdrajcą. 
W swoim dziele pisał: 

„Jestem Polakiem, bo mi się tak podoba. To moja ściśle prywatna sprawa,
z której nikomu nie mam zamiaru zdawać relacji, ani wyjaśniać jej, tłumaczyć,
uzasadniać. Nie dzielę Polaków na „rodowitych” i „nierodowitych”, pozosta-
wiając to rodowitym i nierodowitym rasistom, rodzimym i nierodzimym 
hitlerowcom.

Dzielę Polaków jak Żydów i jak inne narody, na mądrych i głupich, uczciwych 
i złodziei, inteligentnych i tępych, interesujących i nudnych, krzywdzonych 
i krzywdzących, gentlemenów i nie-gentlemenów itd. (...)

Gdyby jednak przyszło do uzasadnienia swej narodowości, a raczej narodo-
wego poczucia, to jestem Polakiem dla najprostszych, niemal prymitywnych
powodów przeważnie racjonalnych, częściowo irracjonalnych, ale bez „mis-
tycznej” przyprawy. Być Polakiem – to ani zaszczyt, ani chluba, ani 
przywilej. To samo jest z oddychaniem. Nie spotkałem jeszcze człowieka, 
który jest dumny z tego, że oddycha.

Polak – bo się w Polsce urodziłem, wzrosłem, wychowałem (...). 

Polak – bo dla czułego przesądu, 
którego żadną racją ani logiką nie 
potrafi ę wytłumaczyć, pragnę, aby 
mnie po śmierci wchłonęła i wessa-
ła ziemia polska, nie żadna inna.

Polak – bo mi tak w domu rodziciel-
skim po polsku powiedziano; bo 
mnie tam polską mową od niemow-
lęctwa karmiono; bo mnie matka 
nauczyła polskich wierszy i piose-
nek; bo gdy przyszedł pierwszy 
wstrząs poezji, to wyładował się 
polskimi słowami; bo to, co w życiu 
stało się najważniejsze – twórczość 
poetycka – jest nie do pomyślenia 
w żadnym innym języku, choćbym 
nim jak najbieglej mówił. (...) 

Polak dlatego także, że brzoza 
i wierzba są mi bliższe niż palma
i cyprus, a Mickiewicz i Chopin 
drożsi, niż Szekspir i Beethoven. 
(...)

Polak – bo przejąłem od Polaków 
pewną ilość ich wad narodowych. 
(...) 

Na to słyszę głosy: „Dobrze. Ale 
Jeżeli Polak, to w takim razie dla-
czego My, ŻYDZI”? Służę odpo-
wiedzią: Z POWODU KRWI. – „Więc
rasizm?!” – Nie.  Wcale nie rasizm.
Wprost przeciwnie. Dwojaka jest 
krew: ta w żyłach i ta z żył.”

Wnuk cyrulika

XIX-wiecznego kompozytora Hen-
ryka Wieniawskiego porówny-
wano z samym Paganinim, a jego
imieniem nazwano międzynarodo-
wy koncert skrzypcowy o świato-
wym prestiżu. Jednak niełatwo było 
osiągnąć taki sukces, jak on. Pocho-
dził bowiem z małej wsi Wieniawy 
pod Lublinem. Dziadkiem Henryka
był Herszek Mejer Helman, prosty 
cyrulik, a matką – córka żydow-
skiego lekarza z Warszawy Józefa 
Wolffa.

Świadek Gułagu

Herling-Grudziński, autor „Innego 
świata”, gdy po ponad pół wieku 
przyjechał z wizytą z Neapolu do 
Lublina, poprosił, by go zawiezio-
no przede wszystkim na Majdanek. 
W jego akcie urodzenia napisano: 
„Dziecięciu temu przy wypełnianiu 
religijnego obrządku nadano imię 
Gecel vel Gustaw”. Na świadectwie 
maturalnym pojawiła się z kolei 
wzmianka „wyznania mojżeszowe-
go”. Ale sam pisarz wracał do tego 
tematu bardzo niechętnie.

Pisarz nie z tej ziemi

Dla Sowietów był burżujem, dla nazis-
tów okazał się... Żydem. Stanisław 
Lem do getta nie trafi ł tylko dzięki 
fałszywym papierom, przez sporą 
część okupacji zatrudniał się jako 
spawacz i mechanik, ukrywał się
w garażu znajomego, a na koniec 
udało mu się wyciągnąć rodziców 
z obozu na lwowskim Piasku.

Poeta z powstania

O żydowskich korzeniach Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego wspo-
mina się niezmiernie rzadko. Ale 
przecież był. Matka poety, nauczy-
cielka Stefania, pochodziła z neo-
fi ckiej spolonizowanej rodziny ży-
dowskiej. A wuj, Adam Zieleńczak, 
w czasie wojny trafi ł do getta, 
a następnie ukrywał się po aryjskiej 
stronie na fałszywych papierach. 
Zginął w 1943 r. aresztowany wraz 
z całą rodziną.

Portret pisarza Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 
wykonał Zbigniew Kresowaty

Świadek Gułagu

Herling-Grudziński
świata”, gdy po ponad pół wieku 
przyjechał z wizytą z Neapolu do 
Lublina, poprosił, by go zawiezio-
no przede wszystkim na Majdanek. 
W jego akcie urodzenia napisano: 
„Dziecięciu temu przy wypełnianiu 
religijnego obrządku nadano imię 
Gecel vel Gustaw”. Na świadectwie 
maturalnym pojawiła się z kolei 
wzmianka „wyznania mojżeszowe-
go”. Ale sam 
tematu bardzo niechętnie

Portret pisarza Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 

Henryk Wieniawski (1835-1880)
skrzypek i kompozytor

Wnuk cyrulika

XIX-wiecznego kompozytora 
ryka Wieniawskiego
wano z samym Paganinim, a jego
imieniem nazwano międzynarodo-
wy koncert skrzypcowy o świato-
wym prestiżu. Jednak niełatwo było 
osiągnąć taki sukces, jak on. Pocho-
dził bowiem z małej wsi Wieniawy 
pod Lublinem. Dziadkiem Henryka
był Herszek Mejer Helman, prosty 
cyrulik, a matką – córka żydow-
skiego lekarza z War
Wolffa.

Henryk Wieniawski (1835-1880)

Portret pisarza Juliana Tuwima

mina się niezmiernie rzadko. Ale 
przecież był. Matka poety, nauczy-
cielka Stefania, pochodziła z neo-
fi ckiej spolonizowanej rodziny ży-
dowskiej. A wuj, Adam Zieleńczak, 
w czasie wojny trafi ł do getta, 
a następnie ukrywał się po aryjskiej 
stronie na fałszywych papierach. 
Zginął w 1943 r. aresztowany wraz 
z całą rodziną.Poeta Krzysztof Kamil Baczyński

Pisarz nie z tej ziemi

Dla Sowietów był burżujem, dla nazi
tów okazał się... Żydem. 
Lem
fałszywym papierom, przez sporą 
część okupacji zatrudniał się jako 
spawacz i mechanik, ukrywał się
w garażu znajomego, a na koniec 
udało mu się wyciągnąć rodziców 
z obozu na lwowskim Piasku.

Poeta z powstania
Portret pisarza Stanisława Lema
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       Zdjęcia 
       z archiwum autora

I WANT ELVIS FOR CHRISTMAS (Holly Twins)

With Christmas fast approaching I thought I would take a look at Christ-
mas records. Christmas songs in pop music have been going strong 
since the 1940s when Bing Crosby recorded White Christmas. It has 
sold over 50 million copies since 1942 making it the biggest selling 
Christmas song of all time. It has been recorded by over 500 artists. 
Frank Sinatra covered it in 1946, Peggy Lee recorded it on her album 
Christmas Carousel in 1960, and Ella Fitzgerald sang it on her 1960 
Verve album Ella Wishes You A Swinging Christmas. But aside from 
the classic pop singers of the era, the song was sung by many Blues, 
R&B, Rock ’n’ Roll and Soul artists. 

On the blues front Charles Brown with Johnny Moore’s 3 Blazers was urging 
Merry Christmas Baby on Swing Time in 1947, and in 1953 the Moonglows were 
calling out Hey Santa Claus. The black R&B group the Ravens covered White 
Christmas in 1948 on National Records. The doo-wop group the Drifters with 
Clyde McPhatter on lead vocal recorded it in 1954. In 1957 it was recorded 
by the King Of Rock ‘n’ Roll, Elvis Presley for his album Elvis Christmas Album. 
This is undoubtedly my favourite rock ‘n’ roll Christmas package with songs 
like Blue Christmas, I’ll Be Home For Christmas, Santa Claus Is Back In Town, Here 
Comes Santa Claus, Santa Bring My 
Baby Back To Me, Blue Christmas, Oh 
Little Town Of Bethlehem and Silent 
Night. In 2008 the tracks were over 
dubbed with female artists singing 
along with Elvis. I must admit that I 
had never heard of Martina McBride, 
Carrie Underwood, Sara Evans, Amy 
Grant (who sings along on White 
Christmas), Gretchen Wilson, Karen 
Fairchild and Kimberly Schlapman. 
With Leann Rimes, Wynnona Judd, 
Anne Murray and Olivia Newton-John 
I was more familiar.

The 50s spawned a whole slew of Christmas songs. Ral Donner who had 
several hit records in the early 60s and sounded uncannily like Elvis offered 
up (Things That Make Up) Christmas Day/(Second Miracle) Of Christmas on 
Reprise in 1963. Johnny Preston who had a massive hit with Running Bear in 
1960, that same year recorded New Baby For Christmas and on the fl ip side 
expressed his wishes with (I Want A) Rock ‘n’ Roll Guitar. The thirteen-year old 
Brenda Lee went Rockin’ Around The Christmas Tree in 1958, and returned 
to the charts in 1960, 1961, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019! The song 
was written by Johnny Marks who also penned the popular Rudolph The 
Red Nosed Reindeer a big hit in 1947 
for Gene Autry. It obviously inspired 
Chuck Berry’s 1959 recording of Run 
Rudolph Run (covered by the Out-
laws on J.R.E.). The Sportsmen joined 
in on Reindeer Rock. The obscure 
Three Aces & A King produced 
a rocking Sleigh Bell Rock on the GRC 
label in 1960. The group consisted 
of Hal Schneider on vocal and drums, 
Jimmy Blevins on lead guitar, Joe 
Blevins on rhythm guitar and Leon 
Simmons on bass. The following 
year the same song was released by 
Chuck Blevins on Foxie, presumably 
another member of the Blevins fa-
mily. Maybe he was away on National 
Service when the song was fi rst cut.

Santa Claus was a popular topic for 
Christmas songs as can be seen from 
the Presley album. Many obscure roc-
king songs came out in the late 50s 
and early 60s. Mark Anthony pro-
claimed that Mama Is Twistin’ With 
Santa. The Moods offered Rockin’ 
Santa Claus, whilst Little Joey Farr had 

Chcę Elvisa na święta (Holly Twins)

Jako że zbliżają się święta, pomyślałem sobie, że przejrzę płyty 
bożonarodzeniowe. Ten trend w muzyce popularnej rozpoczął się 
w latach czterdziestych ubiegłego wieku, kiedy to Bing Crosby nagrał 
White Christmas. Od 1942 roku utwór sprzedał się w pięćdziesięciu 
milionach egzemplarzy, co czyni go świątecznym hitem wszechcza-
sów. Nagrany został przez ponad pięciuset artystów, między innymi 
Franka Sinatrę w 1946 roku, Peggy Lee, która włączyła piosenkę do 
swojej płyty Christmas Carousel w 1960 roku, Ellę Fitzgerald, która 
zaśpiewała ją w tym samym roku w albumie Ella Wishes You A Swinging
Christmas. Oprócz tych największych, klasycznych wykonań, piosenkę
wykorzystało wielu artystów tworzących blues, R&B, rock’n’roll i soul.

Jeśli chodzi o bluesa, w 1947 roku Charles Brown i Johnny Moore z 3 Blazers 
śpiewali Merry Christmas Baby on Swing Time, a w 1953 Moonglows wołali 
Mikołaja w utworze Hey Santa Claus. Zespół grający R&B, the Ravens, zrobił 
cover White Christmas w 1948, a w 1954 powtórzyli to The Drifters, zespół, 
w którym solistą był Clyde McPhatter. Są samą piosenkę wykorzystał w 1957 
roku król rock’n’rolla, Elvis Presley, w albumie Elvis Christmas Album. To chyba 
moja ulubiona świąteczna składanka, w której znajdują się takie utwory jak 
Blue Christmas, I’ll Be Home For Christmas, Santa Claus Is Back In Town, 
Here Comes Santa Claus, Santa Bring My Baby Back To Me, Blue Christmas, 
Oh Little Town Of Bethlehem i Silent Night. W 2008 roku wykonanie Elvisa 
doczekało sie nowych aranżacji z kobiecymi głosami, towarzyszącymi nagra-
niu. Musze przyznać, że nie słyszałem nigdy wcześniej takich nazwisk jak 
Martina McBride, Carrie Underwood, Sara Evans, Amy Grant (która śpiewa 
też White Christmas), Gretchen Wilson, Karen Fairchild and Kimberly Schlap-
man. Piosenkarki takie jak Leann Rimes, Wynnona Judd, Anne Murray i Olivia 
Newton-John były mi bardziej znajome.

Lata pięćdziesiąte zaowocowały potężnym zbiorem świątecznych piosenek. 
Ral Donner, który nagrał we wczesnych latach sześćdziesiątych kilka prze-
bojowych płyt i brzmiał jak Elvis, wypuścił (Things That Make Up) Christmas 
Day/(Second Miracle) Of Christmas w wytwórni Reprise w 1963 roku. Johnny 
Preston, ten od przeboju Running Bear z 1960 roku, nagrał wtedy New Baby 
For Christmas, a na odwrocie krążka składał życzenia śpiewając (I Want A) 
Rock ‘n’ Roll Guitar. Trzynastolatka Brenda Lee wykonała Rockin’ Around The 
Christmas Tree w 1958 i powracała na listy przebojów w 1960, 1961, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 w 2019! Tę piosenkę napisał Johnny Marks, który 
spłodził w 1947 roku dla Gene Autry przebój Rudolph The Red Nosed 
Reindeer. Zainspirowało to Chucka Berry do nagrania Run Rudolph Run (za-
grany przez Outlaws na J.R.E). The Sportsmen dołączył z Reindeer Rock. 
Three Aces & A King wyprodukowali dynamiczny utwór Sleigh Bell Rock 
dla GRC w 1960 roku. W zespole grał na perkusji i śpiewał Hal Schneider, 

gitarzystą był Jimmy Blevins, Joe 
Blevins grał na gitarze rytmicznej, 
Leon Simmons na basie. W następ-
nym roku tę samą piosenkę wypuścił 
Chuck Blevins .

Popularnym motywem świątecznych 
piosenek, jak można się przekonać 
z albumów Presley’a, był Święty 
Mikołaj. W późnych latach pięćdzie-
siątych i wczesnych sześćdziesiątych 
był on tematem przewodnim wielu 
rytmicznych utworów. Mark Anthony 
twierdził, że Mama Is Twistin’ With 
Santa. The Moods mieli Rockin’ Santa 
Clausa a Little Joey Farr nagrał Rock’n 
Roll Santa. The Moods śpiewali Rock-
in’ Santa Claus, Barry Richards Baby 
Sittin’ Santa. Legenda Rockabilly, Joe 
Poovey, zadebiutował jako trzynasto-
latek utworem Santa’s Helper. Sonny 
Cole wzywał: Santa To The Moon, 
a Charlie Stewart ogłosił, że Mikołaj 
w tym roku do nas nie zawita (Santa 
Claus Won’t Come This Year). The 
Four Imperials odpowiedzieli utwo-
rem Santa’s Got A Coupe De Ville,

Blevins grał na gitarze rytmicznej, 
Leon Simmons na basie. W następ-
nym roku tę samą piosenkę wypuścił 
Chuck Blevins .

Popularnym motywem świątecznych 
piosenek, jak można się przekonać 
z albumów Presley’a, był Święty 
Mikołaj. W późnych latach pięćdzie-
siątych i wczesnych sześćdziesiątych 
był on tematem przewodnim wielu 
rytmicznych utworów. Mark Anthony 
twierdził, że 
Santa
Clausa
Roll Santa
in’ Santa Claus
Sittin’ Santa
Poovey, zadebiutował jako trzynasto-
latek utworem 
Cole wzywał: 
a Charlie Stewart ogłosił, że Mikołaj 
w tym roku do nas nie zawita (
Claus Won’t Come This Year
Four Imperials odpowiedzieli utwo-
rem 
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Tłumaczenie Agnieszka Sozańska

a Rock’n Roll Santa. The Moods wentfor a Rockin’ Santa Claus, whilst Barry 
Richards was Baby Sittin’ Santa. Rockabilly legend Joe Poovey made his debut 
as a 13-year old with Santa’s Helper. Meantime Sonny Cole urged Santa To 
The Moon, and Charlie Stewart announced that Santa Claus Won’t Come This 
Year. The Four Imperials countered with Santa’s Got A Coupe De Ville which
caused Big Bud to Rock Around The Christmas Tree. Marlene Paul asserted
that I Wanna Spend Christmas With Elvis. Jerry Clayton produced a pounding 
rocker dedicated to Santa Claus.

Many of the popular rock ‘n’ roll artists issued Christmas albums: Connie 
Francis came out with Christmas In My Heart containing the perennial White 
Christmas as well as Silent Night, Adeste Fideles and The First Noel. Paul Anka 
announced It’s Christmas Everywhere in 1959. Again White Christmas is inclu-
ded. The Ventures gave us instrumental versions of Christmas favourites in 1965,
and yes White Christmas is included. Merry Christmas From Bobby Vee in
1962 again contains the obligatory White Christmas. Dion waited until 1993 to 
come up with a Christmas album (Rock’n’Roll Christmas) but he too couldn’t 
resist a White Christmas. Freddie Cannon’s Have A Boom Boom Christmas 
album, came in 2002, 43 years after his fi rst hit Tallahassie Lassie. Cliff Richard
waited over 50 years to produce his Christmas offering Christmas With Cliff.
It contained his version of Harry Belafonte’s smash hit from 1957 Mary’s Boy 
Child which spent 3 months in charts. Cliff couldn’t resist White Christmas. 
The Everly Brothers added the Boys Town Choir to their recordings on Christ-
mas With The Everly Brothers performing Adeste Fideles, The First Noel, 
Silent Night, Oh Little Town Of Bethlehem and God Rest Ye Merry Gentle-
men but not White Christmas! Huey “Piano” Smith put a New Orleans beat 
to White Christmas and called it White Christmas Blues on his album ‘Twas 
The Night Before Christmas. Six of the other songs were dedicated to Santa 
Claus. Finally to quote Shakin’ Stevens Merry Christmas Everyone.

Big Bud zachęcał do zabawy w Rock Around The Christmas Tree. Marlene
Paul twierdziła, że święta chce spędzić z Elvisem (I Wanna Spend Christmas
With Elvis). Jerry Clayton wyprodukował rockowy kawałek z dedykacją dla 
Santa Claus.

Wielu popularnych wykonawców rock’n’rolla wypuściło świąteczne krążki: 
Connie Francis nagrała Christmas In My Heart, zawierający coroczny hit White 
Christmas, a także Silent Night, Adeste Fideles oraz The First Noel. Paul Anka 
w 1959 zakomunikował swoją płytą, że Boże Narodzenie jest wszędzie 
(It’s Christmas Everywhere). Na tym krążku także nie zabrakło White Christmas. 
W 1965 roku The Ventures nagrali instrumentalne wersje świątecznych prze-
bojów, oczywiście z White Christmas. Ta pozycja obowiązkowa pojawia się 
też na nagranej w 1962 roku płycie Merry Christmas From Bobby Vee. Dion 
czekał z albumem świątecznym aż do 1993 (Rock’n’Roll Christmas), na nim też 
króluje White Christmas. Freddie Cannon nagrał Have A Boom Boom Christmas
w 2002 roku, 43 lata po swoim pierwszym hicie Tallahassie Lassie. Cliff Richard
zwlekał jeszcze dłużej, bo 50 lat, aby wreszcie wyprodukować Christmas
With Cliff. Na płycie znalazł się przebój Harry’ego Belafonte’a z 1957 roku
– Mary’s Boy Child, który przetrwał na liście przebojów trzy miesiące. Cliff 
także nie oparł sie urokowi White Christmas. The Everly Brothers na krążku 
Christmas With The Everly Brothers wystąpili z chórem chłopięcym i wykonali
Adeste Fideles, The First Noel, Silent Night, Oh Little Town Of Bethlehem oraz 
God Rest Ye Merry Gentlemen (tym razem obyło sie bez White Christmas!) 
Huey “Piano” Smith dodał do White Christmas nowoorleańskie brzmienie 
i nazwał utwór White Christmas Blues, który pojawił się w albumie ‘Twas The 
Night Before Christmas. Aż sześć piosenek było poświęconych Mikołajowi. 
Na koniec zacytuję Shakin’ Stevensa: Merry Christmas Everyone.

Książki pod choinkę
Zbliżają się święta, a to czas, niezależnie od kultury, 
wielu doznań kulinarnych. Szczególnie w dzielnicy pół-
nocnej, podczas Chanuki, wszędzie unosiły się zapachy, 
bo ze względu na radosny charakter święta zabroniony 
był wtedy post.

Piotr Bikont, reżyser, dziennikarz i krytyk kulinarny, kreśli 
w niezwykle bogato ilustrowanej książce „Kuchnia ży-
dowska” wizję kuchni egzotycznej, a nie tak przecież 

odległej od naszej. Przepisy dostosowane są do wymogów i gustów współ-
czesnego odbiorcy. Oprócz potraw cenionych przez smakoszy na całym 
świecie, czytelnik znajdzie tutaj także wiele cennych informacji na temat kultury 
i historii Żydów. Atutem jest jej wyjątkowa szata grafi czna, dzięki której będzie 
ona wspaniałym prezentem zarówno dla wszystkich miłośników wybornej 
kuchni, jak i kolekcjonerów pięknych książek.

W kuchni żydowskiej sporo było potraw wegetariańskich. Jeśli chcielibyście je 
poznać, zajrzyjcie do książki „Hazana” Paoli Gavin. Gdziekolwiek się osiedlali 
wędrujący po całym świecie Żydzi, dostosowywali lokalne dania do swych 
surowych reguł żywienia. To stąd wzięła się ogromna różnorodność kuchni ży-
dowskiej, która wiele zawdzięcza kulinarnej tradycji m.in. krajów śródziemnomor-
skich, Maroka, Bliskiego Wschodu oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Wśród
potraw mnóstwo w niej przepisów wegetariańskich, bo w judaizmie uważa
się, że jedzenie mięsa wzmacnia zwierzę-
cą, a co za tym idzie, złą naturę człowieka. 
W dużej mierze mamy zatem specjały 
oparte na chlebie, serach owczych i kozich,
orzechach, oliwkach, owocach, warzy-
wach i ziołach. We wstępie autorka, bry-
tyjska dziennikarka kulinarna współpracu-
jąca z „The Guardian”, wspomina, że robiąc
research odkryła nie tylko historię jej 
pochodzącej z Polski i Białorusi rodziny,
lecz także mogła prześledzić dziedzictwo
kulinarne Żydów z różnych regionów świa-
ta. Kolejne rozdziały poświęca m.in. Polsce,
Litwie, Rosji, Niemcom, Francji, Włochom, 
Hiszpanii, Algierii, Syrii czy Grecji. W drugiej 
części prezentuje 150 przepisów z dwu-

dziestu krajów. Na początku apetyt pobudzają przystawki i sałatki, np. tune-
zyjska sałatka szabatowa z karczochów, fenkułu i harissy. Następnie receptury 
na zupy (np. czeską kalafi orową z kwaśną śmietaną i serem gruyère) oraz 
makarony i pierogi (np. włoską zieloną lazanię z grzybami leśnymi). Dalej 
potrawy bazujące na produktach zbożowych (np. syryjski ryż ze szpinakiem 
i sumakiem), dania główne (np. węgierski strudel z kapustą i orzechami 
włoskimi) i z jajek (np. irański placek ziemniaczany). Publikację kończy rozdział 
poświęcony deserom, wśród których kuszą greckie zawijańce z dynią. Któżby 
się nie skusił!

Na koniec naszego przeglądu książek kulinarnych „Dietojarska
kuchnia żydowska”. Przepisy kuchni żydowskiej. Smaki, znów 
wegetariańskie, które pokochali Marc Chagall i wileńska bohema. 
Książka kucharska, która zaginęła w zawierusze wojennej. 

Fania Lewando przed wojną prowadziła w Wilnie popularną restaurację ser-
wującą wybrednym gościom wegetariańskie specjały kuchni Żydów aszkenazyj-
skich. Łączyła nieoczywiste smaki, gotowała zdrowo, mając świadomość, że 
tylko bezmięsna dieta i odpowiednia dawka witamin mogą zapewnić dobre 
samopoczucie. Jej kulinarny kunszt był szeroko ceniony, nic więc dziwnego, 
że zaproponowano jej, by wypłynęła w ekskluzywny rejs jako szefowa kuchni 
serwującej koszerne potrawy na statku Batory. Potrawami Fani zachwycały się 
wileńska śmietanka towarzyska i lokalna bohema, nad ich smakiem rozpływał 
się też Marc Chagall. Chociaż wywodziła się ze skromnego domu, kulinarny ta-
lent przyniósł jej sławę wykraczającą daleko poza Wilno. Tuż przed wybuchem 

drugiej wojny światowej zdążyła wydać 
książkę, w której zgromadziła proste, lecz 
wyśmienite przepisy. W 1941 roku ślad po 
Fani zaginął, a książka przepadła w wojen-
nej zawierusze. Po latach została przez 
przypadek odnaleziona na targach anty-
kwarycznych. Gdyby nie zwykły zbieg 
okoliczności, nigdy nie odkrylibyśmy orygi-
nalnych przepisów na bajeczną chałkę, 
doskonały czulent, złociste latkes, wybitny 
kugel i wiele innych wspaniałych potraw.
To więcej niż książka kucharska. To opo-
wieść o smakach, które przeniosą nas do 
przedwojennego Wilna, przybliżą aszke-
nazyjskie receptury i ideę Tikkun Olam – 
czynienia świata lepszym dla siebie i innych.

wyśmienite przepisy. W 1941 roku ślad po 

To więcej niż książka kucharska. To opo-
wieść o smakach, które przeniosą nas do 

 przed wojną prowadziła w Wilnie popularną restaurację ser-
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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!!!

FUNDACJI ALTEREDU
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Bardzo stary nauczycielski dowcip mówił o tym, że szkoła 
byłaby fantastycznymi miejscem pracy, pod warunkiem, 
że nie byłoby tam uczniów… Sytuacja, w której znaleźliśmy 
się ze względu na pandemię brutalnie zweryfi kowała ten 
pogląd: szkoła w której nie ma uczniów jest pusta i smutna. 
Gdy patrzę na korytarze, po których od czasu do czasu 
przemykają tylko nauczyciele, mam wrażenie, że zaraz 
usłyszę na nich wycie kojota oraz zobaczę pchany wiatrem 
stepowy ostrokrzew.

Z twarzy uczniów nauczyciel może wyczytać wiele: czy są 
zainteresowani tematem i sposobem prowadzenia zajęć, 

czy rozumieją omawiane zagadnienie, czy śledzą treść zająć z uwagą. Dzięki 
temu dobry belfer potrafi  na bieżąco dostosować formę, treść i tempo 
zajęć, a czasem nawet zrezygnować z tematu przewidzianego przez program,
na rzecz rozmów z uczniami na tematy, które są dla nich w tym momencie 
istotne. Podczas zdalnego nauczania z oczywistych względów jest to niez-
wykle utrudnione.

Uczniowie moim zdaniem są w jeszcze trudniejszym położeniu Szkoła całkiem 
nagle i bezpardonowo wdarła się do ich domów naszych uczniów. Zaczęła 
zajmować miejsce w łóżku, przy śniadaniu, przy stole jadalnym. O ile nauczy-
ciele mogą prowadzić lekcje ze szkoły (i w naszych szkołach robią to) wyjść 
do pracy z przestrzeni domowej, spotkać się z kolegami z pracy, to ucznio-
wie nie mają takiej możliwości, a dodatkowo mają zakaz wychodzenia z domu 
do godziny 16. Część uczniów samodzielnie nie potrafi  zorganizować sobie 
swojego miejsca tylko do nauki, a część z nich nawet może nie mieć w domu 
takiego miejsca, przez co nie ma takiej możliwości. Cała sytuacja zamknięcia 
pokazuje nam, jak niezwykle ważne dla dobrego samopo-
czucia jest oddzielenie życia szkolnego (lub zawodowego) 
od życia domowego. 

W SLO7 pierwsze klasy na zajęciach Treningu Umiejętności
Percepcyjnych dowiadują się w jaki sposób zorganizować
sobie przestrzeń do nauki, a także czas między lekcjami. 
Mikołaj Bukrewicz – nasz uczeń i współautor tego artykułu 
uświadomił mi jednak, że takie zajęcia powinny być prowa-
dzone również w klasach starszych. Zanim oddam Miko-
łajowi głos, abyście drodzy Czytelnicy zobaczyli jak wygląda 
problem z pozycji ucznia, mam apel do wszystkich nauczy-
cieli i rodziców, którzy czytają ten tekst: 

Przypominajcie uczniom, aby nie wchodzili na lekcje leżąc 
w łóżku, czy siedząc przy jedzeniu. Jedzenie i spanie są 
niezwykle ważnymi czynnościami w życiu człowieka i nie 
powinniśmy ich kojarzyć z czynnościami stresującymi, takimi 
jak nauka szkolna, bowiem nawet najlepiej prowadzone zaję-
cia przysparzają mniejszego lub większego stresu.

Po drugie, przypominajcie uczniom, aby przerwy między
lekcjami spędzali z dala od komputera: uszy muszą odpocząć od szumu
wentylatorów, a oczy muszą zmienić akomodację patrząc gdzieś w dal, gdyż 
ciągłe patrzenie w ekran oddalony o 30-60 cm nie jest zdrowe.

Bardzo stary nauczycielski dowcip mówił o tym, że szkoła 
byłaby fantastycznymi miejscem pracy, pod warunkiem, 
że nie byłoby tam uczniów… Sytuacja, w której znaleźliśmy 
się ze względu na pandemię brutalnie zweryfi kowała ten 
pogląd: szkoła w której nie ma uczniów jest pusta i smutna. 
Gdy patrzę na korytarze, po których od czasu do czasu 
przemykają tylko nauczyciele, mam wrażenie, że zaraz 
usłyszę na nich wycie kojota oraz zobaczę pchany wiatrem 
stepowy ostrokrzew.

Z twarzy uczniów nauczyciel może wyczytać wiele: czy są 
zainteresowani tematem i sposobem prowadzenia zajęć, 

Taki nam się nagle pojawił bezkompromisowy przeciwnik. 
W najlepszych przypadkach uprzykrza życie, a w najgor-
szych odbiera bliskich. Nawet jeśli radzimy sobie w jakiś 
sposób z codziennością obróconą do góry nogami i jeszcze 
w każdej możliwej płaszczyźnie, to właściwie i tak wiele 
nie można zrobić. Pozostaje tylko czekać na ten czas, kiedy 
niby już będzie po wszystkim, ale na dźwięk słów „pan-
demia”‚ czy „wirus” każdy odczuwać będzie objawy stresu 
pourazowego…

Obserwuję naszą zmieniającą się perspektywę względem 
przebiegu pandemii i to jak na nas wpływa. Pamiętam 

jak jeszcze parę miesięcy temu mówiliśmy: „No, a właściwie to znasz kogoś 
chorego?”. No i wystarczyło tylko trochę poczekać. Dziś czuje się niekomfor-
towo, oglądając fragment jakiegoś fi lmu, w którym występuje grupa osób 
przebywających blisko siebie bez maseczki na twarzy. 

Ogromnym problemem, poza oczywistym ograniczeniem kontaktu z ludźmi, 
jest w bardzo wielu przypadkach brak oddzielenia przestrzeni w której żyje-
my, czasem nawet 24 godziny na dobę i którą współtworzymy na przykład 
jako dziecko czy rodzic, od tej w której pracujemy. Ze swojego uczniowskiego 
doświadczenia wiem ile to kosztuje. Myślę, że w szkołach za mało mówi się 
o organizacji przestrzeni do pracy i sposobach uczenia się w czasie pandemii, 
która nie wiadomo ile jeszcze potrwa.

Taki nam się nagle pojawił bezkompromisowy przeciwnik. 
W najlepszych przypadkach uprzykrza życie, a w najgor-
szych odbiera bliskich. Nawet jeśli radzimy sobie w jakiś 
sposób z codziennością obróconą do góry nogami i jeszcze 
w każdej możliwej płaszczyźnie, to właściwie i tak wiele 
nie można zrobić. Pozostaje tylko czekać na ten czas, kiedy 
niby już będzie po wszystkim, ale na dźwięk słów „pan-
demia”‚ czy „wirus” każdy odczuwać będzie objawy stresu 
pourazowego…

Obserwuję naszą zmieniającą się perspektywę względem 
przebiegu pandemii i to jak na nas wpływa. Pamiętam 

Puste szkoły i domy pełne szkół

lekcjami spędzali z dala od komputera: uszy muszą odpocząć od szumu
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Czemu się czepiam? 
Czemu warto się czepiać?
Na moich profi lach w mediach społecznościowych (WdŻ 
dla zaawansowanych) recenzuję książki i robię to dokład-
nie. Według niektórych – czepiam się. Zgadzam się z tym. 
Czasem w poście nie mieszczą się wszystkie moje uwagi 
i wtedy muszę wybierać najważniejsze. Prawie zawsze coś 
znajduję. Nawet mnie to trochę dziwi, bo wcale nie czytam 
książek po kilka razy ani jakoś dokładnie. Raczej robię 
rzeczy szybko i jeszcze przynajmniej dwie na raz. Ale mój 
mózg jakoś to wyłapuje, po prostu to widzę.

Tak samo na co dzień staram się zwracać uwagę na to, co mówię, myślę 
i piszę, a także co mówią i piszą inni. Szczególnie w szkole. Bo słowa są 
ważne. Potrafi ą sprawić, że uwierzymy w siebie i zrobimy coś, do czego 
inaczej nie bylibyśmy/byłybyśmy zdolni/zdolne. Potrafi ą załamać i sprawić, 
że zrezygnujemy z czegoś na zawsze. Potrafi ą dać życie – metaforycznie. 
I zabrać – dosłownie.

Czemu się 
Czemu warto się 
Na moich profi lach w mediach społecznościowych (WdŻ 
dla zaawansowanych) recenzuję książki i robię to dokład-
nie. Według niektórych – czepiam się. Zgadzam się z tym. 
Czasem w poście nie mieszczą się wszystkie moje uwagi 
i wtedy muszę wybierać najważniejsze. Prawie zawsze coś 
znajduję. Nawet mnie to trochę dziwi, bo wcale nie czytam 
książek po kilka razy ani jakoś dokładnie. Raczej robię 
rzeczy szybko i jeszcze przynajmniej dwie na raz. Ale mój 

Dlatego zwracam uwagę na nieodpowiednie żarty i teksty. Nie przyjmuję
uzasadnień, że my tak tylko na niby i między sobą, bo jeśli jesteśmy w większej
społeczności, to powinniśmy starać się, żeby wszyscy czuli się w niej dobrze. 
A na pewno nie czuli się źle przez nas i nasze żarty. Zawsze w większej
grupie naleyży zakładać, że słyszy mnie ktoś, kogo dotyczy to, co mówię. 
Tłumaczę sarkazm i absurd, żeby wszyscy wiedzieli, co jest na serio, a co nie.
Podaję lepsze wersje wyrażeń przy wrażliwych tematach. Nie, na błędy języ-
kowe i literówki raczej nie zwracam uwagi, bo to nie jest aż tak ważne. 
Oczywiście na pewno coś czasem przegapię i wiele jeszcze nie wiem.

Ale to ma sens tylko wtedy, gdy pilnuję też siebie i tylko wtedy, jeśli w sytua-
cji, w której ktoś mnie poprawia, potrafi ę powiedzieć “dziękuję, masz rację”. 
A jeśli moim nastawieniem nie jest to, żeby mieć zawsze rację, tylko żeby 
nauczyć pewnego podejścia, to moja pomyłka nie jest moja porażką, tylko 
właśnie okazją, żebym i ja się czegoś nauczyła i innych dzięki temu też.

W szkole nie mam z tym problemu, poza – bywa różnie, cały czas się uczę.

UWA Ż A JCIE NA SŁOWA .

Materiał ilustracyjny 
autorki tekstu
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Reguła niedostępności zakłada, że pragniemy bardziej tego, co problema-
tyczne w zdobywaniu albo czego jest niewiele, bo bardziej cenimy rzeczy 
rzadkie i oryginalne. Wydają się nam one bardziej atrakcyjne, bo nie każdy może 
je posiadać. Rzeczy i wartości – takie jak miłość i przyjaźń – trudniejsze do 
zdobycia, ceni się bardziej, bo są prestiżowe i mają z reguły lepszą jakość. 
Przy pierwszym klubie Akwarium funkcjonował w latach 70. poprzedniego 
stulecia klub płytowy o nazwie „Biały kruk czarnego krążka”. Oryginalność 
i – paradoksalnie – rzadka obecność jazzu w życiu publicznym działa 
w ramach omawianej reguły na wiele osób, które dopiero zaczynają swoją 
przygodę  z tą muzyką i na te, które po prostu pragną sztuki niebanalnej.  
I w drugą stronę, publiczność jazzowa, jednak nieliczna, ale lojalna, „wymusza” 
na twórcach doskonalenie się i poszerzanie granic jazzu. 

Regułę zaangażowania i konsekwencji Cialdini opisuje na przykładzie ob-
stawiania wyścigów konnych, kiedy tuż po opłaceniu zakładu ludzie byli 
pewniejsi zwycięstwa „swojego” konia niż bezpośrednio przed transakcją, 
chociaż szanse na wygraną nie zmieniły się. Uwielbiamy być postrzegani 
jako osoby konsekwentne w swych działaniach, wiarygodne i lojalne, co 
marketing wykorzystuje przykładowo w up-sellingu. Jazzfanom trudno odmó-
wić zaangażowania i konsekwencji w konsumowaniu tego ciągle niszowego
gatunku muzyki, a twórcy także nie pozostają w tyle, wydając nagrania 
hybrydowe w duchu postmodernizmu. Stałość poglądów estetycznych 
u jednych i drugich popłaca…

W poetyce antycznej kluczowe są trzy terminy: mimesis – naśladowanie 
natury przez sztukę, katharsis – oczyszczenie przez sztukę, i apate. Apa-
tetyczna teoria sztuki zakłada iluzję, „słodkie oszustwo”, podstęp, artystycz-
ną manipulację, którymi karmi się także muzyka. Robi to za naszą zgodą, 
używając opisanych w tym felietonie narzędzi. 

Apetyt na apate? Kupmy płyty pod choinkę!                     Zdrowych Świąt!

Zdjęcie autora tekstu

APETYT NA APATE
Znany psycholog społeczny, Robert Cialdini, 26 lat 
temu napisał książkę „Wywieranie wpływu na ludzi: Teoria 
i praktyka”. To wydawnictwo ciągle imponuje aktualno-
ścią i uniwersalnością opisanych tam narzędzi wpływu
społecznego, które autor zawarł w formie kilku reguł: 
wzajemności, społecznego dowodu słuszności, lubie-
nia i sympatii, autorytetu, niedostępności oraz zaanga-
żowania i konsekwencji. Zbadajmy więc, jak działa na 

nas muzyka, a jazz w szczególności, w kontekście rad Cialdiniego, który
w swoich pracach naukowych uczy nas skanowania i rozumienia stylu
i sensu życia.

Reguła wzajemności mówi, że staramy odwdzięczyć się osobie lub insty-
tucji, które nam coś podarowały. Etiopia, targana konfl iktami i doświadczana 
wojną domową i suszą, w 1985 roku ofi arowała 5 tysięcy dolarów Meksy-
kowi w ramach pomocy dla ofi ar trzęsienia ziemi. Etiopczycy pamiętali 
bowiem o pomocy humanitarnej, której 50 lat wcześniej udzielili im Meksy-
kanie w związku ze zbrojną inwazją faszystów. W marketingu ta reguła prze-
jawia się chociażby w działaniach hostess, oferujących nam w marketach 
próbki towarów. Jazz daje słuchaczom dużo, przede wszystkim obietnicę 
konsumpcji sztuki niebanalnej, a my w dzisiejszych czasach odwdzięczamy 
się nie tyle chodzeniem na koncerty, które odbywają się z reguły on-line, ile 
kupowaniem płyt czy „cegiełek” wspierających artystów. W drugą stronę 
działa to w ten sposób, że nasza emocjonalna i nieobojętna reakcja na 
wytwór pracy jazzmenów czyni z nich gigantów, nawet jeśli nie są liderami, 
tylko akompaniują. A więc podwójna korzyść…

Reguła społecznego dowodu słuszności podkreśla, że nasze
zachowania stanowią często reakcję na zachowania innych 
ludzi. Jeśli nie wiemy jak postąpić w danej chwili, podejmujemy 
decyzję na podstawie obserwacji innych, przykładowo za poś-
rednictwem portali społecznościowych. Jednak mainstream
ma siłę, ale często nie ma racji! Jazz to ciągle muzyka dość
elitarna, mimo że przecież miesza najrozmaitsze gatunki mu-
zyczne. Bez edukacji społeczeństwa i pokazania w mediach 
uniwersalności jazzu społeczny dowód słuszności zadziała 
tylko w określonych grupach, poszukujących nowych emocji 
w sztuce. A może o to chodzi, aby nas, jazzfanów, było mniej, 
ale za to wiernych i lojalnych. W drugą stronę działa ta reguła
w ten sposób, że gusta publiczności nieraz komercjalizują 
jazz, ale na szczęście nie jest to zjawisko masowe! Prawdziwy 
jazz ma się dobrze!

Reguła lubienia i sympatii polega na tym, że zgadzamy się 
komuś wyświadczyć przysługę, chociaż często nie mamy na 
to czasu ani ochoty. Dzieje się tak wtedy, gdy kogoś darzymy 
sympatią, wyczuwamy w relacjach jakieś podobieństwo czy 
owocnie z kimś współpracujemy. Jak jazzmeni wobec jazz-
fanów, a przecież dzieje się to także na zasadzie wzajemności. 
Muzyka w naszych domach jest wszechobecna, a przecież nie 
zawsze słuchamy jej w skupieniu. Nie porzuca się jednak tego, co 
się lubi. Z kolei twórcy szukają inspiracji wszędzie, nieraz mimo-
chodem i przypadkowo, choć przecież liczy się tak naprawdę 
efekt u szanowanego odbiorcy.

Autorytet towarzyszy nam w życiu od narodzin. Rodzice, nau-
czyciele, szefowie, specjaliści w danej dziedzinie, osoby publi-
czne mają na nas wpływ. To z naszej strony rozsądne i wy-
godne, bo zawierzenie autorytetowi zwalnia nas z dogłębnej 
analizy wielu problemów. Przykładowo, w świecie reklamy to 
znani aktorzy zachwalają skuteczność leków i suplementów 
diety. Jazzmeni i artyści w ogóle są autorytetem dla wielu 
ludzi, zawsze tak było, chociażby w PRL-u, gdzie aktorzy stawali
się sumieniem narodu i manifestowali jego pragnienia. Obser-
wujemy jak te nasze autorytety jazzowe radzą sobie w dobie 
pandemii i odwrotnie – świat jazzu analizuje swoich odbio-
rców pod kątem socjologicznym i estetycznym. Nawzajem 
jesteśmy sobie potrzebni, bo autorytet sprawdza się tylko 
w praktyce. 

Koncerty w plenerze to pewno jedyna szansa na aktywną jazzową wiosnę i lato.
Na zdjęciu nasi „eksportowi” muzycy: pianista Władysław Sendecki i saksofonista Andrzej Olejniczak na 
festiwalu Jazz na Starówce 2016.

Zdrowych Świąt!
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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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SPACERKIEM 
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POZIOMO:
  3.  Złota ...., według legendy pływała w podziemiach   

 pałacu Gnińskich na Tamce.

  8.  Sąsiadujący z Łazienkami klasycystyczny pałac 
 zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego.

  9.  Bajecznie kolorowy ptak, stały mieszkaniec parku 
 w Łazienkach Królewskich.

11.  Główny projektant pałacu w Wilanowie (nazwisko).

12. Bernardo Bellotto, zwany ...., malarz klasycystyczny.   
 Precyzyjnie malował weduty Warszawy.

13.  .... z Gielniowa, patron Warszawy związany 
 z kościołem św. Anny.

PIONOWO:

  1.   Ogromny pałac wysadzony przez Niemców. Pozostał  
  po nim Grób Nieznanego Żołnierza.

  2.   Handlowo-hotelowy kompleks wzniesiony przez  
  królową Marysienkę. Obecnie stoi tam Teatr Wielki. 

  4.   Książę .... Poniatowski. Utrwalony przez Thorvaldsena 
  na konnym pomniku.

  5.   Projektant Starej Pomarańczarni w Łazienkach 
  Królewskich (nazwisko).

  6.   Półokrągła budowla, część murów obronnych.

  7.   Imię modelki, która pozowała rzeźbiarce Ludwice  
  Nitsche do pomnika syrenki.

  8.   Autor Figury Matki Boskiej Pasawskiej na Krakowskim   
  Przedmieściu (nazwisko).

10.   Imię królewicza, inicjatora powstania pomnika 
  Zygmunta III Wazy.

POZIOMO:
  Złota ...., według legendy pływała w podziemiach   

PIONOWO:

  1.   Ogromny pałac wysadzony przez Niemców. Pozostał  
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