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ARKADIA 
Kraina wiecznej szczęśliwości

Właśnie takim miejscem miał 
być dla Heleny Radziwiłłowej 
założony przez nią nieopodal 

Nieborowa park. 
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Niedawne obchody powstania 
w getcie warszawskim każą 
przywołać poetę i twórcę 

„Żywego dziennika” 
Władysława Szlengela. 

Autora takich piosenek, 
jak „Chodź na piwko 

naprzeciwko”, „Jej pierwszy bal” 
czy „Panna Andzia ma wychodne”.

Kronikarz  getta

Jakiś czas temu miałam 
rozmowę, w czasie której 

ktoś mi powiedział, że 
nie zrobi czegoś z obawy 
przed tym, jak oceniony 

będzie jego wygląd. 
Nie, to coś nie miało 

i nie powinno mieć nic 
wspólnego z wyglądem.

Jak przeciwdziałać 
„obsesji piękna”?

Pozostańmy 
           nienasyceni, 
pozostańmy       
           nierozsądni

Pozostańmy 
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Był autorem tekstów kabaretowych i skeczy do takich kabaretów, jak „Cyrulik Warszawski”,
„Ali Baba” czy teatrzyku „13 Rzędów”. Napisał ponad 70 piosenek, które w latach 
1935–1939 i poźniej wykonywali znani artyści, np. zasłynął szlagierem muzycznym 
„Jedziem Panie Zielonka”. Wiersze pisane prostym językiem, często w tonacji półżarto-
bliwej, pozostawały w kręgu poetyki skamandrytów. Pisywał do wielu gazet, m.in. 
„Szpilek”, „Naszego Przeglądu”, „Chochoła”. W licznych artykułach podejmował tematykę
tożsamości żydowskiej, tradycji odnajdywanej w żydowskich świętach, nasilającego się 
antysemityzmu, miłości do Warszawy. Szczególnym sentymentem darzył Wolę, gdzie 
spędził większość życia (mieszkał w kamienicy przy ul. Waliców 14). 

Po wybuchu wojny jego wiersze zaczęły dokumentować zagładę Żydów w getcie. 
Zarabiał na życie w mieszczącej się przy ulicy Leszno 2, “Café Sztuka”, najpopularniejszej, 
najbardziej prestiżowej kawiarni literackiej goszczącej najambitniejszy kabaret getta. 
Występował razem z satyrykiem i piosenkarzem Józefem Lipskim i popularnym autorem 
i dyrektorem przedwojennych teatrów rewiowych 
Andrzejem Włastem. W “Sztuce” śpiewały znana już 
przed wojną Wiera Gran, Pola Braunówna czy nazy-
wana „słowikiem getta” młodziutka Marysia Ajzensztadt. 
Akompaniowali im Władysław Szpilman i Artur Goldfe-
der. Niezmierną popularnością cieszył się tworzony 
przez Szlengela tzw. „Żywy dziennik”, cotygodniowa 
mówiona kronika getta, w której otwarcie i błyskotliwie, 
żywo i dowcipnie opowiadał o toczącej się w getcie 
codzienności.

Jeden ze swoich bardziej przejmujących wierszy, “Kartka
z dziennika akcji” z 1943 r., artysta poświęcił najsłynniej-
szym ofi arom Wielkiej Akcji, Januszowi Korczakowi i jego 
podopiecznym. Inny – „Okno na tamtą stronę” – mówi 
o widoku z getta na „zakazany” Ogród Krasińskich.

Władysław Szlengel zginął w czasie powstania w getcie
warszawskim 8 maja 1943 roku. Wraz z żoną i grupą 
Żydów ukrywał się w bunkrze Szymona Kaca mieszczą-
cym się przy Świętojerskiej 36, we frontowych piwnicach 
domu zburzonego jeszcze w 1939 roku. Po wykryciu
kryjówki przez Niemców majowym rankiem wszyscy jej 
mieszkańcy – 130 osób – zostali rozstrzelani. 

       Zdjęcia 
       z archiwum autora

MAJOR BILL SMITH

The front cover of the spring 1978 edition of New Kommotion had 
a picture of Mac Curtis’ record “Come On Back” on the Shalimar 
label. This eventually came into the possession of record producer 
Major Bill Smith in Fort Worth, Texas. He had produced two massive 
worldwide hits with Bruce Channel’s “Hey Baby” (#1 in USA) and 
Paul & Paula’s “Hey Paul” (also #1 in USA). Both records were relea-
sed in 1962 (the year I left school). “Hey Paul” was issued on LeCam
records credited to Ray & Jill (Ray Hildebrand and Jill Jackson).
When Mercury decided to lease the recording they changed the 
credit to Paul & Paula. Prior to these recordings Major Bill Smith had re-
corded a number of rockabilly artists, amongst them Mac Curtis. Unlike 
Colonel Tom Parker who was Elvis Presley, Major Bill’s title was genuine.  
He had served in the American Airforce during the war as a B-17 navigator 
stationed in England. He was wounded on his 33rd mission fl ying over 
Germany. He retired as a Major and after the war he became a public 
relations offi cer at Carswell Air Force Base in Fort Worth, Texas, and began 

MAJOR BILL SMITH

Na okładce wiosennego wydania New Kommotion widniało zdjęcie 
płyty Maca Curtisa “Come On Back” (Shalimar). Trafi ła ona w posia-
danie producenta muzycznego, którym był Major Bill Smith z Fort 
Worth w Texasie.  Wyprodukował on dwa wielkie hity, nagrane 
przez Bruce’a Channel’sa “Hey Baby” (#1 w USA) i Paul & Paula’s 
“Hey Paul” (także #1 w USA). Oba utwory ukazały się w roku 1962, 
roku w którym skończyłem szkołę. “Hey Paul” wypuściła wytwórnia
LeCam (prawa mieli: Ray Hildebrand and Jill Jackson). Gdy Merkury 
zdecydował się na udostępnianie praw do nagrania, przepisane

zostały one na Paul & Paula. Przed wypuszczeniem tych utworów Major Bill 
Smith nagrywał sporo artystów z nurtu rockabilly, między innymi Maca Curtisa. 

Bill Smith naprawdę był majorem. Podczas II wojny służył w siłach powiet-
rznych Ameryki, był nawigatorem bombowca B-17, który stacjonował 
w Londynie. Podczas swojego trzydziestego trzeciego lotu nad Niemcami 
został ranny. Zakończył wtedy służbę i po wojnie został urzędnikiem public 

Niedawne obchody powstania w getcie warszawskim każą przywołać poetę i twórcę „Żywego dziennika” 
Władysława Szlengela. Autora takich piosenek, jak „Chodź na piwko naprzeciwko”, „Jej pierwszy bal” czy 
„Panna Andzia ma wychodne”.

Kronikarz  getta

Władysław Szlengel przed afi szem fi lmu „Hrabia Monte 
Christo”, lipiec 1930 r. / Zbiory ŻIH
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 Tłumaczenie 
Agnieszka Sozańska

writing songs for local musicians. He had a hit when 
Sonny James recorded his composition “Twenty Feet Of 
Muddy Water”. He went on to become a record producer. 
After several local hits in Texas he came up with his two
smash hits in 1962 and followed it up with another big
hit “Last Kiss” in the USA by J. Frank Wilson & the 
Cavaliers. His service in the UK during the war had given 
him a taste for England and he would return quite 
often. Sometime in 1980 he came to London again and 
took up residence at the Kensington Hilton. It was from 
there that I received a phone call from the Major. He told 
me that we had featured one of his recordings, namely 
Mac Curtis on one of our previous issues, and he would 
like to meet with me. I duly went round to the Hilton 
and met up with the Major. He was an extraordinary 
character who was an extremely good motivator. This was 
confi rmed later by all the artists I met who had worked 
with him. He seemingly had the knack of convincing them 
that their latest recording would be a smash hit.

Anyway the Major told me that I was going to be the UK 
representative for his recordings. I took the easy option 
and agreed! What with having a fulltime job, producing 
New Kommotion and a family of four boys, I really didn’t 
have too much spare time. Anyway I managed to lease 
four Tooter Boatman tracks to Rockstar Records, and an 
album by Amos Milburn Jr which was issued by the 
Swedish Mr R&B label. I wrote the sleeve notes for both releases, and got 
my commission for the two deals. I managed to arrange a further meeting 
with Major Bill attended by Bill Millar and Ray Topping, two regular NK 
contributors. We interviewed him about all the Texan rock ‘n’ roll artists he 
knew and obtained a wealth of material for future issues of New Kommotion.

Over the next few years Major Bill was a regular visitor and would always 
phone me up inviting me to meet him at the Hilton, and always had a large 
number of records for me. He had launched a number of record labels 
over the years starting with LeCam, and LeBill followed by a host of others 
including Charay, Royalty, Christi, and Zuma to name but a few. (Over the 
years he issued over 3000 records). I still have all the records he gave me 
to this day in total they run into the hundreds.

Major Bill decided that I was the man to write his biography, and conse-
quently brought over stacks of information about his life. Somewhere 
I have all this material, but the book never really got started. On another 
occasion Major Bill let me in on a big secret; Elvis was not really dead and 
had faked his own death, grown a beard and moved to an island to escape 
the pressures of fame. In his new disguise he had visited Europe. The Major 
had a recording that proved that Elvis was still alive. He had written a book 
entitled “Elvis Lives”. It was well said that Major Bill Smith was a man who 
seemed disinclined to let the facts get in the way of a good story! 

The last time I saw Major Bill at the Hilton, the Major greeted me with 
the question, “Are you a Christian?” I replied in the affi rmative. He told me 
that he had just been saved 
and had become a Born-Again 
Christian. He asked me to kneel 
down on the fl oor and pray for 
the redemption of our souls. 
I later learnt that he had star-
ted preaching and worked at 
raising funds for charity at the
Union Gospel Mission in Fort 
Worth. After that visit there was 
no further word from the Major 
and I subsequently learned that 
this colourful fi gure had died 
in 1994 at the age of 72.

relations w bazie wojskowej w Fort Worth, w Texasie. Zaczął 
też pisać piosenki dla lokalnych artystów. Doczekał się prze-
boju, kiedy Sonny James nagrał kompozycję “Twenty Feet Of 
Muddy Water”. Major Bill Smith został wtedy producentem 
muzycznym, odpowiedzialnym za kilka hitów o charakterze 
lokalnym. Dwa naprawdę wielkie przeboje wyprodukował 
w 1962 roku, po nich przyszedł czas na “Last Kiss” nagrany 
w Stanach przez zespół J. Frank Wilson & the Cavaliers. 

Smith posmakował atmosfery Anglii, kiedy odwiedził ten 
kraj służąc w wojsku. Potem często tam wracał. Koło roku 
1980 przybył do Londynu i zamieszkał w Hiltonie na Ken-
sington. Stamtąd właśnie zadzwonił do mnie. Powiedział, 
że widział nagranie Maca Curtisa w jednym z wydań New 
Kommotion i chciałby się ze mną zobaczyć. Poszedłem 
oczywiście do hotelu Hilton na to spotkanie. Major był nie-
samowitą osobowością, człowiekiem, który potrafi ł moty-
wować ludzi. Mówili o tym wszyscy artyści, których poz-
nałem, a którzy z nim pracowali. Miał dar przekonywania, 
który sprawiał, że ludzie wierzyli, że ich następny utwór na 
pewno stanie się przebojem.

Major powiedział mi, że będę jego przedstawicielem na 
Anglię. Oczywiście, że się zgodziłem, chociaż pracując 
na pełny etat, prowadząc New Kommotion i opiekując się 
czwórką dzieci miałem naprawdę niewiele czasu wolnego. 
Udało mi się jednak podpisać kontrakt na cztery utwory

Tooter Boatman z Rockstar Records oraz na album Amosa Millburna 
juniora ze szwedzką wytwórnią Mr R&B. Notki na obwolutach obu płyt są 
mojego autorstwa i dostałem za to wynagrodzenie. Spotkałem się jeszcze 
potem z Majorem Billem w towarzystwie Billa Millara i Raya Toppinga, którzy 
pisali dla New Kommotion. Zrobiliśmy z nim wywiad o artystach rock’n’rolla, 
których znał w Teksasie zyskujac tym samym mnóstwo ciekawego materiału 
do nowych wydań New Kommotion.

W ciągu następnych kilku lat Major Bill bywał w Anglii regularnie i zawsze 
do mnie dzwonił zapraszając na spotkanie do Hiltona i przywożąć mi dużo 
płyt. Wypromował przez lata kilka wytwórni, począwszy od LeCam, i LeBill 
aż po Charay, Royalty, Christi i Zumę, żeby wymienić chociaż kilka z nich. 
Wydał przez te wszystkie lata ponad trzy tysiące płyt. Mam w domu wszys-
tkie krążki, które mi podarował, są ich setki.

Major Bill Smith zdecydował także, że zostanę autorem jego biografi i 
i dostarczał mi mnóstwo materiału do jej napisania. Ciągle mam te materiały, 
ale książki nawet nie zacząłem. Major zdradził mi kiedyś sekret: tak naprawdę 
Elvis upozorował swoją śmierć, on nadal żyje – zapuścił brodę i przepro-
wadził się na wyspę, żeby uciec od problemów związanych z byciem 
sławnym. Major był podobno w posiadaniu nagrania, które potwierdzało 
tę rewelację, napisał nawet książkę zatytułowaną „Elvis żyje”. Nie chciał 
pozwolić by fakty przeszkodziły mu w opowiedzeniu ciekawej historii.

Kiedy widziałem Majora Billa Smitha po raz ostatni, spytał mnie, czy jestem 
chrześcijaninem. Odpowiedziałem twierdząco, a on wyznał, że właśnie się 

nawrócił. Poprosił bym uklęk-
nął i modlił się o zbawienie 
naszych dusz. Usłyszałem po-
tem, że został kaznodzieją 
i zbierał fundusze na cele cha-
rytatywne w Union Gospel 
Mission w Fort Worth. Nie 
odezwał się już do mnie wię-
cej po tej wizycie – dowie-
działem się potem, że ta bar-
wna postać zakończyła życie 
w 1994 roku w wieku 72 lat.

Swedish Mr R&B label. I wrote the sleeve notes for both releases, and got 

sington. Stamtąd właśnie zadzwonił do mnie. Powiedział, 
że widział nagranie Maca Curtisa w jednym z wydań New 
Kommotion i chciałby się ze mną zobaczyć. Poszedłem 
oczywiście do hotelu Hilton na to spotkanie. Major był nie-
samowitą osobowością, człowiekiem, który potrafi ł moty-
wować ludzi. Mówili o tym wszyscy artyści, których poz-
nałem, a którzy z nim pracowali. Miał dar przekonywania, 
który sprawiał, że ludzie wierzyli, że ich następny utwór na 
pewno stanie się przebojem

Major powiedział mi, że będę jego przedstawicielem na 
Anglię. Oczywiście, że się zgodziłem, chociaż pracując 
na pełny etat, prowadząc New Kommotion i opiekując się 
czwórką dzieci miałem naprawdę niewiele czasu wolnego. 
Udało mi się jednak podpisać kontrakt na cztery utwory

Tooter Boatman z Rockstar Records oraz na album Amosa Millburna 

wna p
w 1994 roku w wieku 72 lat.

Tooter Boatman EP

r
też pisać piosenki dla lokalnych artystów. Doczekał się prze-
boju, kiedy Sonny James nagrał kompozycję “
Muddy Water
muzycznym, odpowiedzialnym za kilka hitów o charakterze 
lokalnym. Dwa naprawdę wielkie przeboje wyprodukował 
w 1962 roku, po nich przyszedł czas na “Last Kiss” nagrany 
w Stanach przez zespół J. Frank Wilson & the Cavaliers.

Smith posmakował atmosfery Anglii, kiedy odwiedził ten 
kraj służąc w wojsku. Potem często tam wracał. Koło roku 
1980 przybył do Londynu i zamieszkał w Hiltonie na Ken-

Major Bill Smith

Amos Milburn Jr
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Zdjęcia autora tekstu

ARKADIA 
Kraina wiecznej szczęśliwości

Właśnie takim miejscem dla Heleny Radziwiłłowej miał być park 
założony przez nią nieopodal Nieborowa. Wojewodzina wileńska 
Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa była jedną z najbardziej wpły-
wowych  kobiet  swoich czasów. Słynęła z urody i temperamentu, była 

świetnie wykształcona, pełniła funkcję damy dworu carycy Katarzyny II. Kierując się 
panującą wśród arystokratów modą na zakładanie takich miejsc, jak zespół parkowy 
na Powązkach Izabeli Czartoryskiej czy park na Książęcem Kazimierza Poniatowskiego,
Helena Radziwiłłowa zapragnęła stworzyć własny park o charakterze sentymentalnym. 
Wybór padł na należącą do jej męża Michała Hieronima Radziwiłła wioskę o nazwie 
Łupia. Położona malowniczo wieś z przepływającą rzeczką Skierniewką idealnie nadawała 
się do realizacji wizji, do której Helena Radziwiłłowa przystąpiła w latach siedemdziesiątych 
XVIII wieku. Wieś zyskała nową nazwę – Arkadia. Niezwykle pomocni w urzeczywistnianiu 
marzeń wojewodziny byli znakomici architekci Bogumił Zug oraz Henryk Ittar. Dzięki 
ich talentowi powstawały niezwykłe budowle i kompozycje ogrodowe. Duży udział w pro-
jektowaniu parku mieli również Piotr Norblin i jego uczeń Aleksander Orłowski. W ich 
szkicach pojawiały się fantazyjne budowle i tajemnicze zakątki. 

Park w Arkadii utrzymany jest w stylu angielskim, sprawiającym wrażenie, że rośliny 
rosną w sposób naturalny, a rzeczki płyną pradawnymi korytami. Całość przesycona jest 
tajemniczością, sentymentalizmem i asymetrią. Parki i ogrody angielskie przeciwstawiają 
się barokowym założeniom typu francuskiego, w których dominowały geometria, symetria 
i precyzyjne formowanie roślin, zwłaszcza parterów i gabinetów. W Arkadii na Skierniewce 
zaprojektowano kaskadę, staw i sztuczną Wyspę Topolową z grobowcem, który zdobi 
inskrypcja Et in Arcadia ego, znana z obrazu Nicolasa Poussina. Liczne budowle nawiązują 
do czasów antycznych i średniowiecznych. Można zobaczyć tu akwedukt wzorowany na 
rzymskich budowlach, pełniący funkcję mostu. Częściowo zachowały się zaprojektowane 
przez Henryka Ittara amfi teatr i cyrk służący do wyścigów rydwanów. Przybytek Arcykapłana 
zbudowany z cegły i różnorakich lapidariów ma formę sztucznej ruiny. W zbudowanym 
z czerwonej cegły Domku Gotyckim Helena urządziła „mieszkanie rycerza”, poświęcone jej 
synowi Michałowi Geodonowi – generałowi, uczestnikowi wojen napoleońskich, naczel-
nemu wodzowi powstania listopadowego. Nad stawem usytuowano Świątynię Diany 
zaprojektowaną przez Zuga według antycznych wzorców. Tutaj Helena zgromadziła kolekcję 
sztuki antycznej. 

Spacerując po parku, natykamy się na zaskakujące zakątki, urzekające nastrojem i pomysło-
wością wykonania. Wiele obiektów zostało zniszczonych, niektóre udało się odbudować. 
Te, które przetrwały, nadal budzą podziw. Zapewne w czasach Heleny Radziwiłłowej park 
sprawiał większe wrażenie niż obecnie, ale mimo to wciąż jest wart obejrzenia. Widać tu 
ogromne zaangażowanie twórców tego przedsięwzięcia i wielkie serce, które Helena włożyła 
w realizację swoich marzeń. Warto poświęcić chwilę na zwiedzenie tego parku, aby wyciszyć 
się i ukoić skołatane nerwy. Planując wycieczkę do Arkadii, można oczywiście uwzględnić 
wizytę w pobliskim Nieborowie lub Łowiczu. 

P E R Ł Y  M A Z O W S Z A
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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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 Centrum Edukacji Alternatywnej

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego: walczakanna@o2.pl, tel: 601 912 555
Więcej informacjii: https://fundacja-alteredu.pl/
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Nie zakwitły kasztany
Mijający rok szkolny był naprawdę przedziwny zarówno 
społecznie, jak i edukacyjnie. Wszyscy musieliśmy dosto-
sować się do nowej rzeczywistości, w której uczniowie
zdobywali wiedzę w zupełnie inny sposób niż do tej 
pory. Pamiętam jak Internet jeszcze raczkował. To słowo 
można wziąć nawet dosłownie, bo jego prędkość nie 
pozwalała nawet na szybkie otwarcie obrazka w nie-

wielkiej rozdzielczości. Dziś jednak, po kilkunastu latach rozwoju techno-
logii mogliśmy „spotykać się” w sieci, prowadzić zajęcia 
i uczyć się zdalnie. Jest to jeden z pozytywów tego, 
że pandemia wybuchła teraz, a nie na początku wieku.

Rok był szczególnie trudny dla uczniów, którzy w marcu 
kończyli liceum, ponieważ przygotowywanie się do 
matury w zupełnie nowych warunkach nastręczało pew-
nych trudności. Można by rzec, że przecież lekcje się 
odbywały, wiedza była przekazywana, więc większych 
niż zwykle trudności być nie powinno! Na to zagadnie-
nie trzeba jednak spojrzeć z szerszej perspektywy.

Najważniejszą kwestią jest tu motywacja uczniów. Ta 
wewnętrzna związana jest z poczuciem sensu, a jak 
znaleźć sens w uczeniu się do matury, kiedy wszyscy 
wokół mają poczucie, że świat się wali? W jaki sposób
wykrzesać w sobie iskrę, dzięki której łatwiej zabrać się
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wielkiej rozdzielczości. Dziś jednak, po kilkunastu latach rozwoju techno-

Alternatywny system nauczania na poziomie licealnym przezna-
czony jest dla uczniów z Warszawy oraz okolic, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 
autyzm, niepełnosprawność ruchową, w tym afazję. 
• Klasa terapeutyczna stacjonarna /5-7 uczniów/, mogących 

uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

do codziennej, ciężkiej, systematycznej pracy umysłowej? Drugim rodzajem
motywacji, jest motywacja zewnętrzna. Ta z kolei w aspekcie nauki czer-
pana jest z codziennego przebywania w przestrzeni edukacyjnej razem
z nauczycielamii rówieśnikami. Tutaj do działań skłaniają dyskusje, rywali-
zacja lub obserwacja innych przygotowujących się osób. O taki element 
w nauczaniu zdalnym również bardzo trudno.

Jakby na domiar tego wszystkiego kasztany obok naszej szkoły, które 
kwitły tuż przed maturą zawsze od kiedy pamiętam, w tym roku się 
spóźniły, jakby podkreślały to, że i sama przyroda niespecjalnie przejawia

motywację wspierającą działania edukacyjne. Kasztany 
więc nie zmotywowały się, aby zakwitnąć…
A nasi abiturienci tak!

Mimo wszystkich opisanych powyżej przeciwności, 
uczniowie klasy trzeciej znaleźli w sobie tyle siły i zapar-
cia, aby uczyć się pod kierunkiem moich wybitnych
koleżanek i kolegów. Wykonali tytaniczną pracę, aby 
przystąpić do tegorocznej matury i napisać ją jak naj-
lepiej tylko potrafi ą. Nic nie robiąc sobie z niezakwitłych
kasztanów i niesprzyjających warunków zaufali pedago-
gom i rodzicom, wzięli sprawy w swoje ręce, wszyscy 
przystąpili do matury i wychodzili z niej zadowoleni!

Serdecznie więc podziwiam, gratuluję i z niecierpliwością 
czekam na wyniki!

• Klasa terapeutyczna zdalna /5-7 uczniów/ pozostających 
w zdalnym kontakcie.

• Stała opieka pedagoga oraz nauczycieli przedmiotowych.
• Sobotnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klasy zdalnej 

(wspieranie rozwoju społecznego, terapia, a także turnusy 
rewalidacyjne).

ROZPOCZYNAMY NABÓR DO KLASY I LICEUM ( w wersji stacjonarnej oraz zdalnej)
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Okazało się, że na te obawy w dużym stop-
niu wpływa porównywanie się z wyglądem 
ludzi w internecie.

Przyznaję się, zrobiłam wtedy wykład. Próbo-
wałam wymyślić wszystkie argumenty, które 
mogłyby choć trochę przekonać tę osobę do 
innego sposobu myślenia. Podobno trochę 
mi wyszło, dlatego potem pomyślałam, że 
może warto to spisać i puścić w świat.

Mam taką obawę, że ten post może być 
źle zrozumiany. A ja nie mam nic do „ładnych” 
ludzi czy do ludzi, dla których wygląd jest 
ważny.

Jakiś czas temu miałam rozmowę, w czasie której ktoś mi powiedział, że nie zrobi czegoś 
z obawy przed tym, jak oceniony będzie jego wygląd. Nie, to coś nie miało i nie 
powinno mieć nic wspólnego z wyglądem.

Jak przeciwdziałać „obsesji piękna”?

Problemem nie jest pokazywanie „ładnych” 
ludzi. Problemem jest pokazywanie tylko jed-
nego typu ludzi, pokazywanie nierealistycz-
nych ludzi oraz robienie tego na taką skalę, 
jak to się dzieje teraz. Bo to jest szkodliwe. 

Jeśli nie wierzycie, to choć jeszcze nie skoń-
czyłam, to polecam książkę „Obsesja piękna”. 
Oczywiście, że to „pokazywanie” nie jest jedy-
ną przyczyną. Ale stało się w tym przypadku 
impulsem do zebrania różnych moich myśli.

To na pewno tylko wycinek tego, co można 
powiedzieć na ten temat. Ale mam nadzieję, 
że będzie dla Was wartościowy.
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Wersję elektroniczną Gazety Muranowskiej oraz numery archiwalne
można pobrać ze strony: www.gazetamuranowska.plwww.fundacja-alteredu.pl

W ramach ekspozycji ustalmy trzy punkty, na których 
opiera się kompozycja tego artykułu. 
Po pierwsze, lubię – z pozoru błahą – zabawę towa-

rzyską, zwaną potocznie „kwestionariuszem Prousta”. Na pytanie o ulubi-
onych bohaterów życia codziennego odpowiadam tam niezmiennie: skoc-
zkowie narciarscy! 
Po drugie, czytelnicy moich „felietonów na jazzowy ton” wiedzą dos-
konale, że muzyka synkopowana to wyjątkowa twórczość, oparta na 
syntezie sztuk i swoją niebanalnością imponująca całkiem sporej części 
młodzieży Starego Kontynentu. 
Po trzecie, dorzućmy do tego wszystkiego dwa cytaty: „Pisanie o mu-
zyce jest jak tańczenie o architekturze” (Frank Zappa) i „Architektura to 
zamrożona muzyka” (J.W. Goethe).

Mamy więc bohaterów dzisiejszego felietonu: skoczków narciarskich, 
jazzmenów i architektów, których więcej łączy niż dzieli przy analizie 
związków jazzu z pozostałymi elementami naszej triady. Architekt ma 
dwa zadania: wygrać z Newtonem i przegrać ze światłem – szczególnie 
to drugie jest dziś obowiązkowe. Buduje się „świątynie muzyki” już 
od ponad trzech stuleci, także w Polsce; czekamy na nową siedzibę 
Sinfonii Varsovii. Związki architektury z muzyką są tak stare jak Europa, 
ale jak porównać skoki narciarskie z uprawianiem jazzu?!

Scharakteryzujmy skoczków i zastanówmy się, czy przypadkiem jazzmeni
nie mają podobnej osobowości. To elita sportu, ekskluzywni artyści, 
nieprzewidywalni, łączący w swej pasji kulturotwórczą funkcję sportu
z naturą, z którą walczą lub próbują się ułożyć. Często intrower-
tyczni, mają specyfi czne poczucie humoru, chimeryczni – to dobry 
materiał naukowy dla psychologów sportu. Często nie potrafi ą nazwać 
błędu przy wykonaniu skoku, są bliscy – jak mawiał o jazzie Stańko – two-
rzenia apoteozy błędu. Pory roku wyznaczają ich sezonowe działanie, 
są nieliczni, łączą fi zyczność (anatomia!) ze sztuką w dwojakim rozu-
mieniu: antycznym – jako działalnością opartą na metodzie – i współ-
czesnym – jako artyzmem (architekci tak samo!). 

Skoczkowie nie poruszają się w mainstreamie, trudno zakotwiczają się 
w popkulturze, są indywidualistami, ale nie indywiduami – potrafi ą 
działać w zespole. Są odważni, wytyczają nowe drogi, raz jako nowi, 
zbuntowani Ikarowie, raz jako współcześni Dedalowie. Rywalizację 
uważają za drugi plan; liczy się przede wszystkim dobry występ. Są 
oceniani i przez sędziów, i przez publiczność, podobnie jak jazzmeni 
mają swoje jam sessions, trasy koncertowe, przełomy technologiczne. 

Właściwie są nierozsądni; do tej cechy namawiał w przemówieniu do 
studentów Uniwersytetu Stanford Steve Jobs, dokładając jeszcze niena-
sycenie. Nierozsądek – często paradoksalnie – prowadzi do konstruktyw-
nego działania; SBB, szukamy, burzymy, ale jako nienasyceni – budujemy. 
Jak dosłownie architekt, a jazzmen i skoczek – metaforycznie.

Opisałem skoczków, ale przecież zdecydowana większość tych cech 
dotyczy muzyków jazzowych. Na koniec więc zabawmy się w tworzenie 
nowych triad, dobierając mieszane, oparte na podobieństwie, często 
paradoksalnym, osobowości. To grupy złożone z czterech skoczków, 
jazzmenów starszego pokolenia i „młodych gniewnych” polskiego jazzu! 
Każdy ułoży je pewno inaczej, ale ja proponuję następujące, gwarantu-
jące dobry team spirit:

1.  Kamil Stoch – Jan „Ptaszyn” Wróblewski – Kamil Piotrowicz
2.  Piotr Żyła – Michał Urbaniak – Grzegorz Tarwid
3.  Dawid Kubacki – Wojciech Karolak – Emil Miszk
4.  Andrzej Stękała – Zbigniew Namysłowski – Kuba Więcek

I kto najlepiej wyskacze standardy? 
A kto najlepiej zagra wyjście z progu? 
I kto najładniej zatańczy o pozycji najazdowej? 
I czy skoki to zamrożony jazz? 

Przekonamy się już niebawem – w wakacje ruszy sezon koncertowy, 
choćby w plenerze, a także Letni Puchar Świata w skokach na igielicie! 
Do zobaczenia na jazzowo-narciarskim, wakacyjnym szlaku! 

A pod koniec lata legendarne muzyczne wydarzenie w Hotelu Górskim 
PTTK Kalatówki – Festiwal Jazz Camping Kalatówki. I tam wszyscy nasi 
bohaterowie będą blisko, w końcu Wielka Krokiew i Zakopane to rzut 
beretem od Doliny Bystrej, gdzie zabrzmią jazzowe blue notes!

Pozostańmy  n i e n a s y c e n i , 
                  pozostańmy  n i e r o z s ą d n i
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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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Trzy pomniki
Przy okazji obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego przy wejściu do Ogrodu Krasińskich zos-
tanie odsłonięty pomnik ku czci „Kobietom Powstania
Warszawskiego”. Inicjatorem projektu jest Fundacja Pamięci 
o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Jak zaznacza pre-
zes fundacji, Rafał Szczepański, ma on upamiętniać setki 
dzielnych warszawianek, które brały udział w powstaniu, 
sanitariuszki, których rola przez lata była niedoceniana,
a także dramat matek i babek, których ukochane dzieci
i wnuki poszły do walki. Zrobiony z brązu pomnik będzie 
przedstawiał grupę trzech kobiet w różnym wieku trzyma-
jących się za ręce. Rzeźbę wykona Monika Osiecka.

Tymczasem możemy się cieszyć z innego projektu, który 
właśnie został oddany mieszkańcom pobliskiej Starówki.
Na Freta 16 na klatce schodowej kamienicy, w której 
urodziła się Maria Skłodowska-Curie i którą zajmuje obecnie
muzeum poświęcone noblistce, powstał mural „Radykalne 
siostrzeństwo”. Przedstawia on Marię i jej siostrę Bronisławę 
Dłuską. Mural pokazuje silną więź, jaka mimo wielu prze-
ciwności losu łączyła siostry. Autorką malowidła jest Marta 
Frej, przy realizacji współpracował jej syn Maciej Raczyński.

Również na Starówce, na dziedzińcu Pałacu pod Blachą 
do 20 czerwca będzie można podziwiać „Ikarię” Igora 
Mitoraja. To najbardziej rozpoznawalna rzeźba Mitoraja, 
inspirowana mitem o Dedalu i Ikarze. 

W śródmiejskich szkołach już wkrótce pojawią się 
różowe skrzyneczki. Na uczennice podstawówek i szkół 
średnich czekać będą specjalne pojemniki z artykułami 
higienicznymi niezbędnymi podczas miesiączki – w razie 
gdyby przydarzyła się ona niespodziewanie w szkole. To 
akcja wymierzona przeciw wykluczeniu i ubóstwu menstrua-

cyjnemu. Szacuje się bowiem, że ok. 20% dziewczynek 
z ubogich domów opuszcza lekcje z braku dostępu do 
środków higienicznych. 

Nadal nieczynny pozostaje Pałac Przebendowskich/
/Radziwiłłów. Jednak po rewitalizacji trwającej od 2017 
do 2020 roku znajdujące się w budynku Muzeum Niepo-
dległości czeka na gości z nowymi projektami online. Co-
dziennie umieszcza informacje na Facebooku i Instagramie, 
a dodatkowo kanał YouTube obfi tuje w wirtualne spacery
po wystawach, prezentacje, koncerty, wykłady i lekcje mu-
zealne (niemal 250 fi lmów).
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