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  Niektórzy artyści plastycy, zasłużeni 
w „krzewieniu dobrego smaku wśród 
ludności miast i wsi, za pomocą oczy-
wistego piękna tzw. realizmu socjalis-
tycznego – czyli socrealizmu” mieli 
prawo do mieszkań z pracownią. Na 
osiedlu WSM Mokotów było takich 
pracowni dziewięć. Tacy właśnie ar-
tyści mieli zamówienia rządowe, na-
tomiast było kilku plastyków, którzy 
programowo nie popierali tego ruchu 
odnowy artystycznej. Wobec czego 
nie otrzymywali przydziału na żyw-
ność, oraz nie mogli pokazywać owo-
cu swojej twórczości „w duchu nihi-
lizmu i abstrakcji”. Zaś niektórzy za-
twardziali abstrakcjoniści po prostu 
umarli z głodu. Np. Władysław Strze-
miński.
  Prawdopodobnie Maja Berezowska 
nie była z tego rozdania. Nie zaciągała 
z litewska, nie spotykała artystów przy 
wódeczce. Jednak mieszkała z siostrą 
Eleonorą w trzech pokojach, na pierw-
szym piętrze i był to dla mnie pierw-
szy kontakt z „żywą artystką”. Od cza-
su do czasu słychać było przez drzwi 
perlisty śmiech jakiejś pięknej model-
ki lub tancerki. Maja była naszą sąsiad-
ką z piętra. Ponieważ zarabiała krocie 
na swoich znakomitych akwarelach, 
wypożyczała sobie modelki z „Mody 
Polskiej’ lub tancerki z Teatru Wiel-
kiego. Tak aby wszystko było na wy-
sokim poziomie. Dodatkowo miasto 
przydzieliło artystce działkę ogrodni-
czą z werandką. Ogrodnik tam sadził 
róże, które przywożono aż z Holandii. 

Czasem Maja udawała się do tego ra-
ju w towarzystwie pani Marysi, czyli 
damy do towarzystwa.
  Rola pani Marysi rozciągała się rów-
nież na inne aspekty życia. Myła Maję, 
podawała obiadki, zamawiała stroje. 
Maja była bowiem coraz to bardziej 
korpulentną osobą. Kiedy schodziła 
ze schodów na pierwszym piętrze, pa-
ni Marysia szła przodem, zwracając 
się do osób, które by sobie mogły ro-
ścić jakieś prawa do pierwszeństwa: 
– „Idzie się”, tak, jakby Maja była ja-
kąś cariewną.
  Zabawna historyjka o Mai. Jak już 
wspomniałem, było to sąsiedztwo bez-
pośrednie. Dwie gigantyczne kobiety. 
A na dokładkę pani Marysia, która za 
rok, czy dwa, mogłaby z nimi dwiema 
konkurować w dziale korpulencji. Te-
go dnia feralnego Majunia zażyczyła 
sobie prawdziwą kąpiel w wannie.
Pani Marysia nalała wody z algami 
z Bretanii. Jakieś pachnące zioła i ka-
dzidełka. Majunia zdjęła z siebie szlaf-
rok w smoki i woda przyjęła z god-
nością Jej obfite kształty. Trochę się 
przy tym wylało na podłogę, ale pani 
Marysia natychmiast wytarła suchą 
szmatką. 
  W pewnym momencie tej cudownej 
kąpieli, Maja niechcący kopnęła ko-
rek, który wyszedł ze swego łożyska 
i woda spłynęła do kanalizacji. Maja 
została po chwili uwięziona za pomo-
cą swojego gigantycznego otłuszcze-
nia. Nie mogła ani wyjść, ani się po-
ruszyć. W tym momencie pani Mary-

sia dostała spazmów, ale przytomnie 
zadzwoniła do naszych drzwi. – Pa-

nowie… – błagała – pomóżcie, Maja 
się zaklinowała w wannie i nie może 
wyjść... Zapłacimy ile trzeba. Tato 
Arnold wybuchnął śmiechem. Wi-
docznie już sobie wyobraził tę scenę. 
Powiedział do pani Marysi, że trzeba 
będzie wymontować okno w kuchni, 
oraz wprowadzić dźwig. A następnie 
ponownie wymurować ścianę.
  Poszliśmy jednak zobaczyć, a widok 
był oszałamiający. Przejdę od razu 
do spraw inżynierskich, gdyż widok 
gołej artystki, wagi ok. 140 kg, przy 
wzroście 140 cm – jest mało powab-
ny. Podsadziliśmy pod to ciało dwa 
koła gumowe napompowane, napuś-
ciliśmy wody do wanny i po pewnym 
czasie jej masa zaczęła odzyskiwać 
sprawność ruchową.
  Wówczas pomogliśmy Mai stanąć 
w pozycji pionowej, nałożyliśmy na 
jej grzbiet szlafrok w smoki i uzna-
liśmy, że zadanie wykonano. Wieczo-
rem pani Marysia dzwoniła ponow-
nie, zapraszając obu panów na pyszną 
szarlotkę od Bliklego oraz herbatkę 
jaśminową. Przy tej okazji zostały wy-
mienione tyrady i słowa wdzięcznoś-
ci. Maja podała Tacie Arnoldowi po-
dwójnie złożony papier, który krył 
w sobie piękną akwarelę z podpisem. 
Tata Arnold na takie dictum oznaj-
mił, że gotów Maję choćby i codzien-
nie wyciągać z wanny. Na co Maja, 
która uwielbiała takie wymiany zdań, 
odparła: „oj, niech się sąsiad jeszcze za-
stanowi, mogłabym nabrać ochoty”…

Spacery niedzielne…

 Do ogródków i na cmentarz żołnie-
rzy radzieckich… Grupą. Mieliśmy 
coś po ok. 12 lat życia, kiedy powstała 
dość zgrana paczka przyjaciół. Bardzo 
mile wspominam grę w ping-ponga 
na okrągłym stole, grupową naukę ję-
zyka francuskiego, niedzielne koncer-
ty szopenowskie w Łazienkach i na 
końcu turnieje brydżowe, które nas 
dopadły w okresie przedmaturalnym 
i było to wielkie szaleństwo.
 Spacery niedzielne na cmentarz stały 
się świetnym pretekstem dla mamy 

Geneviève do nauczenia nas paru pio-
senek francuskich. Skład osobowy na-
szej gromadki, był raczej stały: Mama
Geneviève, Liza  – moja siostra, Na-
nek, czyli Wojtek Janus, który posiadał 
trąbkę myśliwską i od czasu do czasu 
jej używał, przypominając o swoim 
istnieniu, czasem jeden z braci Neu-
mayerów, ówczesna jego sympatia 
– Hanka z parteru, Daniel Wasilewski 
z czwartej kolonii.
 Zawsze był jakiś temat do rozmowy, 
śpiewy, mama Geneviève umiała na-
zwać wszystkie kwiaty i muszki. To 
były bardzo odkrywcze i integrujące 
spacery. Mama Geneviève czasem in-
tonowała jakąś pieśń francuską, którą
z Lizą podejmowaliśmy – rozpraco-
wując na głosy… Właściwie to wszys-
cy wspominają te spacery… Bardzo 
tęsknię do tych chwil beztroski. Wiem,
że Nanek też… Potem wraz z Nan-
kiem zaczęliśmy kolekcjonować mu-
zykę Shadowsów i Cliffa Richarda.
Z perspektywy tych drobnych pięć-
dziesięciu lat można uznać niewątpli-
wy geniusz tych wspaniałych muzy-
ków. Zdarza mi się czasem ekspery-
mentować z poczuciem smaku muzy-
cznego nowo poznanych, ale też dużo 
młodszych znajomych. Shadowsów 
się po prostu słucha, niezależnie od 
wieku…


