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One-woman-show. O odwiecznej wojnie płci i bardzo dziwnych męskich nawykach...
Justyna Sieńczyłło w monodramie „Mój dzikus”. T e at r  K a m i e n i c a 
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     Opery
Kameralnej str. 2

Szanowni Państwo,
Dnia 08.08.2011 przestałem być wydawcą Gazety Muranowskiej. Wszystkim, którzy przyczynili się do jej 
powstania i rozkwitu serdecznie dziękuję. 
Nowym wydawcą jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe i założone przez nie Centrum Edukacyjno - Kultu-
ralne Karmelicka  - młoda (choć z dwudziestoletnią praktyką) placówka, której dynamiczny rozwój, zaanga-
żowanie w działania kulturalne na Muranowie i dotychczas zrealizowane projekty wróżą wspaniałą przyszłość. 
Zmiana wydawcy gwarantuje Gazecie przede wszystkim zastrzyk energii, nowe możliwości rozwoju, ale tak-
że mocną podstawę - co za brutalne czasy - ekonomiczną. 
Wraz z Redaktor Naczelną, Moniką Utnik-Strugałą, pozostajemy w zespole tworzącym pismo. W imieniu 
nowego wydawcy wszystkich dotychczasowych współpracowników, przyjaciól gazety i osoby zainteresowane 
tym, co w muranowskiej kulturze piszczy, serdecznie zapraszam do współracy.
        Piotr Perzyna

Co kino 
movie?

Serdecznie zapraszamy 
do nowego klubu film-
owego. Oczywiście na 
Muranowie. I oczywiście 

rekomendujemy! str. 3

    Szkoły
specjalnych  

          trosk
Zapis      pewnej                rozmowy

Zajęcia
poprowadzą

m.in.:

Emilia
Krakowska,
Katarzyna Dąbrowska,
Piotr Grabowski,
Tomasz Marciniak str. 6

   Czarna
Wenus

Propozycje na sezon
2011/2012 str. 6

Czy  byliście kiedyś zaże-
nowani oglądaniem jakiejś 
sceny? Na tym filmie z 
pewnością tak się poczuje-
cie. W obrazie „Czarna We-
nus” zastosowano pewien 
szczególny zabieg... str. 3

Wolne miejsca
w gimnazjum

i liceum!
Serdecznie zapraszamy!

ul. Karmelicka 26,
Warszawa

Pierwsze społeczne 
gimnazjum i liceum

na Muranowie!

www.sg55.waw.pl
www.slo7.waw.pl

R E K L A M A  W Ł A S N A
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Wybiera Tomasz Latos
- księgarz, właściciel 
antykwariatu TOMIK 

(Karmelicka 19)
i portalu księgarskiego 

www.conrada11.plG
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Repetuary

- Parafrazując słynny polski serial: 
50 lat minęło…
- A właściwie pięćdziesiąt i jeden tydzień, bo 
dokładnie 4 września 1961 roku wystawiliśmy 
pierwszą operę, „La serva padrona” G.B. Per-
golesiego.  To były przeżycia. I duża zagadka. 
Bo wtedy operę kojarzono z ogromnym przed-
stawieniem, orkiestrą jak się patrzy, dużym 
chórem i bogatą zmieniająca się scenografią. A 
my zaproponowaliśmy przedstawienie kame-
ralne w Pomarańczarni w Łazienkach z dwo-
ma solistami  (Bogną Sokorską, zwaną „Sło-
wikiem Warszawy” i Bernardem Ładyszem), 
mimem Bronisławem Pawlikiem oraz małym 
zespołem: skrzypce, wiolonczela, kontrabas 
plus klawesyn, który tak jak za czasów Mozar-
ta prowadził cały zespół. I to wszystko. Ponie-
waż „La serva padrona” trwa tylko pięćdziesiąt 
minut, to wymyśliliśmy, żeby przed przedsta-
wieniem wykonać koncert muzyki barokowej 
– m.in. utwory Giuseppe Tartiniego – i kon-
cert obojowy Tomaso Albinoniego. Do współ-
pracy namówiliśmy telewizję, zaproponowali-
śmy, że im ten koncert i operę nagramy, a w za-
mian po przedstawieniu dostaliśmy kostiumy 
na wieczne oddanie. Pamiętam, że dopisała 
publiczność – w pierwszym rzędzie zasiadł mi-
nister kultury, byli muzealnicy, osoby z teatru. 
Kilka dni temu na konferencji prasowej zjawił 
się znany krytyk muzyczny pan Józef Kański z 
żoną, który przyznał, że świetnie pamięta ów-
czesna premierę. 

- Dlaczego na debiut teatru wybrał Pan 
„La serva padrona”?
- Chciałoby się powiedzieć, że przez przypa-
dek... Choć ja uważam, że w życiu przypadków 
nie ma. A było to tak: większość cennych nut 
spaliła się podczas powstania, jak szukać, to tyl-
ko za granicą. Na szczęście pracowałem wtedy w 
filharmonii i akurat wyjeżdżałem 
na torunée po Francji, Austrii… 
Któregoś dnia w Wiedniu wstą-
piłem do księgarni muzycznej i 
powiedziałem, że szukam party-
tury jakiejś kameralnej opery, po-
wiedzmy z XVII wieku. Uprzej-
my sprzedawca zniknął na chwi-
lę za drzwiami, po czym przyniósł 
małą partyturkę Pergolesiego. „La 
serva padrona” właśnie. Czy mo-
głem znaleźć lepsza operę na debiut naszego te-
atru? Krótka, nie wymagająca dużych nakładów 
finansowych, a jaka piękna.

- Które wydarzenia w 50-letniej histo-
rii opery kameralnej najbardziej utkwi-
ły Panu w pamięci?
- Pamiętam jak w Pałacu na Wyspie wystawili-
śmy „Parnassus Reformowany, czyli Apollo pra-
wodawcę”. To było duże przedsięwzięcie bale-
towo-chóralne. Zaczynało się późnym wieczo-
rem.  Wzdłuż drogi prowadzącej na widownię 
ustawiono pochodnie, a główny bohater, Apol-
lo, przypłynął na spektakl w łodzi. 

Pamiętam też dobrze spotkanie z ministrem kul-
tury Lucjanem Motyką, ważne, bo od jego de-
cyzji, czy przyznać nam budżet czy nie, zależały 
dalsze losy opery. To był 1971 rok, podjeżdża li-
muzyna, wysiada z niej Motyka, a my do niego: 
„Zamach na pana ministra”. „Zamach? – odpo-
wiada. „No to chodźcie na kawę”. Spotkaliśmy 
się rano, a o 15 byłem już dyrektorem opery ka-
meralnej z dotacją.

No i oczywiście Festiwal Mozartowski w 
1991 roku. Rok wcześniej zostałem zaproszo-
ny na spotkanie plenarne do Rovereto, gdzie 

zjechały delegacje z całego 
świata, żeby zaprezentować, co 
kto będzie wystawiał w swoim 
kraju z okazji 200-lecia śmier-
ci kompozytora. Gdy przyszła 
moja kolej, powiedziałem, że w 
planach mamy festiwal, na któ-
rym chcemy pokazać wszystkie 
dzieła sceniczne Mozarta, czy-
li 26, niektóre raz, inne czte-
ry razy. Do tego koncerty ora-

toryjne w kościołach, symfoniczne na Zam-
ku Królewskim w Sali Wielkiej, kameralne w 
Wilanowie i w Pałacu w Łazienkach. Tu trze-
ba koniecznie dodać, że to było przecież bar-
dzo trudne logistycznie zadanie - wymagało 
zatrudnienia drugiej orkiestry i dwa razy tyle 
solistów. Więc po moim wystąpieniu nagle 
zrobiła się cisza, wszyscy zamilkli zaskoczeni. 
A po chwili jeden przez drugiego zaczęli pro-
ponować współpracę, że oni też mają pomy-
sły, że w Nowym Jorku jest kilka teatrów, któ-
re chętnie by się zaangażowały w taki festiwal. 
Tylko że potem nic z tych propozycji nie wy-
szło, do dziś. A my nie tylko że z powodze-

niem zrealizowaliśmy swój plan, to jeszcze od tam-
tej pory festiwal odbywa się co rok. Ale Festiwal 
Mozartowski nie był pierwszym i ostatnim festi-
walem w historii opery.

Mieliśmy jeszcze Festiwal Monteverdiego, Festi-
wal Heandla, Festiwal Oper Barokowych, głównie 
włoskich, ale również polskich, a 
przynajmniej napisanych na zie-
miach polskich – miło wspomi-
nam na przykład „Satiro e Co-
risca” Tarquinia Meruli z 1626 
roku. Co ciekawe, utwór został 
wydany co prawda w Wenecji, ale 
jego jedyny egzemplarz znajduje 
się dzisiaj w Krakowie w Biblio-
tece Pruskiej. Prowadzimy rów-
nież Ośrodek Dokumentacji i Ba-
dań Dawnej Muzyki Polskiej - odnalezione zabyt-
ki muzyki polskiej przygotowujemy  do wykona-
nia scenicznego. Wydajemy nuty z muzyką polską, 
nagrywamy płyty z dziełami dawnej muzyki pol-
skiej, w końcu razem z żoną pracujemy nad ko-
lejnymi tomami cyklu „Historia muzyki polskiej”. 

- Nie wspomniał Pan jeszcze o dawnych 
instrumentach, które opera zbiera i włą-
cza do inscenizacji.
Tak, bo uważam, że barokowe opery należy wyko-
nywać na takich instrumentach pod jakie zostały 
one napisane. Klasyczne utwory można już wyko-
nywać na instrumentach współczesnych, pod wa-
runkiem, że nie gramy jak Wagner, ale baroko-
we – nigdy. Instrumenty, które mamy w swoich 
zbiorach, to dokładne kopie oryginałów. Rodzyn-
kiem jest kopia fortepianu Chopina pochodzące-
go z 1831 roku z fabryki Pleyela – to na nim za-
grał swój pierwszy koncert. Kopia została zrobiona 

w Czechach. Teraz mamy takie specjalne urządze-
nie, które utrzymuje w sali odpowiednią wilgot-
ność powietrza. To bardzo ważne, bo inaczej forte-
pian może popękać. Ależ na nim się gra! Dopiero 
wtedy słychać w pełni wielkość muzyki. Wielkość, 
w której mieliśmy całkiem przyzwoity udział.

- Jaki repertuar proponu-
je Pan z okazji 50. urodzin 
Opery Kameralnej?
- Był już barok, opera staropol-
ska, Monteverdi, więc na 50. 
urodziny zaplanowaliśmy ope-
rę XX i XXI wieku. Wrócimy do 
utworów świetnej polskiej kom-
pozytorki Bernadetty Matusz-
czak: „Quo vadis”, „Promete-
usz” i „Zbrodnia i kara”. Usłyszy-

my dwie opery Zygmunta Krauzego: „Polieukt” 
i „Balthazar”. Będzie też okazja zobaczyć „Ja, 
Kain” Edwarda Pałłasza. Z siedmiu wystawia-
nych w tym roku oper, aż sześć powstało specjal-
nie dla Opery Kameralnej.  To będzie taki spraw-
dzian, czy opera ma się dobrze.

Not. Monika Utnik-Strugała

100 lat dla Opery  Kameralnej!

- Dlaczego
na debiut teatru 
wybrał Pan
„La serva
padrona”?

- Chciałoby się 
powiedzieć,
że przez
przypadek...

Instrumenty,
które mamy,
to dokładne kopie 
oryginałów.
Rodzynkiem jest 
kopia fortepianu
Chopina (...)
– to na nim zagrał 
swój pierwszy
koncert.

W tym roku Teatr Warszawskiej Opery Kameralnej
obchodzi okrągłe urodziny. O partyturze Pergolesiego, 
Apollo na łodzi i spotkaniu w Rovereto opowiada
dyrektor Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej 
Stefan Sutkowski.

Stefan Sutkowski – dyrektor Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej, którą prowa-
dzi nieprzerwanie od pięćdziesięciu lat. Laureat Paszportu Polityki za ponowne od-
krycie muzyki dawnej. Inicjator licznych festiwali: Mozartowskiego, Claudia Monte-
verdiego, Oper Barokowych, Oper Staropolskich, Polskich Oper Współczesnych, za-

łożył Fundację Pro Musica Camerata, wydającą nuty i płyty z muzyką polską. 
W 2002 Rada i Zarząd Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga przyznała Stefano-

wi Sutkowskiemu nagrodę imienia Profesora Aleksandra Gieysztora za całokształt 
działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturalnego.

C zy byliście kiedyś zażenowani oglą-
daniem jakiejś sceny? Na tym filmie 

z pewnością tak się poczujecie. W obra-
zie „Czarna Wenus” (reżyseria: Abdellatif 
Kechiche) zastosowano pewien szczegól-
ny zabieg: zostajemy postawieni w nieco 
perwersyjnej roli podglądacza. Wszystkie 
pokazane na ekranie wydarzenia ogląda-
my tak, jak widzą je pozostali uczestni-
cy, a przez to czujemy się na równi winni 
bulwersujących faktów.
A fakty są takie, że w 1808 roku ciem-
noskóra Saartjie Bartman wraz z an-
gielskim opiekunem, Cezarem, opusz-
cza rodzime RPA, aby szukać zarobku w 
Londynie. Saartije marzy o aktorstwie, 
ale zamiast w ambitnych sztukach wy-
stępuje jako Hottentot Venus w parate-

atralnych pokazach cyrkowych, prezen-
tując swoje ciało brytyjskiej publiczno-
ści. Jej szczególny wygląd - duże poślad-
ki i wargi sromowe - wzbudzają sensa-
cję. Światli naukowcy oceniają młodą 
dziewczynę jako byt pośredni na dro-
dze ewolucji pomiędzy małpą a człowie-
kiem, co jeszcze bardziej przyciąga rze-
sze osób zainteresowanych teorią Dar-
wina. Gdy Cezar zostaje oskarżony o ła-
manie prawa w zakresie handlu niewol-
nikami, Saartije kupuje nowy właściciel 
Réaux. Po wyjeździe do Francji pokazy 
Hottentot Venus nabierają pikanterii, 
zmieniając się w egalitarną, perwersyj-
ną, seksualną orgię.

www.muranow.gutekfilm.pl

   Czarna
Wenus

P unkt widzenia zależy od miejsca 
siedzenia. Ten będzie iście kobie-

cy. Miejsce: Teatr Kamienica. Czas: 18 
września. Justyna Sieńczyłło w mono-
dramie typu one-woman-show „Mój 
dzikus” opowiada lekko i dowcipnie o 
nawykach, upodobaniach i słabościach 
swojego mężczyzny, a także o perype-
tiach i nieporozumieniach wynikają-
cych z odwiecznej „walki płci”. Półto-

ragodzinne przedstawienie ubarwiono  
piosenkami napisanymi przez Jana Ja-
kuba Należytego. 
www.teatrkamienica.pl

Mój dzikus

Warszawska Opera 
Kameralna - premiery

Teatr Warszawskiej Opery Kameralnej za-
wsze stawiał na polskich kompozytorów. 
Edward Pałłasz czy współcześnie Zygmunt 
Krauze tworzyli opery, które w Alejach Soli-
darności miały swoje premiery. Z okazji 50. 
urodzin teatr wraca do rodzimych utwo-
rów: już we wrześniu zobaczymy „Quo va-
dis” Bernadetty Matuszczak. A w marcu 
 - „Polieukt” i „Balthazara” Zygmunta Krau-
zego. Opera Kameralna przygotowała też 
niespodziankę: po raz pierwszy usłyszymy 
„Matrimonio con variazioni” Józefa Koffle-
ra, operę napisaną w 1932 roku i nigdy do-
tąd nie wystawianą. Premiera 20 lutego.
www.operakameralna.pl

K ończy się lato, a wraz z nim sezon kin plenerowych. Ale to nie koniec przygo-
dy z filmem. W jesiennej aurze w Centrum Karmelicka rozpoczną się otwar-

te spotkania klubu filmowego. Projekcje, poprzedzone prelekcjami, poświęcone 
będą historii filmu, wielkim twórcom i nurtom kinematografii. 

Muranowskich kinomanów zapraszamy do wzięcia udziału w plebiscycie dotyczą-
cym tematyki spotkań. Sugerowane cykle to: 
- Przemiany podmiotu w kinie europejskim
- Szkoła polskiego dokumentu
- Ekspresjonizm niemiecki i jego spadkobiercy. 

A może macie własne propozycje? Piszcie na adres centrumkarmelicka@mura-
now.waw.pl z nagłówkiem „Co kino movie?”. Na maile czekamy do 26 września.
Marta Koszowy

Centrum Karmelicka, ul. Karmelicka 26 (w budynku Społecznego Liceum Ogólno-
kształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka STO i Społecznego Gimnazjum nr 55 STO) 

   Co kino      movie?

Amadeusz
reż. Miloš Forman

Jak co roku w lipcu w Operze Ka-
meralnej odbył się Festiwal Mozar-
towski. Pozostając pod wrażeniem 
bogatego repertuaru, zaczęliśmy 
buszować po półkach antykwaria-
tu w poszukiwaniu muzycznych ar-
cydzieł. Oryginalnych partytur, co 
prawda, nie odnaleźliśmy, ale za 
to wpadła nam w ręce traktująca o 
muzyce klasyka filmowa. 

Mowa o „Amadeuszu” Miloša For-
mana. Film oparty jest na wyda-
nej w 1979 roku pod tym samym 
tytułem sztuce Petera Shaffera. 
O geniuszu Mozarta i  jego zma-
ganiach z muzyką opowiada nam 
zacięty wróg młodego kompozy-
tora, włoski kapelmistrz i peda-
gog Antonio Salieri. Forman zesta-
wia jego ciemne knowania z jasną 
i naiwną postacią przesympatycz-
nego, nieokrzesanego i krnąbrne-
go Mozarta. Łączy humor z ironią, 
wzniosłość ze śmiesznością, wiel-
kość z małością. Romanse, kościół, 
pręgierz władzy – to nie tylko se-
ans dla miłośników dworskich in-
tryg. Melomani też odnajdą się w 
tym świecie – usłyszymy najwięk-
sze utwory wiedeńskiego klasyka 
(w tym „Don Giovanniego”), któ-
re nierzadko dowcipnie ilustrują 
anegdoty z życia geniusza.
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T owarzystwo Inwestycji 
Społeczno-Ekonomicz-
nych S.A. (TISE) powsta-
ło w 1991 r., działa więc 
na polskim rynku już 20 
lat. Początkowo było in-

stytucją typu venture – capital dedykowaną dla ma-
łych firm. Od 2009 r. TISE wspiera organizacje po-
zarządowe i podmioty ekonomii społecznej mię-
dzy innymi poprzez udzielanie pożyczek. Do dziś  
pożyczyło łącznie ponad 28 mln zł, z tego jedną 
trzecią podmiotom szeroko rozumianej ekonomii 
społecznej. Wśród pożyczkobiorców są fundacje, 
stowarzyszenia, ale również tzw. przedsiębiorstwa 
społeczne oraz firmy z misją społeczną. Do klien-
tów TISE należą organizacje duże, znane i z do-
robkiem, które doceniają ofertę finansową oraz ela-
styczność pożyczki w TISE. 

Na projekt, na rozwój
Szeroka oferta środków unijnych sprawiła, że or-
ganizacje pozarządowe często podejmują się re-
alizowania projektów, które wymagają wydatko-
wania pieniędzy w oczekiwaniu na refundację in-
stytucji dofinansowującej. Im większy projekt i 
dłuższy czas oczekiwania na zwrot środków, tym 
trudniej utrzymać płynność finansową. W takiej 
sytuacji pożyczka wydaje się dobrą opcją. Orga-
nizacja jest w stanie zrealizować projekt bez utra-
ty płynności finansowej lub popadania w niepo-
trzebne zaległości finansowe. Pożyczkodawca wie 
natomiast, że organizacja ma podpisaną umowę  
i otrzyma zwrot poniesionych wydatków. Taką 
pożyczkę często określa się mianem pomostowej, 
ponieważ tworzy swoisty most pomiędzy tran-
szami dotacji.
Organizacje, które nieco okrzepły w działalno-
ści, starają się zainwestować w swój rozwój. Inwe-
stycja ma najczęściej doprowadzić do zwiększe-
nia przychodów organizacji oraz zapewnić pełniej-
szą realizację jej celów statutowych, a czasem rów-
nież wzmocnić dywersyfikację źródeł finansowania 
jej działań, np. poprzez rozpoczęcie lub rozwinię-
cie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub 
działalności biznesowej. Na tego rodzaju działanie 
organizacja również może otrzymać pożyczkę, tzw. 
rozwojową. W takiej sytuacji musi przedstawić opis 
projektu inwestycyjnego oraz biznes plan. Z tym 
ostatnim w środowisku NGO-sów bywa nieco kło-
potu. Nie jest jednak tak, że nie można sobie z tym 
poradzić. 

Pożyczki szyte na miarę
TISE zależy nie tylko na tym, aby udzielić pożycz-
ki, ale także, aby organizacja nie popadła przez to  
w jeszcze większe kłopoty. Dlatego dokładnie anali-
zowana jest zdolność pożyczkowa organizacji.
– Musimy zrozumieć potrzeby naszego klienta i jego 
sytuację finansową. Dochowując staranności działa-
nia, prosimy o niezbędne  dokumenty, analizie pod-

dajemy sprawozdania finansowe oraz te dokumenty, 
które dotyczą danej sprawy. Jeżeli ma to być pożycz-
ka pod projekt, dokumenty związane z jego realizacją. 
Jeżeli pożyczka inwestycyjna, opis projektu inwestycyj-
nego oraz biznesplan – mówi Joanna Wardzińska, 
Wiceprezes Zarządu TISE. – Nasze podstawowe za-
danie w całym procesie decyzyjnym to ocena wykonal-
ności  projektu oraz zdolności organizacji do spłaty po-
życzki. Organizacje mają problemy z rzetelnym przy-
gotowaniem planu przepływów, dlatego często pracu-
jemy nad nim wspólnie. 

Dobrze sporządzony plan finansowy nie tylko okre-
śli zdolność organizacji do spłaty pożyczki, ale po-
każe także, kiedy i jakie pojawią się „dziury finanso-
we”, a więc pozwoli dostosować pożyczkę do real-
nych potrzeb i możliwości organizacji. 
– Staramy się, by pożyczki TISE były zawsze „uszyte 
na miarę”, by organizacja mogła je spłacić bez popa-
dania w kłopoty finansowe, a nasze decyzje podejmo-
wane były szybko, ponieważ „czas to pieniądz”  – za-
pewnia Joanna Wardzińska. – Nasi pożyczkobiorcy 
to odpowiedzialne organizacje. Rzadko zdarza się, by 

po podpisaniu umowy potrzebna była zmiana warun-
ków spłaty pożyczki. Dzięki temu organizacje budu-
ją historię kredytową i podnoszą swoją wiarygodność,  
co jest ważne przy ocenie kolejnego wniosku o pożycz-
kę, łatwiej ją uzyskać. Chcemy, by nasze pożyczki po-
magały tym, którzy starają się pomagać innym.

Myślimy globalnie, działamy lokalnie
TISE udziela pożyczek podmiotom z całej Polski. 
W Warszawie z tej formy pomocy skorzystały m.in. 
Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębior-
czości, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicz-
nych, Fundacja dla Polski, Fundacja TUS, Powi-
ślańska Fundacja Społeczna, Sieć Wspierania Orga-
nizacji Pozarządowych SPLOT, Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące nr 7 im. Bronisława Geremka, 
oraz Stowarzyszenie Vox Humana. 

SLO nr. 7 im. Bronisława Geremka to jedno z 
najstarszych liceów społecznych w stolicy. Dzia-
ła od 1989 r. Jest to miejsce dla uczniów z  pro-
blemami integracyjnymi w szkołach publicznych.  
W 7 SLO znajdują bardziej kameralne warunki do 

nauki. W 2009 r. szkoła była zmuszona zmienić sie-
dzibę: z podnajmowanych pomieszczeń przy Alei 
Stanów Zjednoczonych przenosiła się do lokum 
przy ul. Karmelickiej. Ma być to już stały adres pla-
cówki. Nowa siedziba wymagała jednak kapitalne-
go remontu. Jego zwieńczeniem była – w kwietniu 
2011 – uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tabli-
cy ku czci prof. Bronisława Geremka. Przybyli go-
ście podziwiali wzorcowo wyremontowaną, piękną 
i nowoczesną szkołę. Remont sfinansowano dzięki 
pożyczce z TISE. Stowarzyszenie Vox Humana pro-
wadzi kompleksowe działania zapobiegające wy-
kluczeniu  społecznemu uchodźców i imigrantów. 
W czerwcu 2011 r. kończyło realizację trzech unij-
nych projektów, podczas których m.in.: odbywały 
się liczne lekcje, warsztaty i wykłady (dla różnych 
grup interesariuszy), objęto pomocą psychologicz-
ną dzieci uchodźców, wydane zostały materiały dy-
daktyczne dla nauczycieli, poradnik dla uchodźców 
oraz film edukacyjny na temat Czeczenii i Czecze-
nów w Polsce.  Dzięki pożyczce z TISE organiza-
cja mogła zrealizować planowane działania w ocze-
kiwaniu na zwrot środków z unijnych funduszy. 

Spotkajmy się
TISE było zaangażowane w przygotowanie między-
narodowej konferencji „Aktywna Europa”, która 
odbyła się w dniach 7-8 września 2011 r. w Krako-
wie. Konferencja dotyczyła szeroko rozumianej in-
kluzji społecznej oraz aktualnych problemów roz-
woju społecznego Europy (rozmowy toczyły się  wo-
kół ekonomii społecznej, mikrofinansowania, two-
rzenia miejsc pracy oraz zrównoważonego rozwo-
ju). Organizatorzy pragnęli aby podczas konferen-
cji m.in. wypracowano koncepcję narzędzi finanso-
wych, dzięki którym możliwy będzie rozwój eko-
nomii społecznej w nowych krajach członkowskich 
Unii Europejskiej, w szczególności w Polsce. Efek-
tem konferencji było utworzenie europejskiej ko-
alicji instytucji społeczeństwa obywatelskiego, któ-
re dążą do uznania roli finansów etycznych i alter-
natywnych oraz gospodarki społecznej w zapisach 
„Aktu o jednolitym rynku” (Single Market Act). 
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A.: Grafik przysłał kurę.

P.: Żywą?

A.: Nie. Rysunek Piotra Sochy. Do gazety. Mówi, 
że to dobra okazja, by zaprezentować nasze szkoły. 

P.: Wiesz, faktycznie ten rysunek budzi skoja-
rzenia. Bo patrz. Kura znosi jajka. A jajko to 
nowe życie, z niego rodzą się kurczaki. Nasze 
Liceum ma już przeszło dwadzieścia lat, absol-
wenci odgrażają się, że wyślą do nas swoje dzie-
ciaki. Zresztą, moi koledzy ze szkoły i studiów 
już wysłali.

A.: A jajka?

P.: No złote jajka na pewno to nie są. Szkoła 
nie daje kokosów. Chociaż….. w sensie społecz-
nym? Istnieje związek miedzy poziomem wy-
kształcenia a powodzeniem życiowym. Często 
trafiają do nas dzieciaki, które w systemie ma-
sowym nie mogą się odnaleźć. A to nadwraż-
liwe, znerwicowane szkolną tablicą, dyslekty-
cy, adehadowcy. Często – skreślone i odrzuco-
ne przez system. I wszystkie one osiągnęły suk-
ces na swoją miarę. Jeden z naszych absolwen-
tów jest w randze ministra.

A.: Słyszałem, wydało się na Forum Absolwentów. 
Tymczasem patrzę na tę kurę i tam jest tyle róż-
nych przekładni, zębatek – słowem, mechaniki...

P.: Cóż... Jako dyrektor – to już osiemnaście 
lat! – podlegam takiej mechanice. Opowiem ci 
anegdotę. Kiedyś przyszła do mnie Pani wizyta-
tor, przesympatyczna kobieta, a ja zacząłem po-
lemizować z jakąś praw-
ną zasadą. Popatrzy-
ła na mnie i delikatnie 
powiedziała: „Nie musi 
Pan być dyrektorem”. 
W epoce nieustającej 
reformy szkolnej sam 
czuje się czasami zmal-
tretowany pomysłami 
decydentów (śliczne słówko Kozieleckiego). 
Ale widzisz – ta taśma na rysunku transportu-
jąca jajka jest jakby obok trybów. I coś w tym 
jest – niezależnie od różnych, mniej lub bar-
dziej mądrych, pomysłów na edukację proces 

„produkcji pokoleniowej” odbywa się samoist-
nie i naturalnie. Łatwiej nam to wszystko prze-
trwać, gdy dogadujemy się z uczniami co do ce-
lów  i  sensów szkolnej działalności. Wiesz, te-

leologia to pytanie o cel, 
a teleonomia to odpo-
wiedź na pytanie o sens 
osiągania celu. To bar-
dzo porządkuje intelek-
tualne i moralne myśle-
nie o szkole. Nam oczy-
wiście jest łatwiej, bo 
szkoły na Karmelickiej 

należą raczej do kameralnych, więc znamy każ-
dego ucznia. Nawet w Gimnazjum – a przecież 
„wiek to szalony” – nie tworzą się u nas takie 
wychowawcze turbulencje. Tymczasem w wie-
lu szkołach publicznych wychowuje straż miej-

ska i policja, a nie nauczyciele; jedynym efek-
tem działań systemu stał się wynik testu egzami-
nacyjnego i ranking; jedyną motywacją strach. 
A przecież młodzi ludzie są tak ciekawi siebie, 
świata. Ale tu dotykamy już szerszego proble-
mu, jakim jest archaiczny model szkoły rodem 
z XIX wieku – oferta szkoły drastycznie rozmija 
się z potrzebami współczesności, które kształtu-
ją oczekiwania dzieciaków.

A.: A więc my proponujemy Szkoły Specjalnych 
Trosk?

P. Noo! I cudnieś to ujął. Bez tych trosk nie by-
łoby radości. Jest takie powiedzenie: „Bodajbyś 
cudze dzieci uczył”. A ja patrzę na naszych na-
uczycieli i widzę, że troska o młodych i kłopo-
ty z nimi związane stanowią sens ich pracy. Nie 
wyobrażam sobie szkoły jako urzędu edukacyj-
nego. Może dlatego, że sam w takiej szkole się 
uczyłem.
A.: Jedno jest pewne – coś w tej kurze jest.

Rozmowie przysłuchiwała się Marta Koszowy  
a rozmawiali:
A. – Adam Czerwoniec – wiceprezes SKT52STO, 
absolwent SLO 7 im. Bronisława Geremka
P. – dr Piotr Kostrzyński – Dyrektor Społeczne-
go Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisła-
wa Geremka oraz Społecznego Gimnazjum nr 55 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

(...) proces „produkcji pokole-
niowej” odbywa się samoistnie 
i naturalnie. Łatwiej nam 
to wszystko przetrwać, 
gdy dogadujemy się z uczniami 
co do celów i sensów szkolnej 
działalności.

    Szkoły
specjalnych  

          trosk
Zapis      pewnej                rozmowy

www.sg55.waw.pl
sg55@sg55.waw.pl

www.slo7.waw.pl
slo7@slo7.waw.pl

Wolne miejsca w gimnazjum i liceum! Serdecznie zapraszamy!
ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa

    TISE
- firma z misją
Od 2009 r. TISE wspiera organizacje pozarządowe 
i podmioty ekonomii społecznej między innymi poprzez 
udzielanie pożyczek. Do dziś pożyczyło łącznie ponad 28 
mln zł, z tego jedną trzecią podmiotom szeroko rozumianej 
ekonomii społecznej.
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TISE SA, ul. Nalewki 8/ 27 00-158 Warszawa
tel. (22) 636-07-40

www.tise.pl

TISE będzie aktywnym uczestnikiem VI 
Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarzą-
dowych – 17 września 2011 r.  na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Podczas odbywają-
cego się co 3 lata największego spotkania 
organizacji pozarządowych z całej Polski 
TISE zorganizuje panel dyskusyjny o  źró-
dłach zewnętrznego finansowania w trze-
cim sektorze. Podsumujemy dotychczaso-
we doświadczenia współpracy pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi i instytucja-
mi finansowymi oraz porozmawiamy o per-
spektywach rozwoju współpracy.
Chętnych do wzięcia udziału w panelu za-
praszamy do kontaktu z nami. 
Więcej informacji na www.tise.pl.

R E K L A M A

Joanna Wardzińska 
- wiceprezes Zarządu TISE S.A. 

Od kilkunastu lat 
zaangażowana 

zawodowo w bankowość 
wspierającą NGO 

oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa.

Pierwsze społeczne gimnazjum i liceum na Muranowie!

Rozmowy
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                        Oferta edukacyjnaCentrum
Karmelicka
coraz bogatsza!

Wakacje się skończyły, najwyższy 
czas rozpocząć kolejny rok 
z Centrum Karmelicka. 
Oferta zajęć zapowiada się cieka-
wie, jest też znacznie bogatsza 
niż w poprzednim sezonie 
– przekonajcie się sami. 

N a początek – zajęcia komputero-
we dla osób 50+. Nie radzisz so-
bie z „diabelną maszyną”, kompu-
ter śni ci się po nocach? To już prze-

szłość. Pomożemy go okiełznać i udowodnimy, 
że korzystanie z tego dobrodziejstwa cywilizacji 
może sprawiać przyjemność. Dowiemy się mię-
dzy innymi, jak surfować po internecie, napisać 
pismo czy stworzyć tabelę. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych. Zajęcia bezpłatne.

Wznawiamy warsztaty artystyczne: malarstwo 
i rysunek (różne techniki z różnych kręgów kul-
turowych). Dodatkowo ruszają zajęcia z cerami-
ki – gliniane naczynia, ozdoby i figurki to tylko 
część przedmiotów, które spróbujemy wspólnie 
wyczarować.

Nowością są zajęcia z fotografii. Dużo miejsca 
poświęcimy fotografii cyfrowej, ale  nie zabraknie 
też ćwiczeń z tradycyjnej obróbki zdjęć. Nie masz 
jeszcze aparatu? Nic nie szkodzi – dysponujemy 
własnym sprzętem.

Na deser proponujemy wieczory z grami plan-
szowymi i LARP-ami (Live Action Role-Playing to 
rodzaj gry fabularnej realizowanej na żywo, któ-
ra przypomina improwizowane sztuki teatralne). 
Spotkania organizujemy z grupą VIRUS. To świet-
na okazja, by znaleźć kompanów do gry na plan-
szówkach, poznać zasady i odkryć nowe tytuły.

Więcej informacji na temat zajęć znajdziecie Pań-
stwo na: centrukarmelicka.muranow.waw.pl

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
DKF Muranów
ul. Andersa 1

(22) 635 25 29
www.muranow.pl

Kino Femina
Al. Solidarności 115
tel. (22) 654 45 45

www.heliosnet.pl

Atelier Joanny Klimas
Sklep i kawiarnia

tel. (22) 831 02 92
ul. Nowolipki 2

www.joannaklimas.com

Centrum Karmelicka
ul. Karmelicka 26

tel. (22) 392 61 44
www.ck.muranow.waw.pl

Muzeum Niepodległości
Al. Solidarności 62
(0-22) 826 90 91

www.muzeumniepodleglosci.
art.pl

Instytut Wzornictwa
Przemysłowego

ul. Świętojerska 5/7
tel.(22) 860-01-73

www.iwp.com.pl

Dom Kultury Śródmieście
- Klub na Andersa

ul. Andersa 31
www.dks.art.pl

Restauracja Sephia
ul. gen. Andersa 13 
tel. (22) 887 89 96

0 608 63 64 65
www.restauracja-sephia.pl

Restauracja bar a boo
ul. Karmelicka 17

tel. (22) 636 67 77
www.baraboo.pl

Restauracja Jaś i Małgo-
sia

al. Jana Pawła II 57
tel: (22) 838 51 27

Chwila Da Klub
ul. Ogrodowa 31/35, W-Wa

facebook.com/ChwilaKlub

Chłodna 25
ul. Chłodna 25

Kontakt pod telefonami:
tel. (22) 620 24 13

Restauracja Sarmacja
 ul. Stawki 2

tel. (22) 860 62 96
info@restauracjasarmacja.pl

Restauracja Canton
ul. Smocza 1

tel: (22) 838 38 23 
canton.warszawa.pl

Ważne adresy
(Muranów i nie tylko)

Planujesz zdawać 
do Akademii Teatralnej? 
Marzy Ci się aktorska 
kariera?  
Chcesz z powodzeniem 
startować w castingach?  
Jeśli tak… to czytaj dalej! 

Od października w Centrum Kar-
melicka rozpocznie działalność 
Warszawskie Studium Aktor-
skie. Prowadzone w jego ramach 

warsztaty będą przygotowywać młodych ludzi 
(głównie licealistów) do egzaminu praktycznego 
na Akademię Teatralną. W ciągu rocznego kur-
su (w sumie 116 godzin ze-
garowych) uczniowie odbędą 
zajęcia m.in. z interpretacji 
wiersza, piosenki, interpreta-
cji prozy, etiudy i improwiza-
cji oraz z pracy z kamerą.  
- Nasza propozycja opiera się 
na założeniu, że pokazać, jak 
osiągnąć zawodowy sukces 
mogą wyłącznie ludzie, któ-
rzy sami go osiągnęli. To podstawowa różnica po-
między nami, a wieloma, z pozoru podobnymi, 
przedsięwzięciami – mówi Monika Figura – po-
mysłodawczyni WSA, która w ramach kursu 
będzie przygotowywać uczniów do pracy z ka-
merą oraz właściwej prezentacji na castingach.  
Figura z branżą filmową związana jest od 1988 
roku. Na co dzień pracuje jako II reżyser i re-
zyser castingu na planie serialu „Na dobre i na 
złe”. Obserwując młodych ludzi, którzy podczas 
castingów często popełniali elementarne błędy, 

wpadła na pomysł spisania podstawowych wska-
zówek, jak najlepiej zaprezentować swoje walo-
ry. Do dziś z jej internetowego poradnika „Jak 
przygotować się do castingu” skorzystały setki 
młodych aktorów. Pomysł napisania podręczni-
ka, z biegiem lat przerodził się w plan zorganizo-
wania kursu. Zgromadzone przez Monikę kon-
takty, a wśród nich nazwiska takie jak Emilia 
Krakowska (m.in. „Chłopi”, „Dom”, „Na do-
bre i na złe”), Katarzyna Dąbrowska (aktorka 
Teatru Współczesnego, laureatka Festiwalu Pio-
senki Aktorskiej we Wrocławiu - III nagroda; 
oraz Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krako-
wie - I nagroda), czy Piotr Grabowski (m.in. 
„Dom nad rozlewiskiem”, „Tajemnica Twier-

dzy Szyfrów”) to gwarancja 
najwyższego merytorycznego 
poziomu zajęć. Przez najbliż-
szych dziewięć miesięcy, co so-
botę, w Centrum Karmelicka 
(ul. Karmelicka 26) będą spo-
tykać się z młodymi adepta-
mi sztuki aktorskiej. Program 
kursu WSA został stworzony 
na bazie egzaminu praktycz-

nego do Akademii Teatralnej. Uczniowie nauczą 
się poprawnie wypełniać zadania aktorskie, ale 
równie duży nacisk kładziony będzie na przy-
zwyczajenie do pracy i oswojenie z kamerą oraz 
to, co w pracy młodego, początkującego aktora 
najważniejsze - profesjonalne przygotowanie do 
udziału w castingach.

Zapisy do Warszawskiego Studium Aktor-
skiego już trwają. Więcej informacji na stro-
nie www.studiumaktorskie.com.pl

WARSZAWSKIE
   STUDIUM 
   AKTORSKIE
PRZY CENTRUM
EDUKACYJNO-KULTURALNYM
KARMELICKA
WARSZAWA, UL. KARMELICKA 26

(...) Pokazać, jak osią-
gnąć zawodowy suk-
ces mogą wyłącznie 
ludzie, którzy sami go 
osiągnęli. To podsta-
wowa różnica pomię-
dzy nami, a wieloma, 
z pozoru podobnymi 
przedsięwzięciami.

Studium aktorskie
z prawdziwego zdarzenia

www.studiumaktorskie.com.pl
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Emilia Krakowska 
- jeden z wykładowców
Warszawskiego Studium
Aktorskiego.
Tu w scenie z serialu
„Na dobre i na złe”.

W ubiegłym sezonie ogromną popularnością cie-
szyły się zajęcia rękodzielnicze.


