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Boże Narodzenie
w gazetach

Karp
czyli

Opowieść Przedwigilijna
Kiedy wieczorem, dzień przed Wigilią, zadzwonił dzwonek
do drzwi, Wojtek pomyślał, że to pewnie kurier z kolejną,
tajemniczą paczką od Mikołaja. To była babcia Helena.
W ręku ściskała foliową reklamówkę wypełnioną wodą,
w której szamotała się ryba.
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W czasach zwariowanego
konsumpcjonizmu, kiedy
święta zaczyną się już
w listopadzie, warto
cofnąć się do czasów
naszych dziadków. Wtedy czasopisma nie
ukazywały się na miesiąc wprzód. Gazety
przygotowywały ludzi do Bożego
Narodzenia wtedy, kiedy naprawdę
do świąt się szykowali.
str. 2
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Wesołych Świąt!
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Boże Narodzenie w gazetach
W czasach zwariowanego konsumpcjonizmu, kiedy święta
zaczyną się już w listopadzie, warto cofnąć się do czasów
naszych dziadków. Wtedy czasopisma nie ukazywały się na
miesiąc wprzód. Gazety przygotowywały ludzi do Bożego
Narodzenia wtedy, kiedy naprawdę do świąt się szykowali.
Przede wszystkim listopad pozostawał świętem zmarłych i duchów. Wystawy
jeszcze długo nie epatowały świątecznym wystrojem. Ten miał prawo zaistnieć
dopiero na początku grudnia. Wtedy też pojawiały się pierwsze
artykuły dotyczące bożonarodzeniowych przygotowań.
Prasa była w pełni demokratyczna: każdy, zarówno doświadczone
gospodynie z zamożnych domów, jak i mniej sytuowane, mogły
skorzystać z licznych gazet, jakie się wtedy ukazywały. A było
ich niemało: Praktyczna Pani, Moja Przyjaciółka, Kobieta w świecie i domu, Pani Domu, Bluszcz... Jak zapewnia Praktyczna Pani
z 1937 roku: „Niech nam zamożniejsze panie nie wezmą za złe,
że podawać będziemy skromne (dania – przypis redakcji), ale
musimy liczyć się z tem, że korzystają z naszych przepisów osoby
młode, niedoświadczone i mające ograniczony budżet.”
Zaczynano od poradników, jak umyć okna czy odświeżyć zasłony. Najlepiej było
to zrobić około dwóch tygodni przed świętami. Z kolei ciasta należało zacząć
piec w okolicy 20 grudnia, tak aby: „(…) w dniu wigilijnym móc wytworzyć atmosferę pełną spokoju, odpoczynku i radości”. Gdy gospodyni miała w swoim
gospodarstwie domowym kuchenkę gazową, mogła dodatkowo skorzystać
z pomocy Gazowni Miejskiej, która przed świętami zwykle organizowała bezpłatne pokazy pieczenia ciast właśnie na takich urządzeniach.

Wielka trójca w kinie Muranów:

Robert De Niro, Al Pacino i Joe Pesci
zagrali w nowym filmie Martina Scorsese
„IRLANDCZYK”. Ta epicka saga przedstawia
świat przestępczości zorganizowanej w powojennej Ameryce z perspektywy Franka Sheerana – weterana II wojny światowej, kanciarza
i zabójcy na zlecenie, który miał okazję współpracować z najsłynniejszymi kryminalistami stulecia. Akcja filmu toczy się na przestrzeni kilku
dekad i ukazuje kulisy jednej z największych
nierozwiązanych zagadek w historii USA, jaką
było zniknięcie owianego legendą przewodniczącego związków zawodowych
Jimmy’ego Hoffy. Obraz zabiera widza w intrygującą podróż po tajnych szlakach
przestępczości zorganizowanej, pokazując jej mechanizmy działania, konflikty
i powiązania ze światem polityki. „Irlandczyk” w kinie Muranów od 22 listopada.
Szum fal Bałtyku, śpiew mew, gdyńskie plaże – można się zakochać, i to nie
tylko w nadmorskim klimacie! Co jednak, jeśli już raz, dawno temu zostało się
trafionym przez strzałę Amora i ma się co do jego dobrych intencji sporo wątpliwości? Podobno w życiu najważniejsze są miłość, wiara i nadzieja, więc może
warto zacząć jeszcze raz... Tak zaczyna się spektakl „Zacznijmy jeszcze raz”
w reżyserii Tomasza Sapryka, który spotkał się z wielkim entuzjazmem przedstawicieli mediów. Ona – terapeutka uzdrawiająca związki. On – pacjent rujnujący swoje małżeństwo. W luksusowym gabinecie psychoterapii przyjdzie im
rozegrać nie lada pojedynek. Oboje będą musieli zdjąć wiele masek, przyznać się
do licznych grzechów, no i podjąć się naprawy części z nich. Jak to się skończy?
Przecież jeszcze się nie zaczęło! Jedno jest pewne – na scenie będzie można
zobaczyć istne tsunami emocji i doskonałej gry aktorskiej. Prognozujemy ogromny
przypływ dobrego humoru i orzeźwiającą bryzę życiowej mądrości. „Zacznijmy
jeszcze raz” to komedia napisana specjalnie dla Aldony Jankowskiej i Tomasza
Sapryka, przez Aleksandrę Wolf (autorkę tekstów do telewizyjnego kabaretu
Rozmowy w Tłoku z programu „Szymon Majewski Show”). Spektakl, który przypłynął do Teatru Kamienica z Gdyni, osadzony w jednym z najpiękniejszych
polskich miast, oddaje atmosferę nadmorskiego kurortu.
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A propos świątecznego jedzenia. Pani Domu z roku 1938 poleca menu raczej
krótkie i nieskomplikowane: zupę grzybową czystą z naleśnikami pokrojonymi
jak makaron, rybę po grecku na zimno, grzyby z zupy smażone, rybę faszerowaną pieczoną, ziemniaki z wody, sos chrzanowy, kompot z owoców suszonych
i surowych. I zapewnia przy tym, że jest ono wystarczające, by najeść się do syta
i aby po wieczerzy nie pozostały niedojedzone resztki.
Osobne artykuły poświęcano dekoracjom. Nie potrzeba było wystawnych ozdób.
Na białym obrusie, który był nieodzownym elementem uroczystej kolacji, wystarczyło położyć wieniec z iglastych gałęzi, w środku którego umieszczano miseczkę
z makiem. Inspiracją okazywały się też często płody rolne: jabłka, orzechy,
makówki. Nawet w zamożnych domach własnoręcznie przygotowywano ozdoby
choinkowe, bo niemieckie bombki po latach zaborów
masowo bojkotowano. Samą choinkę można
było ubrać w gotowe zestawy bombek, a ich reklama
w Mojej Przyjaciółce głosiła, iż w skład kompletu
wchodziło prawie 150 szklanych ozdób. W zależności od pieniędzy jakimi dysponowano, można
było nabyć komplet „Popularny” 5,90 zł, „Ludowy”
za 7,90 zł, „Wykwintny” 9,85 zł, oraz „Wykwintny-najwyższy” z „ogromnymi bombami i potrójnymi
reflektorami” za 11,95 zł. Za darmo do wysyłki otrzymywało się dodatkowo książkę „Kolędy – pieśni”,
a całość była zapakowana w drewnianą skrzynię. Z kolei lampki powinny
być umieszczone na środkowych częściach gałęzi, gdyż: „Choinka ma swoisty
i bajkowy czar, jeśli światło wydobywa się z głębi gałęzi.”
Dziś niewiele się pod tym względem zmieniło: Kuchnia czy Moje Gotowanie
podpowiadają, jak zrobić pyszne wypieki, a miesięczniki wnętrzarskie, jak stworzyć w domu niepowtarzalny świąteczny klimat. I tylko czemu wszystkiego jest
trzy razy więcej, a bożonarodzeniowa machina rusza już na jesieni?

Gdynię od Tel Awiwu dzieli blisko 3000 kilometrów. Mimo geograficznego
dystansu, miasta łączy zaskakująco wiele podobieństw. Oba powstały w tym samym czasie jako porty-bramy na świat i w szybkim tempie stały się eleganckimi kurortami oraz nowoczesnymi portami. Zapraszamy Was w podróż do Muzeum
Polin po nadmorskich miastach wybudowanych niemal od podstaw na początku
XX wieku i odegrały podobną rolę w historii Izraela i Polski. Oba miasta przyciągały i inspirowały artystów. Na wystawie „Gdynia – Tel Awiw” wśród cennych
obiektów znalazły się wyjątkowe, bo rzadko opuszczające Izrael, prace najwybitniejszych malarzy telawiwskich, a wśród nich „Port w Jaffie” Reuvena
Rubina z 1923 roku. Ponadto z Izraela do Polski przyleciały intrygujące rysunki
Nahuma Gutmana, w których artysta własną biografię wpisał w mit założycielski Tel
Awiwu. Klamrę między przeszłością a dniem dzisiejszym zamykają polscy artyści
współcześni. Maurycy Gomulicki stworzył neon zatytułowany „Transatlantyk”,
nawiązujący do symboliki nadmorskiego charakteru obu miast. Fotograf Wojciech
Wilczyk przygotował foto-esej o architekturze modernistycznej Gdyni i Tel Awiwu,
pokazując współczesny wygląd i kontekst otoczenia wybranych budynków.
Modernistyczna architektura jest również tematem ascetycznych obrazów Marii
Kiesner. Wystawa „Gdynia – Tel Awiw” jest związana z obchodami 100-lecia
powstania miasta Gdyni, 110-lecia założenia Tel Awiwu, wreszcie stulecia otwarcia Bauhausu – niemieckiej uczelni artystycznej, której program ukształtował
nowoczesne oblicze wielu miast Europy i dzisiejszego Izraela.

NOWE SKLEPY
Śpij dobrze!
Na Nowolipkach powstał nowy sklep Mumla z oryginalna pościelą. Jest taka w liście
dębu i w brzozy, w polne kwiaty i delfiny. Na stronie mumla.pl poczytać można
też blog, w którym mowa o różnych stylach, znaczeniu snów i aplikacjach sennych
na telefon.

Gruziński smak
Chaczapuri, .... – to tylko kilka przykładów z bogatej oferty ... Wypiekane na miejscu
pieczywo jest do wyboru nadziewane mięsem lub ziemniakami albo podawane
na słodko. Na pewno skusi każdego.

Stawiamy na róż
Studio paznokci Pink jest tylko z nazwy. Oczywiście wybór kolorów okazuje się
znacznie szerszy. I co najważniejsze, w środku przewidziano kącik dla dzieci, dzięki
czemu nie zaznają nudy, gdy ich mamy będą oddawały się zabiegom upiększającym.

Wersję elektroniczną Gazety Muranowskiej oraz numery archiwalne
można pobrać ze strony: www.gazetamuranowska.pl

www.fundacja-alteredu.pl

THE ADVENT OF MERSEYBEAT

NARODZINY BEATU



By the late ‘50s and early ‘60s the raw primitive rock ’n’ roll of the
Na początku lat sześćdziesiątych nie było już właściwie śladu po
mid- ‘50s had virtually disappeared. It had been superseded by a sanisurowo brzmiącym rock and rollu z połowy lat pięćdziesiątych. Został
tised version of the music, with a whole host of Bobbys and Frankies
zastąpiony czystym brzmieniem, nową wersją tej muzyki. Elvis Presley
leading the way. Elvis Presley had gone into the army. Jerry Lee Lewis
poszedł do wojska. Jerry Lee Lewis stracił twarz, gdy pojawił się podwas in disgrace following his tour to the UK with his 14 year old wife
czas tournée po Wielkiej Brytanii ze swoją czternastoletnią żoną, którą
whom he had married in 1957. (An accepted practise in the southpoślubił w 1957 roku. Proceder ten, legalny w południowych stanach
ern states of The USA, it was unacceptable to the conservative British
USA, był nie do zaakceptowania przez konserwatywną społeczność
public). He was effectively thrown out of the UK, and his career stalled.
brytyjską. Lewis został właściwie wyrzucony ze Zjednoczonego KróZdjęcia
Whilst on tour in Australia in 1957, Little Richard threw his gold rings z archiwum autora
lestwa a jego kariera stanęła w miejscu. Podczas trasy koncertowej
into the sea in Sydney and renounced rock’n’roll announcing he was
w Australii, w 1957 roku, Little Richard wyrzucił swoje złote pierścienie
going to become a preacher. Buddy Holly, the Big Bopper and Richie Valens
do morza w Sydney i ogłosił, że zamiast grać rock and rolla zostanie kaznowere killed in a plane crash in February 1958, whilst Eddie Cochran died in car
dzieją. Buddy Holly, The Big Bopper i Richie Valens zginęli w katastrofie lotniczej
crash in Wiltshire whilst on tour in the UK in April 1960. Chuck Berry was arrew lutym 1958 roku. Podczas trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii, w kwietniu
sted in 1959 for violating the Mann Act, and subsequently jailed. This was very
1960, roku stracił życie w wypadku samochodowym Eddie Cochran. W 1959
much a trumped up charge because of his colour. Bill Haley, now in his early
roku, za złamanie prawa dotyczącego wykorzystywania kobiet, aresztowany
30s had lost his appeal with the teenage audience.
został, a następnie skazany, Chuck Berry. Dowody zostały w dużej mierze sfaIt all resulted in a cleaned up version of the music designed to appeal to teenabrykowane.
gers taking over the charts. A whole host of handsome boys, picked more for
Wszystkie te wydarzenia wpłynęły na to, że zmieniła się muzyka. Zaczęła krótheir looks than their musical abilities, took over. The prime example was Fabialować na listach przebojów wersja rock and rolla przemawiająca do nastolatno Forte, a good looking Italian-American who could not sing but as Fabian was
ków. Scenę przejęli przystojni chłopcy, wybierani bardziej dla swego wyglądu
promoted to hit parade status by his record company. A few rock ‘n’ rollers
niż zdolności muzycznych. Najlepszym tego przykładem był Fabiano Forte, świetsurvived; Ricky Nelson, The Everly Brothers, Roy Orbison, Freddy Cannon and
nie wyglądający Amerykanin włoskiego pochodzenia. Nie potrafił śpiewać, ale
Del Shannon carried on having hits. In 1962 the Beatles had their first hit with
wytwórnia płytowa promowała jego hity. Kilku prawdziwych rock and rollow“Love Me Do” which saw the dawn of the Merseybeat era. By then I was 20 and
ców jednak przetrwało. Sukcesy osiągali Ricky Nelson, The Everly Brothers, Roy
I disapproved of this new form of pop music because it finally killed off the
Orbison, Freddy Cannon i Del Shannon. W 1962 roku wraz z pierwszym przebomusic that I loved (it would be some 8 years before I purchased any Merseybeat
jem Beatlesów „Love Me Do” zaczęła się era brytyjskiego beatu (Merseybeat).
records).
Miałem w tym czasie 20 lat i byłem niechętny tej nowej forI searched record shops for my type of music but it was virtually
mie muzyki popowej, która finalnie uśmierciła rodzaj muzyki,
impossible to find. Two things came to my rescue: the first
który kochałem. Musiało minąć jakieś osiem lat, zanim kupiłem
was second-hand shops some of which had a records section
pierwsze płyty Merseybeat.
and would often contain records from the fifties. However I only
Poszukiwałem płyt z moją muzyką, ale były właściwie nieosiąknew of two, one in Ealing and one in Kensington. (Ealing by
galne. Ratowałem się wizytami w sklepach second hand, które
this stage was just about the most densely area of London
oprócz używanej odzieży sprzedawały płyty z lat 50-tych.
populated by Poles, and it was where I went to school). I parJeden z nich był w dzielnicy Kensington a drugi na Ealingu,
ticularly remember a 10” album by Marvin Rainwater on MGM
dzielnicy zaludnionej głównie przez Polaków, tam zresztą choin the shop in West Kensington. I took a look at it, but decided
dziłem do szkoły. Kupiłem wtedy album Marvina Rainwatera.
it was too expensive and left for the tube station, but before
Najpierw wydawał mi się za drogi, ale po pewnym czasie
getting there I had a change of heart and went back and bought
wróciłem do sklepu i wyszedłem z niego już z krążkiem. Jestem
it. I was glad I did it, as it proved to be quite a rarity.
z tego zadowolony, bo okazało się, że płyta ta jest rzadkością.
The most important outlet for collectors of rock ‘n’ roll records in the early sixties
Najważniejszym źródłem zakupów dla kolekcjonerów we wczesnych latach
were two gentlemen who advertised sales list in the music paper “Record Mirror”.
sześćdziesiątych były ogłoszenia zamieszczane w czasopiśmie muzycznym
The first was Hugh McCallum. I met Hugh for the first time in 2002 at a Lee Hazlewood
Record Mirror. Stali za nimi dwaj zacni panowie; pierwszym z nich był Hugh
concert at the Festival Hall in London. He worked in a bank and eventually
McCallum, którego poznałem potem osobiście w 2002 roku na koncercie Lee
became a bank manager, however he personally kept a low profile. You could
Hazlewooda. Na co dzień pracował w banku, a zakupione płyty odbierało się
collect your record from his mother’s house in Ealing.
z domu jego matki na Ealingu. Drugim sprzedawcą, który miał ogromny wpływ
The other individual who had a massive impact on rock ‘n’ roll collectors was
na kolekcjonerów rock and rolla był Dan Coffey z Newport, zwany Breathless
“Breathless” Dan Coffey from Newport, South Wales. Dan was an outand out
(przezwisko to pochodzi od tytułu przeboju Jerry’ego Lee, którego to Dan był
Teddy Boy and he and his wife Faye were great dancers specialising in jiving,
fanem). Dan i jego żona świetnie tańczyli, szczególnie jive’a, występowali nawet
appearing on national TV. They were avid fans of Jerry Lee Lewis (hence his name
w telewizji. Dan mieszkał w Walii, dokąd przeprowadziłem się i ja w 1964 roku.
“Breathless” after one of Jerry Lee’s hits). My job took me to South Wales
Kupiłem dom na przedmieściach Newport. Kiedy na jednym z listów, w którym
in 1964 and I initially lived in Cardiff, but in 1968 moved to Rhiwderin on the
zamawiałem płyty Dan zauważył mój adres, spytał czy nie chciałbym odebrać
outskirts of Newport where I bought a house. When Dan got one of my letters
ich osobiście. Jego dom był świątynią rock and rolla i odwiedzałem go jeszcze
in response to his sales list, he noticed my address andasked me if I would
kilkukrotnie aby poszperać w muzycznych zbiorach. Wiele kolekcji miało swój
like to call round in person to collect my record instead of him posting it to me.
początek w płytach kupionych od Danego Coffey’a.
His house was a shrine to rock ‘n’ roll, and I visited his house
W połowie lat siedemdziesiątych Dan nabrał przekonania, że
several times to go through records. Many record collections
ma raka, którego niekompetentni lekarze nie potrafią zdiagstarted with records purchased from Dan Coffey. In the midnozować. Pisał do mnie kolorowymi długopisami dziwaczne
seventies he became convinced he had cancer and was sure
listy a potem zakomunikował, że przenosi się do Fermanagh
that the medical profession was so incompetent that they
w Irlandii, żeby umrzeć. Tak naprawdę umarł na zapalenie płuc
couldn’t diagnose it. He wrote me bizarre letters in about
czterdzieści lat poźniej, w marcu 2016 roku.
4 different colour inks, writing in all directions on a sheet of
Jeśli o mnie chodzi, lata sześćdziesiąte obfitowały w różnorodpaper. He announced that he was moving to Fermanagh,
ne emocje. We wrześniu 1965 roku ożeniłem się, w sierpniu
(a stronghold of the IRA in the “Troubles”) Eire to die. He did, some
1966 roku zmarł na zawał serca ojciec. W styczniu 1967 urodził
40 years later of pneumonia in March 2016.
się mój pierworodny syn Mark a rok później jego brat Adam.
The sixties was a decade of mixed emotions as far as I was
W tym samym roku zmarła moja mama a brat Jerzy zamieszconcerned. In September 1965 I got married, in August 1966
kał ze mną. Dzieliliśmy dom aż do jego śmierci. Wszystkie moje
my father died of a heart attack, in January 1967 my first son
dzieci urodziły się w domu. Nie byłem obecny podczas poMark was born, in January 1968 my second son Adam was born
rodów, siedziałem w salonie i aby się uspokoić, słuchałem

Dan i Faye Coffeyn
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and in October 1968 my mother died and my brother Jerzy came to live with
us for the rest of his life. All my children were born at home. I steered well clear
of the births leaving it to the professionals and my mother-in-law to deal with it.
I went to the sitting room and played my records to stay calm. Elvis was blaring
away when Mark was born. It was only when everything was cleared up
that I went in to see my newborn son. In 1969 I sold my house in Rhiwderin.
It wasn’t too difficult moving my record collection up to London, in contrast
to my 2nd and last move to Warsaw in 2016. The removal company had to
unload some of the boxes of records and CD’s from their vehicle as it was all
to heavy, and they had to come back with a second vehicle to complete the
removal!

JAZZ

NIGDZIE SIĘ NIE WYBIERA

W czasach, gdy Polska wchodziła do struktur Unii Europejskiej drażniła mnie obiegowa opinia, iż właśnie wracamy
do Europy. Przecież zawsze w niej byliśmy dzięki łacińskiej
czy śródziemnomorskiej kulturze!
Ostatnio spotkałem Michała Urbaniaka, czołowego skrzypka z kręgu jazz
fusion, na warsztatach w ramach Urbanator Days. On także buntuje się, gdy
słyszy, że jazz is back. Na szczęście muzycy z Nowego Jorku – a Urbaniak
tam pomieszkuje – odpowiadają na to: It never went anywhere ! No właśnie!
Jazz był, jest i będzie; słychać jego elementy w każdej muzyce rytmicznej.
Niedawno obchodzono 50-lecie JAZZ FORUM, wydawanego w Polsce magazynu europejskiego jazzu, fenomenu naszej kultury. Festiwali jazzowych w Polsce
w bród, podobnie ciekawych płyt rodzimych artystów, często nagrywanych
z udziałem wybitnych muzyków z zagranicy. Wychodzi też sporo książek o jazzie
i samych jazzmenach. Jako prezent imieninowy zamówiłem sobie książkę Pawła
Urbańca pod elektryzującym tytułem O życiu i muzyce z legendami jazzu.
To seria 50 wywiadów z gigantami współczesnego jazzu, okraszona znakomitymi
grafikami – portretami interlokutorów autora. Jedno pytanie zadaje on swoim
wszystkim rozmówcom, mianowicie, czy jazz można zdefiniować i co on oznacza
dla danego muzyka. Pytanie trudne, odpowiedzi zróżnicowane, ale dowodzą
niezbicie, że jazz nie może wrócić, bo nigdzie się nie wybrał.
Przyjrzyjmy się najciekawszym odpowiedziom
jazzmenów na to fundamentalne pytanie. Wszyscy podkreślają wielkie znaczenie improwizacji, co
odróżnia jazz od reszty muzyki. Niektórzy boją
się ograniczania jazzu przez definicję; w końcu
łacińskie źródło tego słowa oznacza zamknięcie,
zakończenie. Muzycy podkreślają, że jazz jest
tym, czym jest. Wiemy, kiedy go słyszymy. Jest
sposobem wyrażania siebie. Można posunąć się
w nim tak daleko, jak tylko pozwoli na to wyobraźnia. To muzyka odkrywców, to przestrzeń
wielu pomysłów i muzycznych rozwiązań. Jazz
to afroamerykańska muzyka zawierająca wiele elementów pochodzących z Europy. Kluczową rolę
odgrywają w nim emocje. Jazz ma wiele akordów i unikatowych cech rytmu. Łączenie ze sobą
harmonii i melodii daje bardzo różne rezultaty,
sprawia, że jazz to fenomen. Może być grany
przez każdego, kto rozumie, na czym on polega.
Bazą improwizacji są struktury harmoniczne oraz
umiejętność dzielenia się muzyką z innymi, spontaniczna kooperacja, reakcja na dźwięki.
Jazz jest swego rodzaju sposobem myślenia,
miejscem, gdzie wszystko jest możliwe. Artysta
ma nieograniczone możliwości, kiedy używa
swoich muzycznych doświadczeń. Jak twierdzi
gitarzysta Bill Frisell, jazz to miejsce bez zasad.
Oryginalnie o jazzie wypowiada się saksofonista
Benny Golson, porównując go do rozmowy, kiedy
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muzyki. Mark urodził się w rytmie piosenek Elvisa. Poszedłem go zobaczyć gdy
było już po wszystkim.
W 1969 roku sprzedałem swój pierwszy dom. Nie było wtedy trudno przewieźć
całą moją kolekcję płyt do Londynu. Inaczej zupełnie przebiegła moja druga
i ostatnia przeprowadzka w 2016 roku – do Warszawy. Firma przeprowadzkowa musiała wtedy użyć dwóch samochodów, aby przewieźć moją kolekcję,
która okazała się zbyt dużym obciążeniem dla jednej ciężarówki.

Tłumaczenie Agnieszka Sozańska

nie możemy przemyśleć tego, co powiemy, a z ust słowa wychodzą w tym
samym czasie, gdy o nich myślimy. Według Golsona jazz przypomina wycieczki
do tego samego lasu, ale nie do tych samych drzew. Jest jak safari, gdzie
muzycy polują na pomysły, wyczekują nieznanego, które niedługo stanie się
zrozumiałe.
Wielu ludzi określa jazz jako amerykańską klasykę. Jego niepowtarzalność
polega na tym, że opiera się na innych wzorcach rytmicznych niż muzyka europejska i klasyczna sensu stricto. Jazz to przedłużenie ludzkiej duchowości, to
wyrażenie osobistych uczuć muzyka. Jest niezwykle ekskluzywny, jednoczy
muzyków z całego świata bez względu na jakiekolwiek różnice. Zawiera
w sobie kreatywność, indywidualność, nie jest statyczny, lecz uniwersalny,
spontaniczny i otwarty na ciekawe idee. Pianista Bob James uważa jazz za
sposób myślenia o życiu i za poczucie wolności, kocha nieznane, uwielbia niebezpieczeństwo związane z tą muzyką. Jazz może prowadzić do tego, że gra
się z muzykami, których nie zna się, bez prób i przygotowań. Uskrzydla, inspiruje, zmusza do zadawania pytań. Wywodzi się od rdzennych Amerykanów,
stale się rozwija, ale wciąż pozostaje mocno zakorzeniony w miejscu pochodzenia. Wibrafonista Mike Mainieri podkreśla, że jazz przybiera różne formy
w zależności od pochodzenia artysty i kultury, która na niego oddziałuje.
Gitarzysta Pat Martino twierdzi, że jazz jest naturalną możliwością świadomego odczucia ruchu i kierunku. Jak przy wychodzeniu z domu, kiedy już
jesteśmy na zewnątrz, znamy otoczenie i wiemy instynktownie, którą drogą
pójść. Dla wielu jazzmenów uprawiana przez nich muzyka to sposób osobistego wyzwolenia i najbardziej wymagający rodzaj muzyki, to bodziec, który
prowadzi do wypełnienia delfickiego przykazania o potrzebie poznania samego
siebie. Trębacz Dizzy Gillespie często powtarzał, że jazz to klasyczna muzyka
przyszłości. Saksofonista David Murray twierdzi z kolei, że jazz jest przyjazny
ludziom i ma wiele odmian, bo stał się ekumeniczny. Muzyk ma tu na myśli aspekt duchowy, uważa, że jazz należy do każdej religii, jest
międzynarodowy. Trębacz Ted Jones powiedział kiedyś, że jazz to jego religia. Są w nim
elementy bluesa, folku, muzyki afrykańskiej
i klasyki, wtedy dopiero jest prawdziwy.
Według saksofonisty Arche Sheppa wyraz jazz
pochodzi od francuskiego czasownika chasse,
który oznacza polowanie. Termin ewoluował
i stał się określeniem slangowym. W języku
angielskim być może wywodzi się od slangowego słowa jasm, które oznaczało duszę bądź
energię.
Na koniec odwołajmy się do słów kontrabasisty
Bustera Williamsa, dla którego jazz jest kawałkiem życia. To filozofia, trzeba byłoby zadawać
sobie te same pytania przez cały czas. Jazz
kieruje nieświadomie życiem muzyka, zawsze
pokazując dobre rozwiązania. Pokazuje jak ufać
i jak to zaufanie budować. To język każdego
muzyka z osobna, a wszyscy mają własną
ekspresję. Słowem, idealny dla młodych ludzi,
którzy cenią w życiu brak banału. Nic dodać,
nic ująć…

Wersję elektroniczną Gazety Muranowskiej oraz numery archiwalne
można pobrać ze strony: www.gazetamuranowska.pl

www.fundacja-alteredu.pl
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Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

Mamy jeszcze kilka
wolnych miejsc w klasie pierwszej!!!
ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
tel.: (22) 3926140, fax: (22) 4359795
tel. kom.: 601777017

slo7@slo7.waw.pl

Co w szkołach słychać?

Karp czyli Opowieść Przedwigilijna

Kiedy
Nasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni
przy Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)

wieczorem, dzień przed Wigilią, zadzwonił dzwonek do drzwi, Wojtek pomyślał, że to pewnie kurier z kolejną, tajemniczą paczką od Mikołaja. To była babcia
Helena. W ręku ściskała foliową reklamówkę wypełnioną wodą, w której szamotała
się ryba.

– Dzień dobry! Olu, czy mogę
skorzystać z waszej wanny, bo
my mamy awarię wodociągów
– zwróciła się do mamy.
Mama, która właśnie skończyła rozmawiać przez
telefon, wyglądała na kompletnie osłupiałą, patrzyła
na babcię, jakby kompletnie nie rozumiała o czym
teściowa do niej mówi.
– To karpik.. na świąteczny stół… Zbyszek jutro
rano przyjdzie, zabije go, wypatroszy i zabierze –
tłumaczyła babcia.
– Jak to zabije i wypatroszy? To nie lepiej zjeść łososia albo solę? – odezwała się w końcu mama.
– Olu, ja wiem, że wy teraz inaczej jecie i inaczej
żyjecie, ja to szanuję, ale niech wnuki zobaczą, na
czym polegają tradycyjne, polskie, chrześcijańskie
święta – tłumaczyła babcia.
– Jak polskie to może dorsz, albo sandacz, albo
chociaż filet z karpia? Ja wiem, że filety nie rosną
na drzewach, ale czy to po chrześcijańsku żywemu
stworzeniu przysparzać niepotrzebnego cierpienia?
– powiedziała mama patrząc na reklamówkę z karpiem, który się uspokoił, trudno powiedzieć, czy
dlatego, że słuchał uważnie, czy też raczej był bliski
zgonu.
– Olu, to tylko ryba! A to przecież tradycja! No
i wszyscy przepadacie za moim karpiem! – zakończyła
dyskusję babcia, ruszając żwawo w stronę łazienki.
Mama poszła za nią, w milczeniu zakorkowała wannę
i odkręciła kran. Niby ledwo żywy, karp szczupakiem
wskoczył do świeżej warszawskiej, ponoć świetnie
przefiltrowanej i nadającej się do picia, wody, ochlapując lustro nad wanną.
Babcia załatwiła to, po co przyszła i poszła. Mama
usiadła na brzegu wanny. Płakała, a łzy kapały do
wanny. Wojtek wiedział, że to nie z powodu karpia,
ani kłótni z babcią.
– Tata dzwonił, że nie przyjedzie, prawda? – cicho
powiedział Wojtek.
– Musi mieć dyżur w święta, bo kilku pracowników
się pochorowało, może przyjedzie na Sylwestra –
powiedziała mama sięgając po papier toaletowy
ryby – Karpie to ryby słodkowodne, prawda? Więc
nie lubią słonej wody – zażartowała.
Dzięki karpiowi Wojtek nie musiał się kąpać, ale to
nie poprawiło mu humoru. Popłakiwał w poduszkę
i długo nie mógł zasnąć. W nocy obudził się na siku.

Nie zapalał światła, bo zbyt raziło zaspane oczy. Pomimo ciemności karp srebrzył się w wodzie i widać
było, że nerwowo pływa od ściany do ściany.
– Też nie możesz spać? – zagadał Wojtek, który
myśląc o Świętach bez taty czuł się bardzo samotny,
a nie chciał zasmucać swoim smutkiem i tak już smutnej mamy.
– No, to moja ostatnia noc w życiu – odpowiedział
karp.
– To ty gadasz? Ale niespodzianka!
– Nie znasz tej historii, że w święta zwierzęta mówią
ludzkim głosem? No wiesz, magia świąt.
– Tak, ale moje święta będą raczej marne. – poskarżył
się Wojtek
– Byłeś niegrzeczny i dostaniesz rózgę? – zapytał karp.
– Nie, pewnie dostanę tablet, ale taty nie będzie,
pracuje za granicą i nie dostał wolnego. …Jaka szkoda,
że nie jesteś złotą rybką, co spełnia życzenia.
– To rzeczywiście słabo, ale może cię pocieszy,
że ja mam gorzej: jutro twój dziadek drżącą ręką
walnie mnie w łeb tępym narzędziem albo
poderżnie mi gardło tępym nożem. Chętnie bym
spełnił twoje świąteczne życzenie, ale nie sądzisz
chyba, że gdybym miał jakiekolwiek magiczne moce,
to taki by mnie czekał koniec.
– Przyrzekam, że nie będę cię jadł, zresztą nigdy nie
lubiłem karpia babci.
– Marna pociecha…– westchnął karp, zanurkował
i zamilkł.
– Mamo, ja nie zjem karpia na Wigilii za żadne skarby.
Dziadek naprawdę musi go zabić? – wypalił Wojtek
podczas śniadania.
Mama nic nie powiedziała, mieszała przez chwilę
swoją owsiankę a potem sięgnęła po komórkę.
– Dzień dobry mamo, mam złą wiadomość. Karp
zdechł w nocy, widać w sklepie miał nieodpowiednie
warunki….
– Chciałabyś go reklamować? – kontynuowała mama –
Nie pomyślałam, strasznie śmierdział i od razu go wyrzuciłam. Tak mi przykro. Może kupię gdzieś gotowego karpia? Choć oczywiście, to nie będzie to samo…
Wojtek w życiu nie pomyślałby, że jego mama kłamie
i to tak.
– Wojtek, ubieraj się szybko i kombinuj jak przekonać
babcię do zmiany obyczajów, żebyśmy nie musieli
ściemniać i porywać karpia z jej łazienki w przyszłym
roku.

Kilka minut później siedział na tylnym siedzeniu samochodu podtrzymując wiadro z rybą.
– Niespodzianka! Zobaczysz jakie to fajne jezioro,
odwiedzimy cię w wakacje – zagadał do karpia, ale
ten nie odpowiadał.
– Wojtuś, to ty nie wiesz, że dzieci i ryby głosu nie
mają? Ale może cię słyszy i rozumie – nabijała się
z niego mama.
– Taaaaa - pomyślał Wojtek – pewnie mi się to śniło…
Jechali aż na Mazury, bo było tam piękne, duże
jezioro. Żyły w nim karpie i szczupaki, Wojtek kapał
się w nim w ostanie wakacje. Mama chciała wypuścić
karpia do Zalewu, który był dużo bliżej, ale Wojtek
uparł się na to jezioro i przypominał jej, że nigdy
nie pozwalała mu się kapać w Zalewie, bo woda
zbyt brudna.
Tym razem droga na Mazury w ogóle mu się nie
dłużyła. Czuł się jakby byli rycerzami Jedi walczącymi z Imperium, albo zbiegami wyjętymi spod
prawa. Szkoda tylko, że mama tak drętwo prowadziła, zamiast docisnąć pedał gazu, przecież mogli
być ścigani. Zapomniał nawet o tęsknocie za tatą.

Ilustracja: Darek Miroński

www.slo7.waw.pl

Przypomniało mu się kiedy karp odpłynął bez słowa pożegnania, a wylewne podziękowania i czułe
pożegnanie uważał właściwie za pewniak. Zaczęło
się ściemniać a mama w drodze powrotnej cały
czas narzekała, że spóźnią się do babci, i nic nie
przygotowane. Jechali w ciszy, Wojtek przysypiał
na tylnym siedzeniu. Śnił mu się karp, który leciał
przez rozgwieżdżone nico niczym sanie Św. Mikołaja. W końcu dojechali.
– Szybko, szybko, spóźnimy się do dziadków na
kolacje – poganiała go mama, kiedy zaspany gramolił się z samochodu.
Kiedy mama włożyła klucz w zamek okazało się,
że drzwi są otwarte, choinka w pokoju świeciła się,
a z łazienki wyszedł … tata.
– Udało się! Mój kolega wrócił wcześniej z chorobowego, żebym mógł przyjechać. Nie zadzwoniłem,
żeby wam zrobić niespodziankę – powiedział.
– Tato, to najlepsza świąteczna niespodzianka i najlepsze święta w całym moim życiu!
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Nowe miejsce
na mapie Muranowa
W dzielnicy Muranów, na ul. Karmelickiej 26, od wielu lat istnieje i znakomicie działa Społeczne Liceum Fundacji
AlterEdu. 2 września 2019 roku, w młodszej siostrze tego
Liceum – Społecznej Szkole Podstawowej Fundacji AlterEdu,
rozpoczęły pracę „zerówka” i klasa pierwsza.

niezwykły, nietypowy. Dokładamy starań, aby każdy z naszych podopiecznych
w pełni rozwijał swój potencjał, swoje pasje i zamiłowania, a także wspieramy
sfery rozwoju, które tego wsparcia potrzebują. Tym samym dbamy, aby każdy
uczeń odniósł sukces na miarę swoich możliwości. Jest to możliwe dzięki fantastycznemu, pełnemu pasji i zaangażowania zespołowi nauczycieli, mających
ogromne doświadczenie w pracy pedagogicznej.

Fot. Fundacja AlterEdu

Pierwszy etap edukacyjny, czyli klasy 0-3, tworzymy z myślą
o potrzebach wszystkich dzieci – tych rozwijających się
harmonijnie, ale też tych, których rozwój jest szczególny,

W styczniu ruszą prace budowlane przygotowujące przestrzeń dla uczniów klas
4-6 przy ul. Nowolipki 2.
Tak będzie wyglądać szkoła po zakończeniu remontu:

Serdecznie zapraszamy do przyjrzenia się naszej pracy:
www.facebook.com/sspfae
Wa³o w a

Andersa
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AlterEdu

icza

Anielew

ka

Œwiêtojers

Park Krasiñskich

ŚWIĘTO

NIEPODLEGŁOŚCI
W tym roku przypada 101 rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości, Tak jak w latach poprzednich
postanowiliśmy uczcić to wydarzenie organizacją gry
historycznej „Od Dziadka do Dziadka”.

W tym roku udział w grze wzięli: Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7
im. Bronisława Geremka, Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Itegracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana. Patronat nad
wydarzeniem objęło Ministerstwo Obrony Narodowej. W sumie z postaciami
„ojców niepodległości” zapoznało się 90 uczniów. Wszystkim dziękujemy i zapraszamy za rok.

GAZETA MURANOWSKA
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Fot. Fundacja AlterEdu

Gra rozgrywała się na ulicach Warszawy, a uczniowie, uczestnicy gry, rozwiązywali zadania dotyczące wielkich postaci z historii Polski i okresu walk o niepodległość. Punkty znajdowały się przy pomniku Józefa Piłsudskiego pod Belwederem, pomniku Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, kamienicy w której
zamieszkał komendant Piłsudski 10 listopada 1918 roku (ul. Moniuszki 2 a) oraz
na placu Józefa Piłsudskiego.

Wersję elektroniczną Gazety Muranowskiej oraz numery archiwalne
można pobrać ze strony: www.gazetamuranowska.pl
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Największą atrakcją oraz najtrudniejszym zadaniem tegorocznej gry historycznej „Od Dziadka do Dziadka” było… wykonanie portretu pamięciowego poszukiwanego przez carską policję, wg poniższego rysopisu:
Państwowy przestępca
Szlachcic
RYSOPIS:
Lat 19 — 1887 r.
Wzrost 1 m. 75 cm.
Twarz czysta
Oczy szare
Włosy ciemnoblond
Bokobrody jasnoblond rzadkie
Brwi ciemnoblond schodzące się
Broda ciemnoblond
Wąsy jasnoblond
Nos normalny
Usta normalne
Zęby nie wszystkie
Podbródek okrągły

Szczególne znamiona:
1) Twarz czysta, tylko brwi zrastają się nad nosem.
2) Na końcu prawego ucha brodawka.

Oto przecudne portrety pamięciowe, wykonane przez uczestników gry

Grudzień w Teatrze Collegium Nobilium
Studenci IV roku specjalizacji Aktorstwo Teatru Muzycznego przygotowali z Wojciechem Kościelniakiem wyjątkowy spektakl:
„Poemat muzyczny na motywach albumu Shauna Tana The Arrival
PRZYBYSZ to poemat muzyczny na motywach albumu Shaun Tana „The Arrival”.
Rozstanie, tęsknota, samotność, wyobcowanie – to uczucia towarzyszące każdemu, kto opuszcza swój kraj, rodzinę i decyduje się na podróż w nieznane –
w pogoni za lepszym życiem. Książka zawiera niezwykle sugestywne, pełne
magii obrazy, które – bez pomocy słów – nie tyle ilustrują fabułę opowiadania,
lecz ją interpretują; nadają zwyczajnym miejscom, przedmiotom, zwierzętom,
a nawet zdarzeniom czy zjawiskom społecznym nieoczekiwany, głębszy kontekst. Spektakl opowiada o drodze tytułowego Przybysza do Nowego Świata.
Towarzyszą mu statki, chmury, walizki, magiczne istoty oraz inni podróżni szukający lepszego jutra. Nowy Świat okazuje się niezrozumiały, tajemniczy, dziwny
i abstrakcyjny, pełen ludzkich historii takich jak „przybyszowa”. Opowieść o bezgranicznej miłości, tęsknocie, strachu, a także zachwycie nad wolnością i innością.
Siódemka studentów IV roku aktorstwa teatru muzycznego zabierze Państwa
w magiczny, oniryczny świat tułaczki. A historię podróży Przybysza opowiedzą
za pomocą muzyki, aktorstwa i ruchu.”
Zapraszamy również na Niepodległych, w reż. Piotra Ratajczaka, którzy mieli
swoją premierę w listopadzie. Jest to swoiste „odczarowanie” XX-lecia międzywojennego, fascynujące historie bohaterów i antybohaterów tamtych lat, których
fantastycznie zagrali studenci ostatniego roku Akademii Teatralnej. Jak napisał Rafał
Turowski: Na maleńkiej scenie im. Jana Kreczmara w TCN Piotr Ratajczak zrealizował mądry, efektowny i brawurowo zagrany spektakl, nie przegapcie!
W grudniu wrócimy ze spektaklem Agaty Dudy-Gracz Ustawienia ze świętymi,
czyli rozmowy obrazów, kto z Państwa jeszcze nie widział, powinien wykorzystać okazję!
„Dwadzieścia żywotów uznanych za święte, połączone w fabularną opowieść
zderzającą legendy z prozą życia. Bohaterowie spektaklu, postaci znane głównie

z sakralnych wizerunków, opowiadają widzom swoje historie, które doprowadziły ich do świętości. Żyli w różnych epokach i na różnych szerokościach geograficznych, ich losy bywały dramatyczne, ale i groteskowe, a bohaterskie i chwalebne czyny mieszały się w nich z ludzką małością i banalnością.”
Ponadto widzowie będą mieli okazję ponownie zobaczyć, świetnie przyjęty,
egzamin studentów II roku, pt. Masara, w reż. Olgi Sawickiej, na podstawie
opowiadania Szczepana Twardocha.
Iza Kuna przygotowała ze studentami III roku Pijanych Iwana Wyrypajewa
w ramach zajęć „Sceny dialogowe prozą”, którzy na stałe zagoszczą w naszym
repertuarze:
Rzecz w tym, kochani bracia i siostry, że nasze pokolenie nic prawdziwie nie
czuje… nic. Straciliśmy kontakt. Kontakt z tym, co najważniejsze. Z tym, z czego
wyszliśmy, z tym, bez czego nie da się żyć. Wszystkie nasze prawa, wszystkie
nasze żądania, cały nasz liberalizm, cała nasza tolerancja, cała nasza polityka,
wszystkie decyzje, które podejmujemy. Straciliśmy kontakt. Nie wiemy, co to
takiego to najważniejsze, z czego się składa. I cała ta nasza wolność, o której
nieustannie mówimy, o którą wszyscy cały czas walczymy… Jaka wolność?
Chcecie być wolni? Od czego wolni? Od kogo? W czym ta wolność? Jaka wolność, jeśli straciliśmy kontakt. Słyszycie? Straciliśmy kontakt. Straciliśmy kontakt
z rzeczywistością
Iwan Wyrypajew
Last but not least – część z Państwa widziała już zapewne fantastyczny egzamin
Sen nocy letniej, w reż. Anny Sroki-Hryń. W grudniu będzie jeszcze możliwość
nadrobienia ewentualnych zaległości w tym zakresie (21-22.12.2019r.).
Ale to nie wszystko! Pani reżyser przygotowała również zupełnie nowy egzamin,
tym razem ze studentami III roku, pt. A planety szaleją na podstawie utworów
zespołu Maanam:

Młodzi w hołdzie Korze!
Na spektakl składają się bardziej i mniej znane piosenki z repertuaru zespołu
Maanam. Eksperyment sceniczny, który Państwo zobaczą, powstał w ramach
przedmiotu „Sceny dialogowe muzyczne” na II roku Kierunku Aktorstwo w sesji
letniej. Nowe odczytanie tych utworów, aranżacje na wyjątkowy skład muzyków
(piano, kontrabas i harfa), ogromny entuzjazm, świeżość i wrażliwość studentów
spotkały się z przychylnością widzów. Piosenki niezapomnianej Kory w interpretacji młodych nabierają zupełnie innego światła. Temat zagubienia jednostki
w komunistycznej rzeczywistości, interpretowany przez studentów, to pytanie
o swoje miejsce w świecie, o kondycję artysty tuż przed wejściem na zawodowy
poligon. Ja Im, studentom, wierzę i dziękuję za zaufanie.
Anna Sroka – Hryń
Zapraszamy do Akademii Teatralnej 16 i 17 grudnia o godz. 19:30.
Teatr Collegium Nobilium jak zwykle zapewnia specjalne zniżki seniorom
i studentom.
Godziny otwarcia Kasy Teatru:
pon. – pt.: 11.00 – 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu
sob. – niedz.: 13.00 – 17.00 lub do rozpoczęcia spektaklu
Więcej informacji na stronie www.tcn.at.edu.pl
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Ważne adresy
Muranów i nie tylko
Teatr Kamienica
al. Solidarności 93
tel. 22 624 01 99

Ulice

WARSZ AW Y

www.teatrkamienica.pl

Opera Kameralna
al. Solidarności 76b
tel. 22 831 22 40
www.operakameralna.pl

Kino Muranów
DKF Muranów
ul. Andersa 1
tel. 22 635 25 29
www.muranow.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

Tyﬂogaleria 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

Poziomo:
2. W pobliżu powstały zabudowania klasztoru
karmelitów trzewiczkowych. Również tutaj ma
swą siedzibę Fundacja AlterEdu.
4. Przy niej stał kościół św. Jerzego.
5. Prowadziła do mostu Zygmunta Augusta.
9. Aleje ... Kiedyś ta ulica prowadziła do osiedla
Nowa Jerozolima.
10. ... Przedmieście. Jedna z wedut Canaletta
(na zdjęciu) prezentuje tę ulicę.
11. Podobno osiedlili się tutaj piekarze z Torunia,
wyrabiający miodowe pierniki.
13. Niegdyś główna ulica Warszawy. Stoi przy niej
warszawska katedra.

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

domsmakow.pl

Ognisko
Artystyczne Nowolipie
ul. Nowolipki 9B
tel. 22 635 19 60
www.nowolipki.edu.pl
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Dom Smaków
ul. Stawki 2
tel. 22 860 62 96
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PISMO WYDAJE:
Fundacja AlterEdu

Pionowo:
1. Niegdyś był to szlak ku Polu Elekcyjnemu na Woli.
3. Biegnie w pobliżu kościoła św. Krzyża.
6. Ta ulica jest wspomnieniem marszałka wielkiego
koronnego Franciszka Bielińskiego.
7. Nazwa prowadzącej do Łazienek Królewskich ulicy
pochodzi od jej budowniczego Karola Agricoli.
8. Krzyżuje się z Nowym Światem. Nazwa ulicy
nawiązuje do londyńskiego ogrodu spacerowego
Vauxhall.
12. Dawniej szczyciła się browarami i piwiarniami.
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