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Oldschool na Andersa

Na Muranowie rozbłysnął kolejny  
n e o n . 
Tym razem nad wyjątkową 

k l u b o k s i ę g a r n i ą 
„Radio Telewizja”.

u

....................................

Lata 50. mieszają się tu ze współczesnością. 
Uwagę zwracają detale: tablica magnetyczna w kształ- 

cie mapy miasta, stary plan Warszawy, płytki podło- 

gowe w łazience – słynne warszawskie gorseciki. 

Lustruję półki. Dużo tu świetnych wydawnictw var- 

savianistycznych, publicystyki, książek artystycznych, 

albumów sztuki, kompendiów. Na odświeżonej wersji 

PRL-owskiego fotela 366+ podejmuję decyzje, co  

kupić. Tymczasem zmierza w moim kierunku z filiżanką  

w ręku właściciel księgarni, Witold Weszczak, 

założyciel Fundacji Przestrzeni Publicznej M20. – Dzięki 

kawie ludzie zostają tu na dłużej i możemy coś razem  

zrobić. Bardziej zależy nam na stworzeniu otwartego,  

dostępnego publicznie miejsca niż na samej sprze-

daży książek – tłumaczy i częstuje świeżo zaparzoną 

amerikaną. 

Marta Koszowy: Macie nawet zabytkowy telewizor.

Witold Weszczak: Uratował go ze śmietnika Marcin 

Wojciechowski, także z M20.

MK: A te małe stoliczki kawowe na trzech nogachi? 

WW: To teoretycznie stoliki na kwiatki. Do niedaw-

na uznawane za byle co, badziew, a dziś vintage.  

Wczorajsze śmieci są dzisiejszymi skarbami. Mamy 

jeszcze dwie radiole, bo to w końcu „Radio Telewi- 

zja”... Chcieliśmy zachować wygląd lokalu z lat 50., 

jak najwięcej autentycznych elementów małej archi- 

26. edycja 
Festiwalu 

Mozartowskiego 

w Warszawie

GALERIA 
FRETA

ZAPRASZA NA

Scenę Elfów 

Teatr Capitol
zaprasza na 
prapremierę

„Hawaje, czyli przygody 
siostry Jane”



GAZETA MURANOWSKAGAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

2

Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

tektury, stąd gzymsy i sztukaterie. Nie wiemy 

tylko, czy gwiazdy na suficie są oryginalne. 

Staraliśmy się remontować tak, żeby odzyskać  

stan sprzed poprzednich najemców. Ale nie 

udało nam się dotrzeć do planu budynku. Archi-

tekci, którzy go stworzyli, zaprojektowali także 

wnętrza i neony. Budynek nie załapał się na  

socrealizm, zaczął się socmodernizm, a z nim 

bieda. Nie starczyło środków, żeby budować  

z rozmachem, ale w którymś momencie po-

jawił się pomysł, żeby nad każdym lokalem 

zawisł neon. Tu akurat „Radio Telewizja”, który 

zachował się do 2006 roku, a potem niestety 

poszedł na złom i został pocięty na żyletki. 

Właśnie tworzymy jego replikę. Wierność 

rekonstrukcji zagwarantował nam brud, który 

pozostał na ścianie po starym neonie. Posłużył 

za kalkę techniczną. W odtworzeniu neonu 

pomaga firma pana Jacka Hanaka, która jest 

sprywatyzowanym molochem socjalistycznym 

i najprawdopodobniej zakładała tu neony  

w latach 50. Kiedyś zatrudniała 300 osób, teraz 

ma około 10 pracowników, ale nadal prospe-

ruje. Warszawa od 10 lat przeżywa renesans 

neonów. 4 czerwca „Radio Telewizja” zawiśnie 

tu znowu. Ściągniemy człowieka, który wieszał 

pierwowzór w 1959. Miał wtedy 19 lat. To 

ciekawa postać, neoniarz, który zrobił połowę 

warszawskich iluminacji. 

MK: Dbacie o szczegóły.

WW: Nie zatynkowaliśmy nawet gniazdek –  

w końcu kiedyś był tu zakład napraw radiowo-

telewizyjnych. Chcieliśmy zachować ten klimat, 

dziś można podpiąć laptopa czy podłado- 

wać telefon. Odkryliśmy też gruzobeton, czyli 

zmielone z cementem przedwojenne cegły,  

z których została wykonana duża część bu- 

dynku. Projektując wnętrze, specjalnie wydzie- 

liliśmy miejsce z odkrywką, żeby można było 

zobaczyć z bliska, jak wygląda ta mozaika 

różnych ceglanych okruszków. Te czarne frag-

menty to najpewniej wypalone belki stropo- 

we czy nośne. Pod koniec maja będziemy 

chcieli oficjalnie opisać, zabezpieczyć i odsło-

nić dziurę. 

MK: Jakie macie dalsze plany?

WW: Na górze będą odbywały się spotkania  

literackie. 4 i 5 czerwca bierzemy udział w War-

szawskim Weekendzie Księgarń Kameralnych. 

Na razie funkcjonuje tam kącik dziecięcy i dział 

z literaturą piękną. Założenie jest takie, że  

kiedy wybija 19:00, ładujemy wszystkie książki 

do magazynu, na ich miejsce wstawiamy widow-

nię na około 50 osób, a na pudrowej kanapie 

zasiada autor. 

MK: Kto będzie pierwszym gościem?

WW: Zaczniemy od wystawy komiksu podczas 

Nocy Muzeów. Pokażemy oryginalne rysunki 

komiksowe, które wykonał odręcznie m.in.  

Papcio Chmiel. Handel książkami nie jest na- 

szym głównym celem, widać to od razu po 

wejściu do lokalu – na 120 metrach kwadra-

towych regały zajmują zaledwie 50 metrów. 

Oprócz sklepu mamy salę konferencyjną i po-

mieszczenie warsztatowe, w którym zmieści  

się kilkanaście osób. Udostępniamy je miesz- 

kańcom i stowarzyszeniom za darmo. Odbyły 

się tu już konferencje w ramach budżetu party- 

cypacyjnego oraz konsultacja skweru sportów 

miejskich, który ma być założony przy Arse-

nale. Zależy nam, żeby nasz lokal był nie tylko 

księgarnią, ale i miejscem spotkań. 

MK: ...dla każdego.

WW: Tak. Tête-à-tête w księgarni, na górze in-

tymna narada, a tu w sali stricte konferencyjne 

posiedzenie. 

MK: Księgarnia to takie przedłużenie fundacji?

WW: Trochę tak. Fundacja, którą założyliśmy,  

zajmuje się przestrzenią publiczną. Jesteśmy 

wielkimi entuzjastami Warszawy. Z czasem 

hobby rozwinęło się w kawiarnio-księgarnię. 

Pieniądze, które tu zarobimy, zostaną przez- 

naczone na cele fundacyjne: promowanie 

wiedzy o Warszawie i funkcjonalnych rozwią- 

zań w przestrzeni publicznej. Działamy już  

siedem lat, walczyliśmy m.in. z przesadną 

ciszą nocną w centrum miasta, odtwarzaliśmy  

historyczne neony, m.in. GALSKÓR, współ-

pracowaliśmy z Muzeum Neonu i czujemy się 

w pewnym sensie jego akuszerami. Byliśmy 

też jednymi z inicjatorów przemian placu 

Małachowskiego przed Zachętą: udało nam 

się tam stworzyć koalicję sąsiadów, potem 

zorganizowaliśmy konsultacje społeczne, które 

zakończyły się konkursem architektonicznym. 

Zwycięski projekt jest już zatwierdzony. Mamy 

nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch lat  

zostanie zrealizowany. 

MK: Co cię drażni w przestrzeni publicznej?

WW: To, co mnie drażni, na szczęście powoli  

zaczyna już znikać. Pojawia się jednolita mała 

architektura. Rozpoczęto poważną walkę z cha- 

osem reklamowym. Jeszcze niedawno była to 

wolna amerykanka. Warszawa pięknieje i coraz 

łatwiej jest poruszać się po niej pieszo. W la- 

tach 70. projektowano tak, żeby wszędzie 

można było się przemieszczać samochodem, 

teraz jest odwrotna tendencja. Plac Grzybowski, 

był kiedyś Parkingiem Grzybowskim, dzisiaj jest 

znów placem. Moim marzeniem jest zobaczyć 

Plac Defilad po przemianie z teatrem i Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej, na którym na nowo pow-

stanie przestrzeń miejska. 
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1 czerwca mali obywatele obchodzą swoje 

święto w Polsce, Czechach, na Słowacji i Ukrainie. 

Ale w wielu krajach Dzień Dziecka przypada 

w inne miesiące, nawiązuje do Dnia Rodziny, świąt 

narodowych, tradycji wywodzącej się z dawnych 

wieków albo rocznicy uchwalenia Deklaracji  

Praw Dziecka przez ONZ, tj. 20 listopada. Gdyby 

dobrze zorganizować sobie podróż dookoła  

świata, można by świętować niemal co miesiąc.

Dzień Dziecka czy Befana?
Jeszcze na dobre nie minie Gwiazdka, a we Wło- 

szech najmłodsi dostają kolejne prezenty. Dzień 

Dziecka przypada w tym kraju 6 stycznia, czyli 

w Święto Trzech Króli i Dzień Rodziny. Dzieci  

otrzymują wtedy od rodziców papierowe korony  

i ciasteczka z wróżbami. 

Ale okazji do świętowania jest tego dnia znacz- 

nie więcej. W nocy z 5 na 6 stycznia przy-

chodzi do dzieci również Befana, czarownica 

na miotle. Według legendy, kiedy Trzej Królowie 

podążali do stajenki, by powitać Jezusa, spot-

kali na swej drodze samotną kobietę. Zachęcali 

ją, by poszła z nimi, ale ona odmówiła. Gdy 

odeszli, pożałowała decyzji i ruszyła na po-

szukiwania nowo narodzonego. Wchodziła do 

każdego domu, w którym były dzieci, i dawała  

im smakołyki, w nadziei, że jedno z nich okaże 

się Jezusem. Od tamtej pory krąży po świecie 

i rozdaje prezenty, prosząc o przebaczenie, że 

wzgardziła zaproszeniem Trzech Króli. Dzieci,  

które chcą się jej przypodobać, powinny zos- 

tawić na stole mandarynkę, pomarańczę lub 

kieliszek wina. Lepiej nie psocić, bo niegrzecz-

nym smykom Befana wkłada do skarpety węgiel, 

popiół, cebule lub czosnek – oczywiście z cze-

kolady, bo w gruncie rzeczy ma dobre serce  

i wszystkim pociechom życzy jak najlepiej.

Co ma karp do dzieci?
Druga w kolejności bawi się Japonia. Odpo-

wiednikiem Dnia Dziecka w kraju kwitnącej  

wiśni są dwa święta – dziewcząt i chłopców. 

Pierwsze przypada 3 marca. To Festiwal Lalek, 

dzień modlitwy za zdrowie i szczęście dziew-

czynek. Tego dnia rodzice robią papierowe  

lalki ubrane w tradycyjne japońskie stroje. 

Z kolei święto chłopców oficjalnie obchodzone 

jest od 1948 roku (zwane odtąd Kodomo-no hi), 

ale wywodzi się z prastarego Tango-no Sekku, 

które celebrowano 5 maja. Rodzice przygoto- 

wują z papieru lub tkaniny latawce w kształcie 

karpia (zwanego Koinobori), które następnie mo- 

cują na długich masztach przed domem. Ilość 

PRZEZ OKRĄGŁY ROK

Dzień Dziecka obchodzi się 
na całym świecie, ale nie zawsze 
w tym samym dniu. 

ryb równa się ilości synów w danej rodzinie. 

Karp symbolizuje w Japonii siłę, odwagę i niez- 

wykłą determinację (potrafi płynąć pod prąd 

nawet wartkich strumieni i wodospadów).

Stawiając maszty z karpiami, rodzice 

życzą swoim pociechom, żeby dzielnie 

szły przez życie.

Duma kraju
23 kwietnia fetują dzieci w Turcji. Dzień  

Dziecka jest tu jednocześnie Świętem Niepo- 

dległości – właśnie wtedy przypada rocznica 

utworzenia w 1920 roku niezależnej Republiki 

Tureckiej. Jej twórca, Mustafa Kemal Atatürk, 

postanowił ten dzień zadedykować dzieciom,  

podkreślając, że są one przyszłością narodu.  

23 kwietnia najmłodsi zasiadają w parlamencie 

ubrani w narodowe stroje, a niebo przesłaniają 

kolorowe latawce.

Wesoły dzień, smutna rocznica
Nie wszędzie Dzień Dziecka jest powodem do 

radości. W Paragwaju to raczej moment zadumy 

i refleksji. Swoje święto dzieci obchodzą w tym 

kraju 16 sierpnia, w smutną rocznicę bitwy  

o Acosta Nu, która miała miejsce w 1869 roku. 

Złożony z dzieci batalion został wtedy wycięty  

w pień przez brazylijskich żołnierz hrabiego  

d’Eu. Odtąd dzieci stały się symbolem dzikiej  

i krwawej wojny. 

Dwa razy? 
Niektórzy to mają szczęście. W Niemczech Dzień 

Dziecka obchodzi się... podwójnie. Wszystko 

przez zimną wojnę, gdy nasi zachodni sąsiedzi 

byli podzieleni na Niemcy Wschodnie i Zachod-

nie. W NRD dzieci świętowały 1 czerwca, w RFN 

20 września. Po zburzeniu muru berlińskiego 

większość Niemców pozostało przy 1 czerwca,  

ale są i tacy co wolą dostawać prezenty dwa 

razy w roku. Cóż, każda okazja jest powodem do  

zabawy.

CZAS DZIECI
Znów sobotni poranek, z którym nie wiesz,  
co zrobić? Pijesz smętnie kawę, a twoja pocie- 

cha siada przed telewizorem? Jest alternatywa. 

Podpowiadamy, jak „kulturalnie” spędzić czas  

z dzieckiem na Muranowie. 

Poranki w kinie Muranów: w każdą sobotę  

o 11.00 można obejrzeć z dziećmi niezapom- 

niane bajki, specjalnie wyszukane w archiwach,  

rzadko emitowane w telewizji. Każdy z poran- 

ków to godzinna lekcja wyobraźni dla dziecka, 

wolne od przemocy przygody znanych i lubia-

nych bohaterów. Ale to nie wszystko! Między 

jedną a drugą animacją doświadczeni animato- 

rzy zapraszają na warsztaty, w trakcie których 

pokazują instrumenty i uczą technik tworzenia 

małych cudów z prostych, łatwo dostępnych 

materiałów.

Mała scena w Teatrze Kamienica: chcecie  

poznać tajniki magicznych efektów teatralnych, 

dowiedzieć się, co jest za kurtyną, nauczyć się 

nowych piosenek i zrobić sobie pamiątkowe  

zdjęcie z bohaterami znanych bajek? W czerwcu 

mali i trochę starsi będą mogli obejrzeć przy- 

gody Tytusa, Romka i A’tomka, piknikować z Cali-

neczką i posłuchać wierszy Jana Brzechwy.

Na Capitolu: tuż po sąsiedzku depcze konkuren- 

cji po piętach Teatr Capitol. W czerwcu zapra- 

sza m.in. na „Porwanie Baltazara Gąbki” czy „Gafy 

czarownicy fafy”. Po przedstawieniach przewi- 

dziane są warsztaty.

Z klasyką za pan brat: przy okazji Festiwalu  

Mozartowskiego Warszawska Opera Kameralna  

przygotowała też coś dla najmłodszych. 10 lipca 

we wnętrzach Pałacu na Wyspie w Łazienkach 

zostanie wystawiona „Bastienka” dla dzieci w wie- 

ku 3-8 lat, a 31 lipca przedstawienie „W krainie 

czarodziejskiego fletu” według opery „Czaro- 

dziejski flet” dla dzieci w wieku szkolnym.

W galerii z elfami: Galeria Freta na Nowym  

Mieście regularnie zaprasza na Scenę Elfów.  

Przedstawienia, a raczej koncerto-spektakle, łamią 

konwencje w sztuce, proponując muzykę na  

żywo, taniec, śpiew i improwizację.

. . . . . .......................................................
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NA OKU

Zdarzyło wam się znaleźć w sytuacji 
znanej z książek? A może myślicie, że we 

współczesnym świecie dylematy literackich 

bohaterów nie mają już racji bytu? Koniecznie 

więc wybierzcie się na „Comoarę”, rumuńską 

czarną komedię, film przygodowy zrealizowany 

w konwencji dokumentu, fascynującą historię 

opowiedzianą za pomocą prostej formy, lekko  

i dowcipnie, celnie i bez znieczulenia punktu- 

jącą ludzkie ułomności. 33-letni Costi wiedzie 

z rodziną skromne, spokojne życie 

w mieście. Wieczorami czyta syn-

kowi bajki na dobranoc. Ich ulubioną 

opowieścią jest historia Robin Hooda 

– chłopiec często wyobraża sobie 

ojca jako bohatera, który staje w ob-

ronie słabszych. Costi nie przeczuwa, 

że niebawem znajdzie się w sytuacji 

rodem z kart dziecięcej książki. Nie-

spodziewanie odwiedza go sąsiad, 

który prosi o pożyczenie niemałych 

pieniędzy. Gdy okazuje się to nie- 

możliwe, gość opowiada historię 

skarbu zakopanego w ogrodzie koło 

wiejskiego domu jego dziadków. 

Mężczyzna decyduje się pomóc  

w poszukiwaniach domniemanej for- 

tuny z nadzieją uczestniczenia w jej 

podziale. 

W kinie Muranów od 3 czerwca. 

Historia miłosna może 
mieć początek w bardzo 

nieoczekiwanych 
okolicznościach, a najlepszym 

miejscem, gdzie może się 
przytrafić, są Hawaje! 

W Teatrze Capitol zobaczymy wkrótce 

prapremierę komedii „Hawaje, czyli 

przygody siostry Jane”. Szalona autorka 

harlequinów Vivien desperacko pragnie 

przeżyć swój pierwszy raz… Wydawać 

by się mogło, że plan jest bliski reali-

zacji a weekend z niedawno poznanym 

Edgarem zapowiada się obiecująco, 

gdyby nie… Doris – żona Edgara, która przyłapała parę 

na gorącym uczynku! Nieudane plany romansowe to 

jednak nie jedyny problem Vivien. Pisarka musi napisać 

nową książkę, wydawnictwo coraz bardziej się niecier-

pliwi, czas ucieka, a natchnienia brak. Sprytna Vivien  

w zaistniałej sytuacji dostrzega jednak pewną korzyść,  

a w jej głowie powstaje iście szatański plan – nadciąga- 

jąca awantura „małżeńska” może stać się inspiracją do 

jej nowej powieści. Seria komicznych wydarzeń i zaska-

kujących sytuacji, pomyłek, trzaskających drzwi i historii 

z przeszłości tworzą nieprawdopodobny chaos. Dzięki 

głównej bohaterce uzbrojonej w dyktafon (w tej roli Daria 

Widawska) wszyscy wkoło zostają bohaterami gorącego 

romansu, który rozgrywa się w egzotycznej scenerii.

Początek czerwca to bardzo istotny i wesoły czas w roku. Świętujemy  

wtedy 4 czerwca – Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, w rocz- 

nicę wyborów parlamentarmentarnych, które odbyły się w 1989. Z tej  

okazji nasze szkoły odwiedził Prezydent Bronisław Komorowski. Po 

zwiedzaniu budynku szkół mogliśmy porozmawiać z Panem Prezyden-

tem o bieżącej sytuacji społeczno-politycznej, a także dowiedzieć się jak  

wspomina czasy PRL i przemian demokratycznych. Padły pytania o rolę 

Pana Prezydenta w walce z ustrojem komunistycznym a także o okres 

przełomu. Interesowała nas opinia Pana Prezydenta o obecnej polityce  

w Polsce oraz o sytuacji na świecie – Brexicie, na Węgrzech i w UE.  

Spotkanie było bardzo ciekawe. Mamy nadzieję, że Pan Prezydent odwie- 

dzi nas jeszcze w przyszłości. 

Spotkanie z Prezydentem Komorowskim
. ......................................................................................................................
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Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

www.sg55.waw.pl
Mamy jeszcze 
kilka wolnych miejsc!!!

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!!!

Co w szkołach słychać?

Chcieliśmy w ten sposób powitać rozkwita- 

jącą wiosnę i zebrać siły na ostatnie tygod- 

nie zajęć. Grafik wyjazdu wypełniony był róż- 

norodnymi atrakcjami. Zwiedzanie rozpoczę- 

liśmy od Ekomuzeum w Nowej Słupi, które co 

roku organizuje imprezę zwaną Dymarkami 

Świętokrzyskimi. Przewodnicy ubrani w stroje 

z czasów plemiennych oprowadzali nas po 

dawnej osadzie i pokazywali miejsca związane 

z życiem człowieka epoki żelaza. Mieliśmy okaz- 

ję wziąć udział w rzeźbieniu 

kubków z gliny, podziwialiś- 

my wonne przyprawy i sta- 

rożytny warsztat hutniczy.  

Wyprawie tej towarzyszyły 

interesujące opowieści o lu- 

dach pogańskich, zamiesz- 

kujących tereny Gór Świę- 

tokrzyskich. Po zakończeniu 

zwiedzania udaliśmy się do  

ośrodka Leśne Kąty, w którym 

mieliśmy spędzić najbliższe 

dni. Gdy dojechaliśmy na  

miejsce, czekał na nas obiad.  

Po posiłku rozpakowaliśmy 

bagaże i wybraliśmy się na 

spacer.

Drugi dzień przyniósł kolej- 

ne atrakcje. Odwiedziliśmy 

Bałtowski Kompleks Turysty- 

czny, w którym znajduje się 

JuraPark Bałtów – pierwszy 

w Polsce park tematyczny 

poświęcony dinozaurom. Jed- 

nak to miejsce nie ogranicza 

się jedynie do ukazania his- 

torii tych stworzeń. Znajduje 

się tam m.in. niesamowity zwierzyniec, w którym 

można podziwiać egzotyczne zwierzęta w prze- 

pięknych okolicznościach natury. Wyprawę do 

Bałtowa zakończyliśmy seansem w kinie 5D. Było 

to jednoczesne obcowanie z obrazem, dźwię- 

kiem, ruchem fotela i wodą tryskającą na 

widza. Wieczorem Pan Michał zabrał chętnych 

na boisko i zorganizował im turniej piłkarski. 

Następnego dnia ruszyliśmy do Krzemionek  

Opatowskich, czyli rezerwatu archeologicznego 

Wypad w Góry Świętokrzyskie   Tuż po majówce wybraliśmy  

się na zieloną szkołę do wsi Sudół, w Górach Świętokrzyskich.

Wiosenna sesja 
Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego 
odbyła się w Budapeszcie w dniach 

9-16 kwietnia 2016.

Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące 

nr 7 im. Bronisława 

Geremka 

reprezentowała 

Zuzanna Porycka.  

Był to tydzień obfi- 

tujący w wydarzenia. Zaczęło się od zajęć integra- 

cyjnych i pierwszych spotkań w komitetach. Ceremo- 

nia otwarcia odbyła się w poniedziałek. Przema- 

wiali m.in. pan Gottfried Oehl (przewodniczący  

MEP Europe), pan Gajus Scheltema (ambasador 

Królestwa Niderlandów) oraz wszyscy przewodni- 

czący krajów uczestniczących w MEP. Tego dnia  

nasza delegacja odwiedziła również ambasadora  

RP w Budapeszcie pana Romana Kowalskiego.  

Wizyta była bardzo udana. Kolejne dni upłynęły 

na pracy nad rezolucjami w komitetach. We czwar- 

tek wszyscy delegaci zebrali się w budynku par- 

lamentu węgierskiego na zgromadzeniu ogólnym 

MEP aby przedyskutować propozycje rezolucji 

i zdecydować w głosowaniu, które z nich zyskają 

poparcie. Atmosfera była wspaniała. Budynek par- 

lamentu Republiki Węgier to jeden z najpięk- 

niejszych na świecie a nasi delegaci mieli okazję 

w nim nie tylko być ale i pracować jak na praw- 

dziwych parlamentarzystów przystało. W piątek 

po południu prace zgromadzenia MEP zostały 

zakończone i delegaci udali się na imprezkę koń- 

czącą całą sesję. Zabawa trwała do rana. Sobota 

to dzień wyjazdu. Najsmutniejszy w całym cudo- 

wnym tygodniu. Mamy nadzieję wrócić jeszcze 

kiedyś do Budapesztu :)

Młodzieżowy 
Parlament Europejski 

Budapeszt 2016będącego kopalnią krzemienia pasiastego.  

Została ona odkryta w latach dwudziestych 

XX wieku. Znaleziono w niej ślady dawnego  

życia – pozostałości pracowni, w której obra- 

biano krzemień, ślady stemplowania i rysunki 

wykonane za pomocą węgla drzewnego. Po  

obejrzeniu tego świadectwa historii, udaliśmy 

się do Opatowa. Tam odbyliśmy kolejną pod- 

ziemną podróż, tym razem ciągnącymi się  

pod rynkiem korytarzami i piwnicami składami,  

które sięgają 15 metrów  

w głąb powierzchni. 

Ostatnią atrakcją trzecie- 
go dnia wyjazdu było naj- 

starsze sanktuarium na zie- 

miach polskich, w który  

przechowywane są Relik- 

wie Świętego Krzyża. Tam 

przewodnik – misjonarz  

opowiedział nam o działa- 

niach klasztoru i swoim  

interesującym życiu. Część  

z nas zdecydowała się  

zejść z Łysej Góry, a pozo- 

stali, zmęczeni intensywnym  

dniem, zjechali autokarem.

W ostatnim, powrotnym  
dniu również dużo się dzia- 

ło. W drodze do Warszawy 

wybraliśmy się do Jaskini  

Raj – najstarszego tego typu  

miejsca w Polsce. Następ- 

nym punktem programu był 

Kompleks Basenowy w Chę- 

cinach, czyli 1,5 godziny 

zabawy na zjeżdżalniach, 

pływania oraz relaksu w ja- 

cuzzi. Zmęczeni, głodni i spragnieni smacz- 

nego jedzenia udaliśmy się na obiad do 

urokliwego miejsca znajdującego się tuż przy 

stoku narciarskim, z którego szczytu roztacza 

się piękny widok na Kielce. Najedzeni, za- 

dowoleni i wypoczęci ruszyliśmy w stronę 

Warszawy. Wyjazd w Góry Świętokrzyskie był 

super :) Będziemy jeszcze długo wspominać 

przeżycia, które towarzyszyły nam przez te  

kilka dni.
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Ważne adresy
Muranów i nie tylko

Centrum Karmelicka
ul. Karmelicka 26
tel. 22 392 61 44

www.ck.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

tel. 22 635 25 29
www.muranow.pl

państwomiasto
ul. Andersa 57

tel. 224 009 464
panstwomiasto.pl

Atelier Joanny Klimas
Sklep i kawiarnia
tel. 22 831 02 92
ul. Nowolipki 2

www.joannaklimas.com

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

Instytut Wzornictwa
Przemysłowego

ul. Świętojerska 5/7
tel. 22 860 01 73

www.iwp.com.pl

Sklep ekologiczny
ul. Nowolipie 25,
tel. 22 636 53 33

 www.ekodary.pl

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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Podczas 26. edycji Festiwalu Mozartowskiego 

odbędzie się kilkadziesiąt spektakli i koncertów w naj-

bardziej prestiżowych miejscach stolicy: na Zamku 

Królewskim, w Pałacu na Wyspie, w Teatrze Królewskim  

w Łazienkach Królewskich, w Kościele Seminaryjnym oraz 

w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej.

W tym roku festiwal otworzy premierowa inscenizacja 

„Don Giovanniego” w reżyserii Jerzego Lacha – Dyrek-

tora Naczelnego Warszawskiej Opery Kameralnej (23 i 24  

czerwca). Kierownictwo muzyczne sprawował będzie 

Ruben Silva. „Don Giovanni” jest uznawany za jedną z na-

jdoskonalszych i najsławniejszych oper w historii muzyki. 

Opowiada o podbojach miłosnych tytułowego bohatera 

i karze, jaka spotyka rozpustnego uwodziciela. Muzyczny 

spektakl prezentuje całą gamę stanów ducha – miłość, 

zdradę, niewinność, bunt, jak i umiłowanie życia. Mozart 

wspaniale charakteryzuje poszczególne postaci, trzyma- 

jąc słuchaczy w napięciu aż do dramatycznego finału,  

niosącego moralizatorską przestrogę.

Oprócz tego zaprezentowane zostaną zarówno wczes-

ne opery nastoletniego Mozarta („Apollo et Hyacinthus”, 

„Ascanio in Alba”, „La finta giardiniera” czy – w wyko- 

naniu koncertowym –„Die Schuldigkeit des ersten Ge- 

bots”), jak i późniejsze (wystawiane podczas jednego 

wieczoru „L’oca del Cairo”, „Lo sposo deluso”, „Der Schaus- 

pieldirektor”). W programie nie zabraknie tytułów najpo- 

pularniejszych: „Uprowadzenia z seraju”, „Così fan tutte”,  

„Wesela Figara” oraz „Czarodziejskiego fletu”.  

Widzowie będą mieli też okazję wysłuchać wielkich dzieł 

wokalno-instrumentalnych – Mszy C-dur „Koronacyjnej”, 

Vesperae solennes de confessore, Requiem, Mszy c-moll. 

Podczas licznych koncertów symfonicznych artystów 

Warszawskiej Opery Kameralnej gościnnie poprowadzą: 

Benjamin Bayl, Łukasz Borowicz, Zbigniew Pilch, Marcin 

Sompoliński, Marek Toporowski oraz Ryszard Zimak.

M O Z A R T  w  Wa r s z a w i e

Od początku istnienia Festiwal Mozartowski był  

jedynym takim przedsięwzięciem w Europie, gdzie zes- 

pół jednego teatru operowego (Warszawskiej Opery 

Kameralnej) przedstawiał cały dorobek sceniczny wie- 

deńskiego kompozytora. Od kilku lat programy festiwa- 

lu są mniej rozbudowane, ale nieprzerwanie odwołują się  

do tradycji, dając widzom wyjątkową szansę zapoznania 

się z operami zarówno popularnymi, jak i tymi, które 

na deskach teatralnych goszczą niezwykle rzadko.

Informujemy, że w październiku 2016 rozpoczynamy kolejną edycję zajęć dla  uczniów 
klas szóstych szkoły podstawowej. Chętnych do udziału w zajęciach adaptacyjnych 
prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem .22 3926140

Więcej informacji znajdziecie na: sg55.waw.pl/male-gimnazjum
W Naszym Gimnazjum realizujemy 

PROGRAM ŁAGODNEGO PRZEJŚCIA
SZKOŁA PODSTAWOWA – GIMNAZJUM

„MAŁE GIMNAZJUM, CZYLI JAK POKONAĆ LĘK PRZED”?




