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Z książką przez Muranów

Ptaki Warszawy
Czas lęgów
Czerwiec to czas, kiedy
wszystkie przelotne ptaki
powróciły już do Polski.
Niebo przecinają często
mylone z jaskółkami jerzyki.
Z koron brzóz i topól
dobiega fletowy śpiew
prawdziwie tropikalnych
ptaków, jakimi są wilgi.

Warszawskie Targi Książki jak co roku pokazały, że bibliofile to wcale nie jest wymarły gatunek. Książki nadal mają
się dobrze, cieszą się dużym powodzeniem, a wielu
spośród nas nie wyobraża sobie po prostu bez nich
życia. Poniżej krótki przewodnik dla muranofilów – czyli
przegląd tytułów, starych i nowszych, traktujacych o naszym osiedlu i jego dwanych mieszkańcach.
„Żydowski Muranów i okolice”, Jerzy S. Majewski – przewodnik po nieistniejącym już miejscu, szukający nikłych śladów przedwojennej żydowskiej społeczności, historyczny spacer po domach i ulicach Dzielnicy Północnej, w czasach
gdy tętniła ona życiem. Dzielnica żydowska zajmowała blisko jedną piątą
miasta, rozciągając się od okolic Prostej, Zielnej, Pańskiej po Powązki. Popularnie
nazywano ją Dzielnicą Północną lub Nalewkami. Niemcy wymordowali ponad
300 tys. żydowskich obywateli Warszawy, a tworzoną przez kilka pokoleń
spuściznę materialną rozgrabili lub zniszczyli. Ta książka przywraca pamięć o tym,
co bezpowrotnie zginęło.
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Felieton muzyczny syna generała Tadeusza Bora-Komorowskiego,
Adama, który poszedł własną drogą w rytmie rock and rolla
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Wakacje za pasem, będzie
więcej czasu na słuchanie
dobrej muzyki. W moich
felietonach króluje szeroko
pojęty jazz i tym razem
nie będzie inaczej.
Proponuję Czytelnikom
subiektywną jazzową
playlistę na dziewięć
tygodni lata, po dwa
utwory na każdy z nich.
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PRZYWITANIE

Na Wembley były dwa sklepy muzyczne, w których kupowałem większość moich płyt. Gwiazdą był wtedy Elvis
Presley, i to właśnie on i jego płyty były głównym tematem
naszych rozmów na przerwach obiadowych. Aby zademonstrować swoją oryginalność i pogardę oraz nie podążać za tłumem, nie kupowałem płyt Elvisa. Wytrzymałem chyba rok, bo pamiętam, że w październiku
1958 roku nabyłem jednak album „King Creole”. Zawierał piosenki z trzeciego
filmu Presleya, takie jak tytułowa „King Creole”, „Hard Headed Woman”,
„Dixieland Rock” czy Trouble”. Tamy puściły i zacząłem szybko nadrabiać zaległości w piosenkach, które ominąłem – kupiłem wtedy dwa ulubione albumy:
„A Date with Elvis” i „For LP Fans Only”.
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Ostanie wolne miejsca w „zerówce” i I-szej klasie!
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem
tel. 22 392 61 40, tel. kom. 601 777 017 lub email: kontakt@sspfae.waw.pl.
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Z książką przez Muranów
Warszawskie Targi Książki jak co roku pokazały, że
bibliofile to wcale nie jest wymarły gatunek. Książki
nadal mają się dobrze, cieszą się dużym powodzeniem,
a wielu spośród nas nie wyobraża sobie po prostu bez
nich życia. Poniżej krótki przewodnik dla muranofilów –
czyli przegląd tytułów, starych i nowszych, traktujących
o naszym osiedlu i jego dawnych mieszkańcach.
„Żydowski Muranów i okolice”, Jerzy S. Majewski – przewodnik po nieistniejącym już miejscu, szukający nikłych śladów przedwojennej żydowskiej
społeczności, historyczny spacer po domach i ulicach Dzielnicy Północnej,
w czasach gdy tętniła ona życiem. Dzielnica żydowska zajmowała blisko jedną
piątą miasta, rozciągając się od okolic Prostej, Zielnej, Pańskiej po Powązki.
Popularnie nazywano ją Dzielnicą Północną lub Nalewkami. Niemcy wymordowali ponad 300 tys. żydowskich obywateli Warszawy, a tworzoną przez
kilka pokoleń spuściznę materialną rozgrabili lub zniszczyli. Ta książka przywraca pamięć o tym, co bezpowrotnie zginęło.
„Ruda, córka Cwiego. Historia Żydów na warszawskiej Pradze”, Adam
Dylewski – pozycja ta nie traktuje co prawda bezpośrednio o Muranowie, ale
jest obowiązkowa dla każdego, kto pragnie zrozumieć społeczność żydowską
dawnej stolicy. Prawobrzeżna Praga, lekko tylko ranna w powstaniu, wyszła
z wojny bez wielkich strat. Do dziś cieszy się opinią jedynej dotykalnej enklawy
mitycznej Warszawy sprzed zniszczenia i choćby dlatego warto zagłębić się
w jej historię oraz poznać mieszkających tu przez lata Żydów. Prascy Żydzi,
podobnie jak cała prawobrzeżna dzielnica, jednocześnie byli częścią Warszawy i czuli swoją odrębność. Nierzadko były to związki bardzo silne,
czego dowodzi wydanie praskiej księgi pamięci w Tel Awiwie i utworzenie
praskiego ziomkostwa w Paryżu. Szmul Zbytkower dał nazwę Szmulowiznie,
Gabriel Bergson ufundował Wielką Synagogę, Manas Ryba rozwijał Bazar
Różyckiego, a Dawid Rosenblum i Stanisław Najman stworzyli zręby potęgi
fabryk Labor i Wulkan. Swój ślad odcisnęli też fanatyczny Bal-Czuwe, mistrz
bokserski Samuel Kenigswein i Miss Judea Zofia Ołdak. Kto był „praskim
gaonem”, a kto „genialnym dzieckiem z Pragi”? Gdzie się podziały istniejące
jeszcze po wojnie praskie synagogi i domy modlitwy? O tym wszystkim
przeczytamy u Dylewskiego.
„Żydzi. Opowieści niepoprawne politycznie”, Piotr Zychowicz – autor kontrowersyjnego „Paktu Ribbentrop–Beck” i „Obłędu ’44” tym razem podejmuje
drażliwy temat stosunków polsko-żydowskich. Jego poprzednie książki wywoływały ostre dyskusje, żadna nie była jednak tak niepoprawna politycznie.

Ptaki Warszawy
Czas lęgów
Czerwiec to czas, kiedy wszystkie przelotne ptaki powróciły już do Polski. Niebo przecinają często mylone
z jaskółkami jerzyki. Z koron brzóz i topól dobiega
fletowy śpiew prawdziwie tropikalnych ptaków, jakimi
są wilgi. Dość częste nad Wisłą słowiki wyciszają już
Zdjęcie autora
swoje wieczorne trele. Okres lęgowy jest w pełni.
Niektóre ptaki odchowały już młode z pierwszego lęgu i przystępują do
drugiego. Inne, te, które późno wracają z zimowisk, zdołają wychować
pisklęta tylko raz.
Duże miasta, takie jak Warszawa, dla wielu gatunków ptaków są kuszącym
miejscem do osiedlenia się. Łatwiej tu o pokarm, a jednocześnie występuje tu mniej drapieżników niż w dzikiej naturze. Jednak nawet w tym
bardziej sprzyjającym środowisku odchowanie młodych stanowi wyzwanie. Pustułki i jerzyki, które traktują wysokie budynki jak skaliste góry, coraz
trudniej znajdują zakamarki odpowiednie do gniazdowania. Dziuplakom,
takim jak szpaki, sikory, mazurki, też nie jest łatwo znaleźć naturalne dziu-
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Żydzi rozsierdzą zarówno filosemitów, jak i antysemitów. Piotr Zychowicz
pisze o sprawach niewygodnych zarówno dla Polaków, jak i Żydów. O komunistach
i żydowskich kolaborantach pod niemiecką okupacją, ale również o polskich
szmalcownikach. O szkoleniu przez II RP
żydowskich terrorystów i zamordowaniu
przez nich polskiego konsula. O powstaniu
w getcie warszawskim oraz o tysiącach.
Żydów służących w Wehrmachcie. W książce znalazły się też rozmowy z wybitnymi
żydowskimi intelektualistami, którzy mają
odwagę głosić poglądy niepopularne w ich
własnej społeczności.
„Stacja Muranów”, Beata Chomątowska
– warszawski Muranów to unikat w skali
światowej. Jedyne osiedle mieszkaniowe
wzniesione na gruzach i z gruzów dawnego getta. Architektoniczna utopia, której
twórcy czerpali z modernistycznych wzorców i socrealistycznych ideałów. Krakowska Nowa Huta i berlińska Karl-Marx-Allee
w jednym. Ale przede wszystkim jedyna
w Europie część dawnej „dzielnicy żydowskiej”, w której zostało tak niewiele jej materialnych śladów. Miejsce-po-getcie, niedookreślone, niepewne własnej tożsamości.
Chodząc muranowskimi ulicami, wciąż natrafia się na warstwy poprzedniego życia,
skorupy, okruchy, kawałki cegieł – i opowieści współczesnych mieszkańców, w których dziwnym trafem przewijają się ich
poprzednicy sprzed wojny. Pisanie o Muranowie przypomina zbieranie tych fragmentów z nadzieją, że uda się choć częściowo
odtworzyć dawny kształt Dzielnicy Północnej. Tym jest ta książka – rodzajem
patchworku, połączeniem literatury faktu
i reportażu, który może też służyć jako
nietypowy przewodnik.
ple. Jeśli chodzi o budki lęgowe, jest ich wciąż o wiele za mało. Nie mając
możliwości wyboru, ptaki zakładają więc gniazda w miejscach przypadkowych, odsłoniętych, w niezabezpieczonych budkach, przez co pisklęta
lub jaja padają ofiarą wron lub srok. Niektórym pisklakom brakuje szczęścia
i same wypadają z gniazd, zanim nauczą się latać. Dla wielu jest to wyrok,
ale spora część przeżywa, bo rodzice czuwają nad nimi i nadal je karmią.
Dlatego jeśli napotkamy jakieś samotne pisklę, nie zabierajmy go. Zostawmy je na miejscu, chyba że jest ono niebezpieczne (jezdnia, ruchliwy
chodnik itp.). Można wtedy posadzić maleństwo na gałązce w pobliżu,
rodzice na pewno je znajdą. Próby wykarmienia pisklaka przez człowieka zazwyczaj kończą się niepowodzeniem.
Od rodziców co kilka minut otrzymuje
ono porcję jedzenia – dla człowieka
taka opieka jest niewykonalna. W ostateczności pozostaje jeszcze Ptasi Azyl
w warszawskim zoo, gdzie można
oddać pisklę wykwalifikowanym opiekunom. Wspierajmy więc ptaki, rewanżując się im za wszystko, co robią dla
ludzi i cieszmy się ich pięknymi głosami.
Pisklę dzwońca

www.fundacja-alteredu.pl

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

„The 50s”
There were two record shops in Wembley where I purchased most
of my early records. Elvis Presley was the big star and he and his
records were one of the main topics of conversation during school
lunch. Just to be different and demonstrate that I didn’t follow
the crowd, I scorned him, and refrained from buying any of his
records. I lasted out for a year or so, but I remember buying the
‘King Creole’ album around October 1958. These songs were from Presley’s
third film and contained such songs as ‘King Creole’, ‘Hard Headed Woman’, ‘Trouble’ and ‘Dixieland Rock’. This opened the floodgates and I then
proceeded to start catching up on all the releases I had missed. A couple
of my favourite albums that I acquired around this time were ‘A Date With
Elvis’ and ‘For LP Fans Only’. They were continually on my turntable, and
also became my girl friend’s (later my wife) favourite listening after I met
her in 1962. It was only sometime later that I discovered that a number of
the tracks on these albums were Sun recordings. They were purchased by
RCA along with Elvis Presley’s contact from Sam Phillips on 21st November
1955 for $40,000 (worth $375,000
in today’s terms). Sam Phillips had
recorded these sides at his Memphis Recording Service at 706 Union
Avenue and released several singles
on his Sun label. Not all the material
was released by Phillips, but all of
it eventually saw the light of day.
Rumours abounded about the material that was still in the vaults, and
two of the sides most frequently
mentioned were ‘Uncle Pen’ and
‘Tennessee Saturday Night’. Sadly
they never materialised and almost certainly do not exist. Within a few
years I had collected everything that had been released by Presley, and
today I possess around 500 CDs by Elvis Presley.

Na Wembley były dwa sklepy muzyczne, w których kupowałem
większość moich płyt. Gwiazdą był wtedy Elvis Presley, i to właśnie
on i jego płyty były głównym tematem naszych rozmów na przerwach obiadowych. Aby zademonstrować swoją oryginalność i pogardę oraz nie podążać za tłumem, nie kupowałem płyt Elvisa.
Wytrzymałem chyba rok, bo pamiętam, że w październiku 1958 roku
nabyłem jednak album „King Creole”. Zawierał piosenki z trzeciego
filmu Presleya, takie jak tytułowa „King Creole”, „Hard Headed Woman”,
„Dixieland Rock” czy Trouble”. Tamy puściły i zacząłem szybko nadrabiać
zaległości w piosenkach, które ominąłem – kupiłem wtedy dwa ulubione
albumy: „A Date with Elvis” i „For LP Fans Only”. Ciągle je puszczałem,
a gdy w 1962 roku poznałem moją przyszłą żonę, stały się także jej muzycznym wyborem numer jeden. Jakiś czas później odkryłem, że całkiem
sporo kawałków z tych płyt pochodzi z wytwórni Sun; zostały odkupione w 1955 roku przez RCA od Sama Philipsa za 40 000 dolarów. Philips
nagrał trochę utworów w swoim Memphis Recording Service i wypuścił
je pod egidą Sun Records. Mówiło się wtedy o jakichś ukrytych,
nieznanych nagraniach, najczęściej
wymieniano tytuły „Uncle Pen”
i „Tennessee Saturday Night”, ale
niestety nigdy nie ujrzały światła
dziennego, najprawdopodobniej
więc nie istnieją. W przeciągu kilku lat zebrałem wszystko, co wypuścił Presley i dziś jestem właścicielem około pięciuset płyt CD
z jego muzyką.
Pierwszego czerwca 1959 roku na pierwszym kanale BBC pojawił się nowy
program muzyczny zatytułowany „Juke Box Jury” a ja szybko uzależniłem
się od niego. Moi rodzice mieli telewizor, ale kupiłem sobie mały, używany
odbiornik, żeby móc oglądać w swoim pokoju. W nowym programie występowały cztery drużyny celebrytów (aktorów, piosenkarzy, itp.), którzy
słuchali najnowszych piosenek, komentowali je i decydowali, czy są przebojami czy wręcz przeciwnie. Głosowanie odbywało się za pomocą
okrągłych tabliczek z napisami „Hit” i „Miss”, a jeśli wypadał remis, drużyna
wybierana z widowni miała głos rozstrzygający. Program wyświetlany był
w soboty i pamiętam, że pewnego razu przedstawiono instrumentalny
utwór zagrany przez Johnny & The Hurricanes, zatytułowany „Crossfire”.
Momentalnie się w nim zakochałem i szybko oceniłem, czy zdążę pobiec
na główną ulicę, żeby kupić tę płytę przed zamknięciem sklepu. Zdążyłem w ostatniej chwili, ale sprzedawca powiedział mi, że płyta ukaże się
dopiero za tydzień! Powlokłem się zawiedziony do domu.
W 1980 roku dane mi było poznać Johnny’ego Parisa, który naprawdę
nazywał się John Mathew Pocisk. Przeprowadziłem z nim wywiad i dowiedziałem się, że urodził się w Walbridge w stanie Ohio, miał ojca Czecha
i matkę Polkę, a wychowany został w polskiej dzielnicy
swojego miasteczka, w sposób bardzo wschodnioeuropejski. Chciał najpierw zostać astronautą, ale w szkole
trafił do orkiestry dętej i nauczył się grać na saksofonie. Najpierw współpracował z grupą” Orbis”, i to ona
właśnie nagrała „Crossfire”. Zanim płyta została wydana,
nazwę zmieniono na „Jonny & The Hurricanes”. W Stanach osiągnęła 23 miejsce na liście przebojów, ale
w Wielkiej Brytanii nie weszła nawet na listę. Następne
płyty Johnny’ego grającego na saksofonie były już
sukcesem. „Red River Rock”, „Rocking Goose”, „Reveille



On the 1st June 1959 a new program was launched on BBC TV 1 called ‘Juke
Box Jury’. I quickly became an addict. My parents never had a television,
but I had purchased a small second-hand TV which I watched in my room.
The format of the new TV show was four celebrity panellists (disc jockeys,
singers, actors etc). A new release was played and each panellist would
give their opinion on the record and then they would vote ‘Hit’ or ‘Miss’ by
holding up a circular disc with ‘Hit’ and ‘Miss’ on each side. If the result was
a tie, there was a panel of three members from the audience who would
make the final decision. The show was initially screened on a Monday, but
in September moved to Saturday. One Saturday an instrumental record was
played by Johnny & The Hurricanes on the London American label called
‘Crossfire’. I was immediately hooked and worked out that if I ran up to
Wembley High Road, I could probably get to the record shop just before
it closed. I was successful and got to the shop before it closed. However
when I asked for the record I was informed that it was not released until
the following weekend. I trudged disconsolately home.
In the 1980s I got to meet Johnny Paris (real name John
Matthew Poscisk) and interviewed him. He was born in
Walbridge some 10 miles of Toledo, Ohio of a Czech father and Polish mother and was raised in the Polish part
of town in a traditional East European Catholic manner.
He initially wanted to be an astronaut, but after joining
Rossford High School Marching Band he learned to play
the baritone sax. Initially he was a member of a group
called the Orbits, and it was the Orbits who recorded
‘Crossfire’. By the time the record was released the artists’
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credit was changed to Johnny & The Hurricanes. It reached no 23 in Billboard Hot 100 in the USA but failed to chart in Great Britain. Subsequent
records featuring Johnny’s sax playing in a dominant role were big hits.
‘Red River Rock’, ‘Rocking Goose’, ‘Reveille Rock’ and ‘Beatnik Fly’ were big
international hits establishing Johnny & The Hurricanes as one of the top
instrumental groups. In 1996 I compiled and annotated a 59 track double
CD for Charly Records called ‘The Definitive Johnny & The Hurricanes’.
When rock ‘n’ roll records started getting hard to find in the face of the
British Beat Boom led by the Beatles, I started digging back into the antecedents of rock’n’roll, namely hillbilly music and the blues. Some years later
I discovered the delightful ditty by Ray Anderson entitled ‘Stalin Kicked
The Bucket’. The views expressed in the song; ‘Old Joe’s dead and gone,
old Joe stayed around too long’, were fully shared by the Polish émigré
community in Britain. When the visit of Khrushchev and Bulganin to Britain
was announced in 1956, I along with some other 20,000 Poles, Latvians,
Lithuanians, Estonians, Bulgars and Yugoslavs marched in protest against
the visit on 22nd April 1956 from Brompton Oratory to the Tomb of the
Unknown Soldier in Whitehall. The music scene was a bit slower in catching up with songs about Mr Khrushchev (Bulganin didn’t last long at the
helm). In 1962 Bo Diddley recorded ‘Mr Khrushchev’ on the Chess label in
Chicago (run by Polish born Jewish immigrants Leonard [Lejzor] and Phil
[Fiszel] Czyz). Also that year Jay Chevalier (an artist from Louisiana) released ‘Khrushchev And The Devil’ which started with the following lyrics:
Old Khrushchev called the devil on the phone the other day The operator
listened in on what they had to say “Hello”, came old Khrushchev’s voice,
“Is my pal Satan at home? Just tell him it’s his buddy Khru, that-a wants
him on the phone.”. That same year there was a third record directed at
the Soviet leader ‘I Saw Khrushchev (In A Pink Cadillac)’ this time by
Walker Edmiston. I have the first two recordings but Edmiston’s record
has eluded me.

„Podwójne życie”, najnowszy film Oliviera Assayasa,
przewrotnie bawi się pojęciem wierności. Dotyczy ono
zarówno kilku zdradzających się osób, perwersyjnej relacji fikcji do rzeczywistości, jak również rewolucji technologicznej, która każe nam porzucać stare przyzwyczajenia. W błyskawicznie zmieniającym się świecie e-booki
wygryzają papierowe książki, młode kochanki – starzejące
się żony, zaś seriale – kinowe fabuły. Nie zmienia się tylko
jedno: zawsze najbardziej podnieca nas nowe.
Swoimi bohaterami uczynił Assayas członków paryskiej
bohemy, przeżywających właśnie kryzys wieku średniego.
Leonard, pisarz snobujący się na bycie offline (Vincent
Macaigne), pragnie wydać kolejną powieść, będącą zapisem romansu z pewną aktorką. Jego wydawca, przystojny karierowicz
Alain (w tej roli super gwiazda francuskiego kina – Guillaume Canet), odrzuca książkę, bo o wiele bardziej pasjonuje go teraz świat e-booków, a dokładnie atrakcyjna doradczyni do spraw digitalizacji. Alainowi umyka więc,
że jego żona, marząca o ambitnej roli serialowa aktorka Selena (fantastyczny, autoironiczny występ Juliette Binoche) spotyka się z pewnym
pisarzem, którego partnerka także nie wie o zdradzie, bo jest zbyt zajęta
ogarnianiem PR–u prowadzącego podwójne życie polityka…
Na ów splot seksu, kłamstw i literatury, Assayas patrzy z wyrozumiałością
i humorem (krytycy podkreślają, że „Podwójne życie” to jego najlepsza komedia!), deklarując w jednym z wywiadów: „Staliśmy się takimi moralistami,
że zapragnąłem nakręcić film odrobinę niemoralny”. Inspiracją dla tego lek-
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Rock” i „Beatnik Fly” stały się międzynarodowymi przebojami i ugruntowały
pozycję zespołu jako jednego z najlepszych pośród grup instrumentalnych. W 1996 roku zebrałem ich 59 utworów na podwójnym CD i napisałem do nich komentarz. Album wydany został przez Charly Records
i nosił nazwę „The Definitive Johnny & The Hurricanes.
Kiedy wraz z nadejściem Beatlesów nastał British Beat Boom i ciężko było
o płyty rock’n’rollowe, zacząłem szperać w starszych nagraniach muzyki
country i bluesa. Parę lat później odkryłem wspaniały kawałek nagrany
przez Raya Andersona, zatytułowany „Stalin Kicked the Bucket”. Poglądy
wyrażane w tekście piosenki, mówiącej o radości ze śmierci Stalina,
dzieliłem wraz z resztą polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. W 1956 roku
byłem pośród 20 000 Polaków, Litwinów, Estończyków, Bułgarów i Jugosłowian, którzy maszerowali od Brompton Oratory do pomnika Nieznanego Żołnierza w proteście przeciwko zapowiadanej wizycie Chruszczowa
w Londynie. Jakiś czas potem temat polityczny podchwyciła muzyka,
powstały piosenki o Stalinie. W 1962 Bo Diddley nagrał w Chicago
„Mr Krushchev”, a Jay Chevalier z Luisiany wypuścił utwór pod tytułem
„Krushchev and The Devil”. Piosenka ta zaczynała się rozmową, w której
Chruszczow chce pogadać przez
telefon ze swoim kolegą diabłem
i pyta operatora czy może go
połączyć z czartem, jeśli ten jest
w domu. W tym samym roku pojawił się też utwór „I saw Krushchev
(in a Pink Cadillac)”, który nagrał
Walker Edmiston, ale to nagranie
mi umknęło, dwa pozostałe mam
w swojej kolekcji.

Tłumaczenie Agnieszka Sozańska

kiego niczym czytnik – i równie pojemnego – komediodramatu jest bez wątpienia seksowne kino mistrza Erica
Rohmera. Niektórzy piszą też o podobieństwach do najlepszych filmów Woody’ego Allena. Jedne jest pewne.
Jak napisało Wprost, trudno o bardziej francuski film.
W kinie Muranów od 17 maja.
Coś dla wielbicieli Hiszpanii. Albo tych, którzy w te
wakacje wybierają się na Południe po raz pierwszy.
Magiczna zamiana ciał, czyli „Cud w San Miguel”. Przymusowy pobyt Hubertusa Nowaka w małym hiszpańskim
miasteczku nie jest mu w smak. Awaria samochodu, telefoniczna gorąca linia z prawnikiem w sprawie papierów
rozwodowych i perspektywa spędzenia nocy w podrzędnym hotelu niegrzeszącym luksusami. Ale… to nie
koniec nieprzyjemnych zdarzeń, które tego dnia spadną
na głowę producenta desek klozetowych. Gdy pogodzony z niesprzyjającym mu losem, zmęczony Hubertus szykuje się do snu, niefortunny bieg
wypadków rozkręca się na dobre. W jego pokoju zjawia się młoda studentka. W całym San Miguel pokoi brak, więc strudzona podróżniczka
rozpoczyna noclegowe negocjacje. Nie chcąc okazać się potworem, Nowak
lituje się nad biedną dziewczyną. W końcu to tylko jedna noc. Obydwoje
nie przeczuwają nawet, że będzie to noc pełna cudów… Taka komiczna
zabawa czeka was w Teatrze Capitol. Lars Albaum & Dietmar Jacobs
przygotowali zgadywankę kto jest kim, która bawi do łez. Ale mają też
niespodziankę dla widzów – ich również czeka przemiana. Polska widownia
przeobrazi się w hiszpańską, a jej rola będzie nie do przecenienia. Zaintrygowani? Więc ruszajcie na spektakl!

Wersję elektroniczną Gazety Muranowskiej oraz numery archiwalne
można pobrać ze strony: www.gazetamuranowska.pl
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Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

www.slo7.waw.pl

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?

Krótka historia o tym
jak Grunge
wyparł Hair Metal

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

Druga połowa lat osiemdziesiątych niezaprzeczalnie
należała do awangardowych glam rockowców. W ich
pajacowatych, lateksowych, strojach niczym z sex shopu
i kogucich czuprynach było coś, jak na te czasy, urzekającego. Debiutancka
płyta Guns’n’Roses „Appetite for Destruction” zasiliła ogromną sprzedażą
tę mainstreamową* karuzelę.
Przez 5 lat Ratt, Europe, Mötley Crüe i właśnie Gunsi taplali się w kobietach,
kokainie i sławie. Wytwórnie podpisywały kontrakt z każdym, kto podążał
za taką konwencją. Jego barwna, ostra i głośna budowa rozbrzmiewała
na MTV, a MTV było w każdym domu. Pralnia popkulturowych pieniędzy
szalała, a bilety na koncerty same się wyprzedawały. Do czasu...
Gdy fani rocka bawili się w najlepsze, małe grupki z Seattle i okolic grały
swój skromny, depresyjny i pochodzący od klasycznego Punk Rocka nurt
muzyczny, zwany Grunge. O ile sam termin powstał już we wczesnych
latach osiemdziesiątych to cień tych brudnych nut nie był w żaden sposób
zauważalny. Jego brzmienie było dość proste, ale surowe i refleksyjne,
bądź głośne w zależności od kawałka. Pewne utwory były spokojne, inne
bardzo przypominały kawałki SexPistols czy Ramonsów i to czasem nawet
w dwa razy szybszym tempie. Jeżeli chcecie zobaczyć jak duży kontrast
był pomiędzy niektórymi kawałki rocka lat dziewięćdziesiątych, polecam
przesłuchać Black Hole Sun Soundgarden i Breed Nirvany...
Grunge nie wykorzystywał żadnych specyficznych instrumentów. Tradycyjna gitara, bas, perkusja i wokal. W 1989 roku grupy Soundgarden,
Alice In Chains i Nirvana podpisywały kontrakty ze swoimi pierwszymi
wytwórniami. Alicja w Łańcuchach nagrała swój pierwszy album „Facelift”, który sprzedał się bardzo dobrze i zaczął napędzać nowy ruch muzyczny, a Nirvana Bleach, któremu co prawda, jeżeli chodzi o konwecję
stylistyczną, było bliżej do Punk Rocka niż do Grungu, ale przez wielu
fanów jest uważany za najlepszy album Cobaina i spółki, gdyż był
„najprawdziwszy” oraz „najczystszy”. I tak na północy USA gotowała się
przyszłość branży muzycznej, gdy nasz nieszczęsny rock lat osiemdziesiątych zbilżał się ku końcowi. Szczytem i absolutną bombą był singiel
Nirvany z 1991 zawierający kawałek „Smells Like Teen Spirit”. Utwór tak
kultowy, że do dziś góruje w pierwszej piątce najlepszych i najważniejszych kawałków w historii całego rocka. Machina ruszyła. Dzieciaki zaczęły
nosić flanelowe koszule, które były obowiązkowym elementem ubioru
każdego wyznawcy tej subkultury oraz słuchać ciężkiego, brudnego
odłamu rocka z płyt „Ten” Pearl Jama, „Dirt” Alice in Chains czy „Never-

mind” Nirvany. Wszystkie te albumy mocno wryły się w popkulturę i zostały wielokrotnie nagrodzone platynami. Ten ostatni szczególnie. Wytapetowanymi typkami spod blasku świateł nikt już się nie interesował, teraz
każdy był niechlujem z depresją, nienawidzącym świata. Nagle ten rodzaj
muzyki wymyślony parę lat wcześniej, w największym mieście stanu
Washington słynącego z drwali i Starbucksa, stał się największym produktem
eksportowym na inne stany i w ogóle na cały świat. Kicz i infantylność Hair
metalu zastąpiła surowa refleksja Grungu. Glamrockowe zespoły gardziły
Grungem kiedy ten generował zyski. Nic dziwnego, kto by się cieszył, że
ktoś odbiera mu jego źródło zarobku...Cobain, Cornell, Staley i Vedder ze
swoimi zespołami tworzyli wielką czwórkę Grungu. Byli zapraszani do MTV
Unplugged**, grali koncerty, udzielali wywiadów, byli idolami gimnazjalistów.
I tu właśnie widzimy jak mainstream, który kierował Grungem zaprzeczał jego
ideom. Ten nurt muzyczny od początku walczył z nim. Był jedyny w swoim
rodzaju, niepowtarzalny i nagle wszyscy zaczęli za nim podążać, a jeżeli
wszyscy są wyjątkowi to nikt nie jest.
Przed kolejne pół dekady sklepy z płytami były obsypywane towarem spod flagi
grungowych zespołów. Album “In Utero” zdobył 1 miejsce na liście Billboardu
z 1993. Kilka miesięcy później Kurt Cobain popełnił samobójstwo. I wtedy
Grunge podzielił los swego poprzednika. Małolatom znudziło się jedno więc
przeszli na drugie. Druga połowa lat dziewięćdziesiątych była rozwojem
Nu Metalu. Brudny gatunek grany dotychczas został podmieniony na psychodelikę i 7 strunowe gitary. Dzięki tej krótkiej opowiastce, widać jak ludziom
szybko przejada się to, co mają oraz jak szybki jest progres. Identycznie
było z psychodeliczną muzyką hippisowską, Punk Rockiem, Trush Metalem,
EMO i tak samo będzie za wkrótce z trapem.

* Mainstream – zjawisko stwarzania z danej ideologii mody i zarabianie na niej
**MTV Unplugged – seria akustycznych koncertów transmitowanych na żywo
w MTV.
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Śnieżynka

Wyjęliśmy z toreb zapałki, jakieś resztki mięsa, koce, śpiwory i szkicownik
Nathaniela. Nathaniel wyglądał na zaniepokojonego, chyba coś ukrywał.
Gdy odkładał rzeczy na biurko, odsłonił nadgarstek z bransoletką Liv.

(opowiadanie z elementami horroru)
Odcinek 7 Maddlen okiem ocalałych

– Haha…to pamiątka czy lubisz biżuterię?

Te zbiry prowadziły nas dobre pół godziny do…
właściwie nie wiem gdzie. Przywiązali nasze konie do
swoich, a nam związali ręce, jakbyśmy od razu zamierzali uciekać na wychudzonych kościstych szkapach
Ilustracja autorki
przed tłuściutkimi, jak się przyjrzałam, konikami polskimi. Wyglądali na przygotowanych do zimy, czego trochę nie rozumiem.
Ubrani byli w ciepłe kurtki i futrzane czapki. Mimo śniegu – w oddali
dostrzegłam jakiś ogromny mur otoczony lampami. W mojej głowie zaświeciła jedna myśl: „mają prąd”. Niestety, gdy się zbliżyliśmy, okazało się,
że owe elektryczne lampy zasilane są tak naprawdę świecami. Weszliśmy
na teren placówki. Po jednej stronie znajdowały się jakieś pokoje, ławki
i kręcili się ludzie. Zaś po drugiej stronie widać było dużą stajnię, jakieś
obiekty wojskowe i schody do piwnicy. Zabrali nam konie i zaprowadzili
nas do gabinetu szefa. Dalej staliśmy związani, gdy nagle wszedł wysoki
mężczyzna z lekkim zarostem.

– Pamiątka – wymruczał.
– To tylko kawałek sznurka z koralikami, nie będzie ci potrzebny – powiedział szef, zrywając mu ją z ręki, a następnie wyrzucił bransoletkę do
kosza na śmieci. W tym momencie Nathaniel wpadł w furię, zaczął krzyczeć i się wyrywać. Uderzenie w szczękę od strażnika ostudziło jego
zapał, jednak on nie przestał wyzywać szefa, który z kolei wyglądał na rozbawionego.
– Ty żmijo, nie szanujesz cudzej własności i odbierasz ludziom wolność
słowa. Tylko największa gnida wyrzuca czyjąś pamiątkę od tak do kosza.
– Zaprowadźcie go do celi – zakończył szef. Gdy wyprowadzali chłopaka,
brodacz otworzył notatnik Nathaniela akurat na stronie z rysunkiem Liv.
Spojrzał na niego, a potem na mnie i zapytał:
– To ty?

– Witam moich nowych mieszkańców – odezwał się –
znajdujecie się na terenie schronu, gdzie prowadzimy
normalne życie. Dopóki nie podskakujecie, wszystko
będzie dobrze. Teraz omówimy sobie zasady, tylko
ty powiedz mi, kiedy będziesz rodzić? – Zapytał mnie.
– Za około trzy miesiące – odpowiedziałam.

– Nie…to nasza zmarła przyjaciółka, to po niej jest ta
bransoletka – zaprotestowałam.
– Ładną mieliście przyjaciółkę, dlaczego nie żyje? – nic nie
odpowiedzieliśmy. – Mi się zawsze odpowiada – spojrzał na rysunek i zwrócił uwagę na kościste palce dziewczyny – chyba wiem. Spokojnie, u nas nie zabraknie
jedzenia. Panią…
– Maddlen.
– Panią Maddlen zapraszam do pomieszczenia numer
cztery, dzielić go będzie pani jeszcze z dwiema ciężarnymi. Pana z kolei do pokoju numer dziewięć, mieszkać pan będzie z bardzo miłym panem Maciejem –
zwrócił się do dziadka. – Możecie już iść.

– To dobrze, zdążymy się przygotować. Przechodząc
do regulaminu, nie wolno wam opuszczać terenu placówki. Nikogo nie zabijacie, a kradzież jest karana.
Bezwzględny zakaz pyskowania i obgadywania władzy. Jeśli straż złapie was na czymś nielegalnym, już
jest po was. Gdy się ociepli, będziemy się rozbudowywać poza murami i wtedy odbierzecie swoje
konie. Na razie wyjmijcie wszystko, co macie w kieszeniach – wydał rozkaz szef.

Ciąg dalszy nastąpi

Do zobaczenia
1 września!
Cykl zajęć adaptacyjnych
dla uczniów klas 0 oraz 1
w Szkole Podstawowej Fundacji
AlterEdu przy
ul. Świętojerskiej 24
dobiegł końca.

Główną atrakcją majowego spotkania było tworzenie
matematyczno – wężowej gry planszowej oraz …
kreatywne wykorzystanie nowiutkich sprzętów: niepozorny drewniany stojaczek na okrągłe poduszeczki
zamienił się w pojazd, który najpierw rozwoził pizzę
a potem nawet poleciał w kosmos. Choć padał deszcz
wcale nie było nudno.
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W kwietniową sobotę dzieci wraz z p. Kasią udały
się do Paryża i z powrotem. W nauce języka francuskiego, poznawaniu francuskiej kultury i sztuki, także
kulinarnej, przyszłym uczniom towarzyszyli ulubieni
bohaterowie bajek, którzy Paryż znają jak własną
kieszeń: Biedronka i Czarny Kot, szczurek Ratatuj oraz
balerina Felicja.

Ostanie wolne miejsca w „zerówce” i I-szej klasie!
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem
tel. 22 392 61 40, tel. kom. 601 777 017 lub email: kontakt@sspfae.waw.pl.

Do zobaczenia po wakacjach!

www.fundacja-alteredu.pl

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

PRZYWITANIE

S ŁOŃC A
Wakacje za pasem, będzie więcej czasu na słuchanie
dobrej muzyki. W moich felietonach króluje szeroko
pojęty jazz i tym razem nie będzie inaczej. Proponuję
Czytelnikom subiektywną jazzową playlistę na dziewięć tygodni lata, po dwa utwory na każdy z nich.
Warunkiem znalezienia się w zestawie letnich utworów jest występowanie w ich tytule słów „słońce” lub „lato”. W duetach na każdy
tydzień będzie panowała zasada, iż jeden utwór reprezentuje stylistykę
bardziej klasyczną, a drugi nowoczesną czy fusion. Może niejeden
z naszych Czytelników zacznie od tej playlisty przygodę z jazzem,
a fani muzyki synkopowanej utwierdzą się w swej fascynacji. A więc
zaczynamy!
1. KOOP Summer Sun z płyty Waltz for Koop (2001). Happy jazz ze Szwecji
z udziałem japońskiej wokalistki Yukimi Nagano. Mocny akcent lata na początek. Nie zapomnijcie o kremie do opalania z wysokim filtrem UV!
DIZZY GILLESPIE/SONNY ROLLINS/SONNY STITT On the Sunny Side of the
Street z albumu Sonny Side Up (1957). Giganci dęciaków, tocząc jazzowy
pojedynek, proponują nam leniwe letnie popołudnie. Przejdźmy na słoneczną stronę ulicy!
2. JOHN COLTRANE Summertime z płyty My Favorite Things (1961). Jeden
z najważniejszych jazzmenów w historii, grający na saksofonach, w towarzystwie pianisty McCoy Tynera, improwizuje słynny temat. Życie staje
się łatwiejsze!
ALPHONSE MOUZON Sunflower z albumu The Essence Of Mystery (1973).
Czołowy perkusista jazzrocka i fusion ze wsparciem alcisty Sonny’ego
Fortune’a proponuje wyprawę do bardziej energetycznego zakątka lata.
Dobre dla biegaczy i rowerzystów!
3. ELLA FITZGERALD Midnight Sun z albumu Like Someone in Love (1957).
Wokalistka występuje z orkiestrą wibrafonisty Lionela Hamptona. Uważa,
że można zobaczyć słońce o północy. Razem z kimś bliskim. Letnia, krótka
noc sprzyja temu. Nocne spacery też!

dla tych, których lato zaskoczyło w górach, w Karakorum, w Tatrach,
a może na swojej akme. Wspinamy się, bo góry są; nadsłuchujemy,
bo muzyka jest!
6. RYO FUKUI Early Summer z płyty Scenery (1976). Jazz w wydaniu Japończyków to fenomen kulturowy, podobnie jak uwielbienie przez nich
muzyki Chopina. Pianista opowiada nam tu o wczesnym lecie, które, jakby
niezdecydowane, porusza naszą wyobraźnię i wspomnienia. Zapraszam
do ogrodu japońskiego!
EARTH, WIND & FIRE Sun godess – nagranie live z festiwalu North Sea
Jazz 2010. Utwór pochodzi z wcześniejszej płyty Ramseya Lewisa. Soulowa supergrupa daje pokaz siły black music. Szlachetna muzyka do
tańca, która łączy pokolenia fanów jazzu i okolic. Najlepsza latem!
7. PAT METHENY The Longest Summer z albumu Secret Story (1992). Natychmiast rozpoznawalny czarodziej gitary i podłączonych do niej syntezatorów, opowiada nam o lecie, które nigdy się nie kończy. Wyznający swoje
sekrety muzyk stracił poczucie czasu, a my razem z nim. Czego jeszcze
trzeba?!
IAN CARR Summer Rain z płyty Belladonna (1972). Ten brytyjski piewca
jazzrocka i fusion, założyciel grupu Nucleus, przypomina, że to musiało
nastąpić. Pada! Cykliczność natury ma jednak jakąś wewnętrzną mądrość; jest czas na refleksję. Jeśli straciłeś coś zewnątrz, znajdziesz
to wewnątrz!
8. EABS Przywitanie słońca z płyty Slavic Spirits (2019). Polska supergrupa
po nagraniu muzyki Komedy zainteresowała się słowiańską melancholią.
Tradycja i nowoczesność pięknie łączą się w tej muzyce, pełnej mistycyzmu i metafizyki. Rytualny utwór wprowadza nas w ciepły poranek, kiedy
wszystko jest jeszcze możliwe!
TAEKO OHNUKI Summer Connection z płyty Sunshower (1977). Japońska
wokalistka, śpiewająca w rodzimym języku, wprowadza nas w świat
rytmicznego smooth jazzu z błyskotliwą aranżacją. Letnie koneksje nawiązuje się szybciej, ale jeśli przetrwają, to można na nowo zauważyć,
że słońce też wschodzi!

TAKUYA KURODA Everybody Loves the Sunshine z albumu Rising Son,
wydanego w słynnej wytwórni Blue Note (2014). Japoński trębacz
i aranżer reprezentuje jazzową young power. Zatrzymać promienie
słońca, obłaskawić albo zniewolić, niech nam służą długo. Uporczywa
powtarzalność tematu muzycznego jest jak skuteczna propaganda,
zaczynamy wierzyć w misję Takuyi!

Fot. Fundacja AlterEdu

4. HERBIE HANCOCK Sun Touch z płyty Man-Child (1975). Miękka muzyka
na plażę, rozgrywająca się na wielu planach. Lider oszczędnie, ale sugestywnie buduje swoje elektroniczne wizje. Poczujesz słońce wszystkimi
zmysłami!
MILES DAVIS Summer Night z albumu Quiet Nights (1963). Muzyką Milesa
można ogrzać dom w chłodną noc. To tak na wszelki wypadek, gdyby
aura nas nie rozpieszczała. Cała nadzieja w kawie i kompanii legendarnego trębacza!
5. JAREK ŚMIETANA Music for Summer Afternoon z płyty A Story of Polish
Jazz (2004). Zaczyna się popołudnie – gombrowiczowskie przepoławianie bytu. Nasz eksportowy gitarzysta, wspierany przez Bennie Maupina,
daje wytchnienie przed jakże ważnym letnim wieczorem, kiedy powietrze
zastyga, a my trwamy w zatrzymanym czasie. Cudowny bass clarinet!
McCOY TYNER Beyond the Sun z albumu Fly with the Wind (1976). Pianista gra tu z orkiestrą smyczkową z Ronem Carterem na basie. To muzyka

9. GROVER WASHINGTON Jr Summer Song z albumu At the Bijou Cafe,
nagranego na żywo w Filadelfii (1977). Saksofonista z kręgu funk jazzu
urzeka brzmieniem instrumentu i pogodną aranżacją. Letnia piosenka,
inaczej niż deszczowa, rozleniwia; należy nam się już trochę wytchnienia!
ELVIN JONES Forever Summer z płyty And Then Again (1965). Legendarny perkusista z sekcją dęciaków snuje nostalgiczną opowieść, napisaną
przez kornecistę Thada Jonesa. Doceńmy lato, bo nie jest wieczne! Może
warto już sięgnąć po składankę Jazz for a Rainy Afternoon? A na razie
życzę stu procent lata w lecie!
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Ważne adresy
Muranów i nie tylko

Krz yżówka

Teatr Kamienica
al. Solidarności 93
tel. 22 624 01 99

Ptaki Warszaw y

www.teatrkamienica.pl

Opera Kameralna
al. Solidarności 76b
tel. 22 831 22 40

1

www.operakameralna.pl

3

2

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

5

4
6

www.muranow.pl

Kiosk Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 7
tel. 792 042 060

7
8

email: kiosk@ewejsciowki.pl

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

9

www.joannaklimas.com

10

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

11

12

13

www.biblioteka-pzn.org.pl

Muzeum Niepodległości
al. Solidarności 62
tel. 22 826 90 91

14

www.muzeumniepodleglosci.art.pl

Instytut Wzornictwa
Przemysłowego
ul. Świętojerska 5/7
tel. 22 860 01 73

15

www.iwp.com.pl

Ćwiećfunciak
ul. Andersa 30,
tel. 799 328 822

Zdjęcie autora

www.facebook.com/cwiecfunciak

Restauracja Arsenał
ul. Długa 52
tel. 22 635 83 77
www.restauracjaarsenal.pl

Dom Kultury Śródmieście
ul. Smolna 9
tel. 22 826 25 86
dks.art.pl

Stacja Muranów
ul. Andersa 13
tel. 22 119 66 33

Poziomo:

Pionowo:

5. Złodziejka, ale Gioacchino Rossini uczynił ją
bohaterką swojej opery.
6. Największy dziki gołąb. Co raz pospolitszy
w miastach.
8. Podrzuca jajka innym ptakom i robi kuku.
10. Bliski kuzyn wróbla. Chętnie korzysta z budek
lęgowych.
11. Każda chwali swój ogon.
14. Czarny z żółtym dziobem. Wspaniale śpiewa.
15. Żółto czarny tropikalny ptak wielkości kosa.
W Polsce gości dość krótko.

1. Jest czarny, wielkości wrony, gnieździ się w koloniach.
2. Częsty w miastach z wysokimi budynkami.
Niestrudzony lotnik. Czasem mylony z jaskółką.
3. Całkiem słusznie nazywa się go śpiewakiem.
4. Jedna nie czyni wiosny.
5. Częsty mieszkaniec budek lęgowych. Lśniące, czarne,
nakrapiane upierzenie i żółty dziób.
7. W maju cudownym śpiewem umila wieczory i noce.
Czasem spóźnia się na kolację.
9. Spokrewniony z trznadlem. Jego pieśń zaczyna
V symfonię Beethovena.
12. Może być modra, uboga lub bogatka.
13. Ptak ze zdjęcia.

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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