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Co tak naprawdę
oznacza słowo
„ekologiczne”
na opakowaniach
produktów?
str. 2

Czy chcesz o tym

porozmawiać?

To, że człowiek „powstał”
w wyniku ewolucji wie
(mam nadzieję!)
każdy dorosły, a uczą się
już o tym uczniowie
szkoły podstawowej.
Ja chciałabym na historię
naszego rozwoju spojrzeć
z zupełnie innej
perspektywy.

Życzenia wszystkiego najlepszego z okazji
Świąt Wielkanocnych
składa Redakcja Gazety Muranowskiej

str. 5

Pakujcie manatki,
byle szybko!
Nie zapomnijcie
o ubezpieczeniu
osobistym, gdyż zabieram
was w mroki dziejów,
na brzeg okrutnego
morza.

str. 6

Wydawało się, że kolejna
próba wykorzystania
twórczości naszego
genialnego jazzmana, lidera,
kompozytora, pianisty
i autora muzyki filmowej
nie przyniesie niczego
nowego i świeżego.
A tu niespodzianka!
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Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu
działa od 1 września 2017r. z utworzoną klasą siódmą.
Powstała w wyniku przekształcania Społecznego
Gimnazjum nr 55 Fundacji AlterEdu.
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SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

FUNDACJI ALTEREDU

Mamy zatem wieloletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi i młodzieżą.
Od 1 września 2018 r. otwieramy klasę pierwszą i siódmą.
str. 4
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Gazeta Muranowska

serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Naturalnie
naturalne

Problem z ekologicznymi kosmetykami polega na
tym, że ekologia dla każdego znaczy co innego.
W definiowaniu mogłyby pomóc organizacje
certyfikujące produkty, ale kosmetyki oznaczone
certyfikatem to wciąż rzadkość na rynku. Jedyne,
co pozostaje, to ze zrozumieniem wczytywać
się w etykiety.
Generalnie rzecz ujmując, producenci kosmetyków naturalnych duży nacisk kładą na właściwy
przebieg produkcji, to znaczy taki, który nie zagraża środowisku, i naturalne pochodzenie surowców. Co to oznacza w praktyce?

Fot. MUS

Na Nowolipkach powstał nowy sklep z organicznymi kosmetykami – Konopna Farmacja. To
już drugi po BioOrganice taki punkt na mapie
Muranowa. Oba sklepy tworzą zdrowy i modny
kosmetyczny duet. Tylko co tak naprawdę oznacza słowo „ekologiczne” na opakowaniach ich
produktów?

Uwaga: kosmetyki naturalne mogą
zawierać składniki pochodzące od
zwierząt, ale tylko takie, których
pozyskanie nie doprowadziło do
ich śmierci, jak np. miód, wosk
pszczeli czy lanolina.

Prosto z natury
Według międzynarodowego stowarzyszenia COSMOS, które ustanowiło wspólne wymogi dla producentów kosmetyków naturalnych, kosmetyk naturalny powinien zawierać 100% składników naturalnych lub pochodzenia naturalnego, które zostały
otrzymane w wyniku tylko dozwolonych przez
standard procesów chemicznych lub fizycznych.
Wśród niedozwolonych składników COSMOS
wymienia oleje mineralne i pochodne ropy naftowej, oleje silikonowe, większość barwników,
glikole i ich pochodne, oksyetylenowane alkohole
tłuszczowe, oksyetylenowane estry kwasów tłuszczowych, np. składniki mające w nazwie liczby:
20, 40, 60, lub też poliglikole (w skrócie PEG),
antyutleniacze EDTA i BHT, polimery syntetyczne,
chemiczne środki promieniochronne (syntetyczne filtry UV), sole sodowe, amonowe, magnezowe siarczanów (ALS, MLS, SLS, SLES), sole
sulfonianów, sulfobursztynianów, alkanoloamidy,
czwartorzędowe sole amoniowe, szkodliwe konserwanty (np. parabeny, pochodne imidiazolidyn) i syntetyczne zapachy. A także składniki
pochodzące z organizmów modyfikowanych genetycznie. Uff, dużo tego!
Według standardu INCI każda firma jest zobowiązana, by zamieścić skład kosmetyku, czyli
podać wszystkie występujące w nim surowce,
zaczynając od składnika, którego jest najwięcej.
Zastosowane skróty będą dla nas początkowo
czarną magia. Zacznijmy więc przeszukiwać etykietę pod kątem składników cieszących się
najgorszą sławą, czyli SLS, SLES, PEG.
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Kosmetyk organiczny oznacza, że jego
składniki są nie tylko naturalne, ale
również pochodzą z upraw ekologicznych – czyli takich, na których stosuje się
wyłącznie nawozy naturalne, jak kompost i obornik, a unika pestycydów, nawozów sztucznych
i innych substancji chemicznych. Słowem, kosmetyk ekologiczny to każdy kosmetyk, który powstał z poszanowaniem dla środowiska, a jego
producent myśli ekologicznie na każdym etapie
produkcji, począwszy od uprawy, na opakowaniu
i transporcie kończąc. Na przykład producenci
chwalący się certyfikatem Ecolabel odzyskują

Fot. MUS

Z szacunkiem dla świata

wodę wykorzystywaną przy produkcji i oddają
ją do podlewania kwiatów lub trawników. Dbają
też szczególnie o to, by zużyte opakowania trafiały do odpowiednich punktów recyklingu.
Pamiętajmy, że dodatkowe informacje o marce
możemy często znaleźć na stronie internetowej.
Nie wahajmy się pytać o szczegóły sprzedawców
lub dzwonić bezpośrednio do przykładać się do
swojej ekologiczności. To co, gotowi na zakupy?

Piękno tkwi w naturze – zapewnia BioOrganika. Firma prowadzi w Warszawie 4 sklepy
stacjonarne (w tym na Nowolipkach 15) oraz sklep internetowy. Poleca kosmetyki naturalne
i organiczne pozbawione sztucznych barwników i aromatów, konserwantów oraz produktów
petrochemicznych. W ofercie znajdziemy produkty takich producentów, jak Beaute Marrakech,
Dabur, dr Konopka, EiEi, Felicea (pierwsza polska marka kolorowych kosmetyków naturalnych),
Hesh, Masveri (dla panów), Natura Siberica czy Baby EcoLogica (dla dzieci).

Zdrowie kryje się tam, gdzie się go nie spodziewasz – zdradza Konopna Farmacja.
A konkretnie w CBD, czyli w naturalnym tłuszczu roślinnym uzyskiwanym z konopi.
Konopie wspiera leczenie nowotworów, astmy, epilepsji, cukrzycy czy schizofrenii, koi bóle
i nerwy, działa motywująco i doskonale sprawdza się w pielęgnacji skóry, bo nawilża ją,
wzmacnia i łagodzi podrażnienia. Na bazie tłuszczu z konopi powstają maści, olejki,
kosmetyki, suplementy diety, a nawet herbaty i makarony. Wszystkie dostępne są od
niedawna na Nowolipkach 13. Konopna Farmacja została założona w Gdyni,
ale z powodzeniem podbija też inne miasta Polski. Sprzedaje kosmetyki czeskiej firmy Carun,
nagrodzonej w prestiżowym konkursie Konsumencki Lider Jakości. Produkty tej marki są
wegańskie, nietestowane na zwierzętach i w 100% bezpieczne dla środowiska.

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

www.fundacja-alteredu.pl
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erdecznie zapraszamy
a naszą stronę
ernetową

ww.sg55.waw.pl

Co w szkołach słychać?

amy jeszcze
ka wolnych miejsc!!!
ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
tel.: (22) 3926140, fax: (22) 4359795
tel. kom.: 601777017

sg55@sg55.waw.pl

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

SZKOŁA TE ATR ALNA

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

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

DLA WSZYSTKICH
Czwartego marca w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
odbył się DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU AKTORSKIEGO.

Dzień otwarty rozpoczął się o 10.00. Od razu
zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Na grupę
chcących zdawać na wydział aktorstwa dramatycznego oraz na zdających na aktorstwo teatru
muzycznego (ATM). Następnie zostaliśmy wysłani
do jednej z sal, do której po chwili przyszli rektor
Akademii Wojciech Malajkat, dziekan wydziału
aktorskiego Marcin Perchuć oraz kanclerz Beata
Szczucińska. Odpowiadali oni na zadawane pytania oraz sami opowiadali o zawodzie aktora,
o szkole, zajęciach, które się tu odbywają oraz
o tym, co wszystkich interesowało najbardziej –
czyli o egzaminie do szkoły. Nie było w tym nic
dziwnego. Większość ludzi przychodzących na
dni otwarte chce dowiedzieć się, jak wyglądają
egzaminy, ile jest etapów i co się robi na tych
poszczególnych etapach.
Dowiedzieliśmy się, że egzamin składa się z trzech
etapów. W pierwszym kandydat przedstawia
tylko fragmenty wybranego repertuaru, są sprawdzane jego podstawowe zdolności fizyczne,
koordynacja ruchowa itp. Na tych szczęściarzy,
którzy przeszli dalej, czeka egzamin teoretyczny
(o którym później). Natomiast wybranych do
trzeciego etapu czeka pokazanie całego swojego
repertuaru przed komisją, dającą różne zadania
aktorskie.
Prawdę mówiąc pobladłem, kiedy dowiedziałem
się, że na wydział aktorski jest tylko 20 wolnych
miejsc (na ATM jeszcze mniej – 11), natomiast zdających w zeszłym roku było aż 1200.

Następnie odbyła się prezentacja ćwiczeń wymaganych na egzaminie rytmiczno-ruchowym, zakończona pokazem szermierki (fragment z Hamleta)
w wykonaniu studentów z pierwszego roku.
Kolejną częścią dnia otwartego było omówienie
wspomnianego już wcześniej egzaminu teoretycznego. Pan Osterloff (który wykładał również
w szkole filmowej w Łodzi) opowiadał, jakie pytania są zadawane na takim egzaminie oraz polecił
kilka książek, które mogą pomóc w zdawaniu do
szkoły teatralnej („Krótka historia Teatru Polskiego”
Zbigniewa Raszewskiego).
Później przyszła pora na zajęcia emisji głosu.
Niestety w tej części nie było już tak kolorowo,
ponieważ ze względu na zamęt związany z dostępnością sal, a też po części z powodu mojej
nieostrożności, znalazłem się na zajęciach z emisji
głosu, ale wśród grupy z aktorstwa teatru muzycznego. Na początku myślałem, że będzie fajnie,
spróbuję w końcu czegoś nowego. Myliłem się.
Niestety (dla tych zajęć) jestem uczniem szkoły
muzycznej (również na Miodowej) i krótkie rozśpiewanie, podzielenie się na grupy i głosy, a następnie śpiewanie przez godzinę dwóch akordów
trochę mnie zraziło do tego rodzaju zajęć
Jednak to, co nastąpiło później, przeszło moje
najśmielsze oczekiwania i całkowicie zapomniałem
o moich zastrzeżeniach do ATM-u. Przyszła pora
na występy studentów pierwszego roku, zarówno
teatru dramatycznego, jak i teatru muzycznego.
Znowu dzięki mojej orientacji w terenie zanim się
obejrzałem, już siedziałem w sali pełnej ludzi, czekając na występ aktorów-muzyków. Światła zgasły
i wtedy sobie zdałem sprawę, jaki był główny
temat występu. Stepowanie. Kiedy ich zobaczyłem
stepujących do piosenek „Singing in the rain” oraz
„Wild Wild West” – zapomniałem całkowicie o resz-

Fot. Fundacja AlterEdu

Jako że sam interesuję się aktorstwem i wiążę
z nim swoją przyszłość, pomyślałem, że byłaby
to świetna okazja do zobaczenia, jak to wszystko
funkcjonuje od środka. Bez najmniejszych obaw
wstałem w niedzielę rano i udałem się na ulicę
Miodową nr. 22.

cie świata i dziękowałem w duchu, że właśnie ten
występ mogłem zobaczyć.
Przedostatnią częścią tego dnia były w końcu
ćwiczenia aktorskie. Nie były to jednak typowe
ćwiczenia (improwizacja itp.). Pani Olga Sawicka
brała chętnych, którzy mieli przygotowane teksty
i chcieli zabłysnąć i na przykładach ich występów
pokazywała, co robić, a czego robić nie należy,
słowem dawała ogólne rady, jak najlepiej wypaść
na scenie.
W ten sposób doszliśmy do ostatnich zajęć ze
śpiewu, prowadzonych przez panią Srokę oraz
akompaniatora pana Dębskiego. Opowiadali oni
o roli piosenki w egzaminie i chcieli, podobnie jak
w przypadku ćwiczeń aktorskich, brać chętnych
i pokazywać na ich przykładach. Jednak zostali
zasypani gradem pytań i zanim zdążyli kogokolwiek zaprosić na scenę, skończył im się czas.
Dzień otwarty zakończył się o 18:30.
W taki oto sposób spędziłem dzień w Akademii
Teatralnej i nie mogę się doczekać, aż za rok będę
tam znowu. Ale wtedy będę próbować moich sił
na egzaminie wstępnym.

GAZETA MURANOWSKA
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Gazeta Muranowska

serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

O naszej szkole

SSP

FUNDACJI ALTEREDU

Społeczna Szkoła Podstawowa
Fundacji AlterEdu
w Warszawie
Zdjęcia Fundacja AlterEdu

Baza dydaktyczna
Szkoła mieści się w budynku przy ul. Karmelickiej
26, który docelowo będzie rozbudowany o kolejne
pomieszczenia przeznaczone dla klas 4 – 8.
Obecnie dysponujemy trzema salami oraz pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych.
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w wynajętej sali gimnastycznej
w pobliżu szkoły oraz na pływalni w Zespole Szkół Samochodowych nr 2
przy ul. Jana Pawła 69.
W ciągu dnia mamy jedną długą przerwę przeznaczoną na obiad dostarczany
przez firmę cateringową (możliwość wyboru zestawu).

Nasza oferta
Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły.
Naczelnym celem wychowawczym jest wspieranie w kształtowaniu ucznia:
przyjaznego, otwartego na świat, ludzi i wiedzę;
poszukującego prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie;
twórczo zaangażowanego w swój rozwój i odpowiedzialnego za siebie
i innych.
Nasza szkoła stwarza warunki do:
Budowania więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz
prawidłowego komunikowania się i znajdowania sposobów
przezwyciężania stresów.
Zapewniania optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju
osobowości dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.
Rozbudzenia i rozwijania indywidualnych zdolności twórczych oraz
samodzielnego myślenia i sprawnego działania.
Rozbudzania uczuć i kształtowania postaw patriotycznych.
Efektywnej współpracy z rodzicami i integracji ze środowiskiem lokalnym.

Jesteśmy otwarci na pracę z uczniami:
zdolnymi – większa indywidualizacja w procesie nauczania, koła zainteresowań, konsultacje, udział w konkursach przedmiotowych i zawodach,
o specjalnych potrzebach edukacyjnych – program adaptacji społecznej
i edukacyjnej w typowym środowisku rówieśniczym, zajęcia terapeutyczne,
zajęcia kompensacyjne, opieka psychologa i pedagoga,
realizującymi swoje pasje poza szkołą (np. szkoła muzyczna, zajęcia
sportowe w klubach, ogniska teatralne) – większa indywidualizacja
w procesie nauczania, dodatkowe konsultacje, indywidualnie dostosowany
program wsparcia, uwzględniający harmonogram zajęć pozaszkolnych.

Dla rodziców przyszłych pierwszaków
W nowym roku szkolnym otwieramy klasą pierwszą Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji AlterEdu, która mieścić się będzie w wyremontowanym
budynku przy ul. Świętojerskiej 24 w pomieszczeniach przygotowanych dla
młodszych dzieci.
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Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu
działa od 1 września 2017 r. z utworzoną klasą
siódmą. Powstała w wyniku przekształcania Społecznego Gimnazjum nr 55 Fundacji AlterEdu.
Mamy zatem wieloletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi i młodzieżą. Cieszymy się dobrą opinią
w środowisku. Rodzice naszych uczniów wysoko
oceniają przyjazny klimat szkoły, otwartość nauczycieli na potrzeby każdego dziecka. Nasi uczniowie
chętnie przychodzą do szkoły, czują się w niej bezpiecznie, a swoich nauczycieli obdarzają dużym
zaufaniem. Jesteśmy przekonani, że działania, które
podejmujemy w pracy przynoszą dobre efekty
i dają nam wiele satysfakcji.
Od 1 września 2018 r. otwieramy klasę pierwszą
i siódmą.

NA

Nowe, wyposażone sale do zajęć
edukacyjnych i rekreacyjnych, w tym sala SI.
Szkoła bez dzwonków.
Proces dydaktyczny w szkole, w domu czas
spędzony z rodzicami.
Większy nacisk na przedmioty artystyczne:
taniec, plastyka, muzyka, zabawa w teatr.
Koła: matematyczne, literackie, przyrodnicze.
Zajęcia z komunikacji interpersonalnej – trening
umiejętności społecznych.
Opieka psychologiczna.
Obiady dostarczane przez firmę cateringową
(zestawy do wyboru).
Chcemy, aby ta szkoła była miejscem, w którym
podąża się za dzieckiem, stwarzając warunki
do rozwijania naturalnej ciekawości poznawczej
w atmosferze przyjaźni i zaufania, gdzie każde
dziecko i rodzic czują się bezpiecznie.

Dla zainteresowanych naszą ofertą:
W celu ułatwienia wejścia nowym uczniom do
społeczności szkolnej, pokonania ich lęku przed
zmianą szkoły i środowiska, realizujemy nasz autorski „Ja i mój świat” przeznaczony dla tych, którzy szukają przyjaciół i nowego startu w bezpiecznym
środowisku szkolnym. Podejmowane przez nas działania związane z realizacją programu mają charakter cykliczny. Odbywają się w soboty według ustalonego harmonogramu i kończą się ewaluacją działań.
Uczniowie biorący udział w programie poznają wcześniej szkołę, nauczycieli
i kolegów – szybciej czują się grupą, nawiązują relacje, które ułatwiają im start
w nowej szkole. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach tego programu
maja okazję poznać swoich nowych uczniów i zaplanować działania dydaktyczno – wychowawcze.

W ramach programu proponujemy między innymi:
Dla klas przyszłych uczniów klasy pierwszej i siódmej:
zajęcia teatralne,
zajęcia plastyczne,
trening umiejętności społecznych „Bliżej Siebie”
zajęcia językowe (angielski, francuski, niemiecki),
zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
informatyczne.
Dodatkowo dla uczniów przyszłej klasy siódmej:
spotkania z historią,
zajęcia humanistyczne,
Wszystkie zajęcia w ramach tego
programu są bezpłatne i odbywają
się w budynku szkoły.
Wszystkie dzieci biorące udział
w programie mają pierwszeństwo
w przyjęciu do szkoły.
Zapraszamy na naszą stronę: http://sspfae.waw.pl
email: kontakt@sspfae.waw.pl
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 392 61 40,
tel. kom. 601 777 017
Opracowanie:
Hanna Konwińska –Pełnomocnik dyrektora d/s szkoły podstawowej
Margaryta Orzechowska – Nauczycielka w szkołach Fundacji AlterEdu
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Śnieżynka
(opowiadanie z elementami horroru)
Odcinek 1: Prolog
Południowa farma cieszyła się powodzeniem i spokojem.
Murowany dom, stajnia i duże pole z warzywami dawało
mieszkańcom zdrowe jedzenie. Względną ciszę przeryIlustracja autorki
wał tylko stukot kopyt dwóch koni prowadzonych przez
niską brunetkę. Lato tego roku było szczególnie ciepłe.
Gdy dziewczyna wprowadziła już zwierzęta do stajni, ruszyła w stronę
domu. Wchodząc do niego, czuła się dziwnie. Chciała zanieść obiad siostrze i ojcu, jednak gdy się obróciła do okna, pudełko z obiadem wypadło
jej z rąk. Po szybach rozplotły się mroźne wzorki, a za oknem pojawiła
się ogromna śnieżyca. Pokój pociemniał, a z ust brunetki zaczęła wydobywać się para. Na skórze dziewczyny wyszła gęsia skórka. Brunetka szybko
pobiegła po bluzę do swojego pokoju, jednak nadal trzęsła się z zimna. Ze
względu na śnieżycę postanowiła poczekać z wychodzeniem. Zziębniętymi
rękami rozpaliła ogień w kominku. Chciała zadzwonić do rodziny, jednak
nie było zasięgu, a próba pisania przez Messengera też zakończyła się
niepowodzeniem. Brak połączenia z siecią był zaskoczeniem dla nastolatki.
Gdy zamieć ustała, dziewczyna założyła kurtkę, którą wyciągnęła z piwnicy
i pobiegła szukać siostry i ojca. Wzięła dla nich ciepłe okrycia. Na zewnątrz
panował mróz. Nagłe, wręcz nienaturalnie szybkie zamarznięcie widoczne
było po jednej z kałuż. W momencie zamarzania spadało z drzewa jabłko.
Leżało w zamarzniętej plamie, a wokół zastygła woda wyrzucona do góry
pod ciężarem owocu. Dziewczyna biegła dalej między białymi jabłonkami
i krzakami truskawek. Weszła do stajni. Oba konie stały przytulone do siebie,
z ich chrap buchała para.
– Dobrze że nie zamarzłyście – powiedziała brunetka do koni, głaszcząc siwka
po głowie – skoro wam nic nie jest, może Lindzie i ojcu też nic się nie stało.
– Poklepała konia po grzbiecie i wyszła z budynku. Z dachu stajni zwisały sople,
a róże, które zawsze pięły się po ścianie końskiego domu, miały zaśnieżone
płatki. Liv, docierając na pole, nie zastała żywej duszy.
– Linda! Tato! – wołała, lecz nie uzyskała odpowiedzi. Duży teren był pusty.
Ruszyła na poszukiwania. Po chwili znalazła swoją siostrę białą jak śnieg, który
ją otaczał, z ciałem zimnym jak lód. Ciemne włosy zmrożonej były zaszronione.
Rozejrzała się w okolicy i znalazła ojca, niestety w tym samym stanie co siostrę.
Ciało mężczyzny lekko pokrył śnieg.
– Nie mogę tu zostać, muszę znaleźć tych z wioski, którzy przeżyli. – ponownie zamruczała do siebie brunetka. – Spakuję najpotrzebniejsze rzeczy
i wyjeżdżam stąd. Wezmę konie, przydadzą się. – Szybko pobiegła do domu,
bynie musieć już patrzeć na martwą siostrę. Wzięła dwie torby i spakowała
do nich ciepłe ubrania, jedzenie
i picie oraz dwa koce. Zaniosła to
wszystko do stajni i wyprowadziła
konie. Objuczyła siwego ogierka,
a osiodłała i dosiadła skarogniadą
klacz. Wyjechała z budynku, minęła zamarznięty ogród, zbielony
śniegiem budynek, aż w końcu
bramę gospodarstwa. Kawałek od
domu obróciła się w jego stronę
i pomyślała, że jest w tym miejscu
ostatni raz. Te ciepłe popołudnia
i beztroska zabawa na polu już
nie wrócą. Niebieskie oczy dziewczyny zaszkliły się. W jej głowie
brzmiał już tylko dźwięk śniegu
skrzypiącego pod nogami koni,
ten sam co dziś rano.

Ciąg dalszy nastąpi

Czy chcesz o tym porozmawiać?
„Skąd przychodzimy, kim jesteśmy,
dokąd idziemy?”
To, że człowiek „powstał” w wyniku ewolucji wie (mam
nadzieję!) każdy dorosły, a uczą się już o tym uczniowie
szkoły podstawowej. Jednak podkreślanie tego faktu
budzi częściej zmieszanie, a nawet wstyd niż dumę. Pochodzenie od małpy wytykano już w różnych okolicznościach, a wszelkie skojarzenia ludzi ze zwierzętami podyktowane są raczej
chęcią zdyskredytowania niż skomplementowania (uparty osioł, głupia gęś,
tłusta świnia to tylko niektóre przykłady). Ja chciałabym na historię naszego
rozwoju spojrzeć z zupełnie innej perspektywy.
Istnieje taki dział psychologii jak psychologia
ewolucyjna. Tłumaczy nasze współczesne
zachowania dostosowaniem się do warunków,
w jakich żyli nasi praojcowie. Dlaczego
właściwie mielibyśmy mieć tak dużo z nimi
wspólnego? Przecież ich życie wyglądało
zupełnie inaczej niż nasze. (Zawsze nam
się wydaje, że gorzej, a ostatnio naukowcy
wyliczyli, że przodkowie dzisiejszych
korporacyjnych trybików „pracowali” około czterech godzin dziennie – po
zaz-drościć…) A to dlatego, że nasz gatunek dużo dłużej żył w naturze niż
w cywilizacji. Homo sapiens liczy sobie ok. 200 tys. lat, a już mniej więcej
każdy może sobie policzyć, ile z tego mamy bieżącą wodę, siedzący tryb
życia, konserwanty i internet. Nic dziwnego, że zdążyliśmy się przystosować
do reagowania w dżungli, ale w tej prawdziwej, bo w tej miejskiej żyjemy
po prostu za krótko.
Właśnie takim pozornie niedostosowanym mechanizmem jest stres. Jest to
reakcja, która włączała nam się kiedyś w sytuacji zagrożenia i mobilizowała
organizm do walki lub ucieczki. A dziś – pojawia się w momentach, które
zupełnie nie wymagają podwyższonego tętna czy spoconych rąk. I nie ma
po co z tym walczyć, jest to spontaniczne i nie podlega naszej kontroli.
Możemy czasem wpłynąć jedynie na nasz oddech czy napięcie mięśni,
a w szczególności na sposób myślenia o stresie.
Pierwszą zaletą wiedzy o ewolucji będzie zatem znalezienie wyjaśnień naszego współczesnego funkcjonowania. (Psychologia ewolucyjna tłumaczy także
m.in. wybory życiowych partnerów czy różnice międzypłciowe.) Drugim
aspektem wynikającym ze znajomości dorobku Darwina jest przekonanie, że
reakcje czy zachowania, które są wspólne dla naszego gatunku, na pewno
były nam po coś potrzebne. A chodzi mi głównie o reakcje i zachowania
związane z emocjami. Smucimy się, złościmy, cieszymy i boimy od tysięcy lat.
W pewnym sensie nawet od milionów, bo nie są to stany wyróżniające homo
sapiens od innych zwierząt. A mimo to cały czas słyszymy: „co się tak cieszysz?”, „nie ma się czego bać”, „przesadzasz”, „nie rycz już, głowa do góry”,
„złość piękności szkodzi” itd… Albo mamy pretensje do siebie, że nie dajemy
rady, że coś za bardzo przeżywamy, że jesteśmy słabi, że daliśmy się ponieść
emocjom, że potrzebujemy więcej dystansu… A gdyby tak zauważyć, że
nasza konstrukcja psychiczna ma swoją logikę? Że zostaliśmy naprawdę pięknie i sensownie stworzeni? Radość daje nam wytchnienie i motywację, smutek
daje nam zatrzymanie i refleksję, strach nas ostrzega, złość pokazuje nam, że
coś jest nie tak i daje energię do zmiany, żałoba pozwala nam przejść przez
bolesną stratę i nie można jej przyspieszać.
Myślę, że potrzebujemy przede wszystkim więcej zrozumienia, wyrozumiałości
i ciekawości wobec naszych ludzkich odruchów. Emocje nas o czymś ważnym
informują. Niestety zbyt często te komunikaty pozostają nieodczytane. Kto
by pomyślał, że do ich zrozumienia przyczynić się może dzieło niedoszłego
lekarza sprzed 160 lat.
*Zaintrygowanych tytułem artykułu odsyłam do obrazu Paula Gauguina i piosenki
Marka Grechuty
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

EABSi piszą listy do Komedy
Moje pierwsze spotkanie
z ateńską Akropolis, niezapo-mniane zresztą, kojarzy mi
się od zawsze z podsłuchaną
przypadkowo rozmową nastolatki z jej ojcem, jak się wydawało. Otóż kiedy już mijałem Propyleje, usłyszałem, jak mężczyzna ten spytał dziewczynkę, czy
Partenon jej się podoba. Padła odpowiedź twierdząca, zaskakująco prosta. Świątynia podoba się,
bo tu wszystko jest takie jakie powinno być!
Podobnego odczucia doznałem po wysłuchaniu
płyty i koncertu najnowszej sensacji jakże płodnego polskiego jazzu – wrocławskiego septetu
EABS. To skrót nazwy zespołu Electro-Acoustic
Beat Sessions, który zasłynął wydaniem płyty
RETETITIONS (LETTERS TO KOMEDA).
Wydawało się, że kolejna próba wykorzystania
twórczości naszego genialnego jazzmana, lidera,
kompozytora, pianisty i autora muzyki filmowej
nie przyniesie niczego nowego i świeżego. A tu
niespodzianka; EABSi biorą na warsztat mniej
znane kompozycje Komedy, a lider Marek Pędziwiatr pisze teksty do jego muzyki, na co do tej
pory zdecydowali się tylko Agnieszka Osiecka
i Wojciech Młynarski. Muzyka grupy jest uduchowiona, tak kiedyś grali Sanders, Sun Ra i Coleman,
z tą różnicą, że EABSi wykorzystują szeroko rozumianą elektronikę. Entuzjastyczne unisono fanów
jazzu i hip-hopu oraz krytyków potwierdza artystyczny wybór wrocławskiego zespołu.

Brzmienie i faktura utworów EABSów daje poczucie harmonii, symetrii i nowoczesności, która nie
stoi w żadnej sprzeczności z tradycją. Mamy tu
wyważenie klimatu i proporcji między różnymi sposobami podejścia do wykonywania muzyki: soul
miesza się z jungle, hip-hop z jazzem, fusion
z postmodernistycznym zapętlaniem melodii, sampling ze skreczami, fragmenty ścieżki dźwikowej
polskich filmów z funkiem. A wszystko tak zestawione i posklejane, że można powiedzieć jak ta
dziewczynka spod Akropolu: jest takie jakie powinno być. Jak na delfickiej inskrypcji: Niczego
za dużo! Mamy swojego Kamasiego Washingtona,
lokomotywę renesansu jazzu na Zachodzie! Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna!
Muzykalny lider EABSów, anglista i absolwent
Wydziału Jazzu w Katowicach, gra na klawiszach,
śpiewa i rapuje, dodaje animuszu interpretacjom.

Spisek Jednego, dj i beat-maker, szaleje na gramofonach, ale wie, że umiarkowanie to cecha dobrego muzyka. Perkusista Marcin Rak to według
Marka Pędziwiatra szaman z umiejętnością malowania na bębnach. Gitarzysta Vojto Monteur dominuje w brzmieniu zespołu i jest perfekcjonistą
w szukaniu optymalnej technicznej strony dźwięku. Trębacz Jakub Kurek to najbardziej jazzowy
i jednocześnie hipisowski członek zespołu. Tenorzysta Olaf Węgier to rzadki przykład muzycznego balansu; z jednej strony jest precyzyjny
i zdyscyplinowany, a z drugiej – uduchowiony
i energetyczny. Basista Paweł Stachowiak, na początku fan EABSów, potem przygarnięty przez
zespół, idealnie wpasował się w jego stylistykę.
Marek Pędziwiatr, zaproszony ostatnio do supergrupy Urbanator, w jednym z muzycznych listów
do Komedy śpiewa: Beauty in your hands, we
will never forget. To swoisty list pokolenia polskich jazzowych trzydziestolatków do Komedy.
To odpowiedź naszych „młodych gniewnych” na
renesans jazzu w Stanach Zjednoczonych. Jazz
w Polsce długo trącił akademizmem, a przecież
– podobnie jak kino – od zawsze na świecie był
muzyką rozrywkową. Dzięki takim zespołom jak
EABSi, czy takim muzykom jak Michał Urbaniak, polski jazz może połączyć kulturę popularną i wysoką
w fenomen artystyczny, uznany przez kulturalnych
Polaków. A człowiek kulturalny to taki, który umie
znaleźć sobie przyjaciół wśród osób, rzeczy i idei,
i wie, dlaczego to jego przyjaciele…

Tomek Piotrowicz

W YJ Ś C I E N A L Ą D
W środkowym dewonie nie brakowało akwenów, w których aż roiło się od głodnych,
rozdziawionych paszczy. Ryby – wodne kręgowce – dziś mocno przetrzebione nadmiernymi połowami, przeżywały wówczas swój rozkwit. Ogromna ich liczba zasiedlała rozległe, dewońskie zbiorniki nie tylko słonej, ale i słodkiej wody, w których czuły
się niczym przysłowiowa ryba w wodzie. Ewolucja, nakręcana walką i rywalizacją
o wszystko co da się połknąć, zawłaszczyć, zrabować, niosła ze sobą nieustanne
zmiany strategii przeżycia.
Ryby rosły w oczach, okrywając się a to łuskami, a to płytami kostnymi przypominającymi pancerze, czasem kolcami. Krótkie pyski przeistaczały się w długie, długie
w szerokie, szerokie zaś obrastały tnącymi, bądź miażdżącymi zębami. Wyścig zbrojeń trwał w najlepsze,
zaś dobór naturalny zbierał krwawe żniwo.
Tekst i zdjęcie autora

Chociaż podbój tych terenów odbywał się małymi krokami, z perspektywy czasu wysiłek pionierów nie
poszedł na marne. Odtąd możliwe stało się powstanie gadów, ptaków i ssaków. Nowe gromady opanowały
lądowe ekosystemy.
Bez cienia wątpliwości, można dziś powiedzieć, że wyjście na ląd było najważniejszym w dziejach krokiem
kręgowców. Był on możliwy dzięki determinacji niewielkiej grupy pokracznie wyglądających stworzeń,
z których wywodzimy się my sami.
A co na to pozostałe ryby? Cóż, te podobno głosu nie mają.
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W owym czasie liczyło się jedno – przetrwać. Jednakże żadne zwierzę nie mogło czuć się bezpieczne
w swoim wodnym środowisku. W atmosferze narastającego konfliktu, grupa ryb o umięśnionych nasadach
płetw parzystych – protoplaści płazów – podjęła ryzykowny krok w stronę lądu. Początkowo były to
nadbrzeża płytkich lagun, lecz stopniowo zwierzęta docierały do bardziej odległych zakątków nowego
świata.
Na zdjęciu tropy wczesnego tetrapoda odkryte
w osadach środkowego dewonu w kamieniołomie
Zachełmie w Górach Świętokrzyskich. Na drugim
planie odkrywca – Grzegorz Niedźwiedzki.
Wasz, jak zawsze, niepoprawny
biolog-paleontolog – Rafał Piechowski

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

www.fundacja-alteredu.pl

Ak�u��noś��

co w muranowskiej (i nie tylko) trawie piszczy
Kwiecień
w TEATRZE COLLEGIUM NOBILIUM

Kolejna premiera w Teatrze Collegium Nobilium – Anna Augustynowicz reżyseruje sztukę Artura Pałygi, pt. „Rewizor. Będzie wojna!”
Premiera spektaklu odbędzie się na Scenie Głównej TCN
12 kwietnia, o godz. 19.00:

„Niech żyją nowe, stare czasy!
Rewizor powrócił. I to ze zdwojoną siłą. Nie jest już jednak marnym
urzędniczyną, który za sprawą nieporozumienia zasiał ferment w życiu
zapomnianego miasteczka. Dzisiaj to wyrachowany polityk i manipulator
– dla przejęcia władzy i upokorzenia przeciwników jest w stanie uciec się
do najpodlejszych metod.”
W kwietniu, na deski teatru wraca „Otello” w reż. Grażyny Kani. Będzie
okazja zobaczyć ponownie spektakl „marat/sade” w reż. Wawrzyńca
Kostrzewskiego, a miesiąc zakończymy, wspaniale przyjętymi przez publiczność, „Iluzjami” Iwana Wyrypajewa, w reż. Wojciecha Urbańskiego.
Pożegnamy się z „Mędrolami”, ostatnie spektakle zagramy 25 i 26 kwietnia, godz. 19.30.
Mamy wspaniałą wiadomość dla fanów naszego nowego cyklu Scena
Mistrzów. Tym razem zagości u nas Piotr Machalica ze swoim recitalem
„Mój ulubiony Młynarski”, 7 kwietnia, godz. 19.00

Recital „Mój ulubiony Młynarski” to hołd składany Mistrzowi przez Piotra
Machalicę, który Jego piosenki śpiewa od zawsze. Tym razem jednak
powstał koncert Machalicy (przeplatany opowieścią i poezją) składający
się wyłącznie z utworów, które wyszły spod pióra Mistrza. Są to piosenki
zarówno autorskie, jak i znakomite przekłady, które stały się ważną częścią
polskiej kultury. W programie koncertu m.in. „Jeszcze w zielone gramy”,
„Tango desperado”, „Nie ma jak u mamy”, „Bynajmniej”, „Moje ulubione
drzewo”, „Najpiękniejszy list miłosny”, „Idź swoją drogą”, czy „Blue Tango”.
Widzów bardzo zainteresował egzamin w reż. Damiana Jozefa Necia,
pt. „Hagada na Polskę”. Będzie można go ponownie obejrzeć w dniach
18 – 20 kwietnia.
Hagada jest historią Wyjścia z Egiptu narodu żydowskiego, którą odczytuje
się podczas Sederu Pesachowego. Hagada upamiętnia wydarzenia sprzed
czterech tysięcy lat, odtwarza się ją nieprzerwanie każdego roku 15 dnia
miesiąca nisan. Ma ona uczyć wdzięczności i pokory, ma spajać naród.
Teatr Collegium Nobilium jak zwykle zapewnia specjalne
zniżki dla seniorów i studentów.
Kasa Teatru, ul. Miodowa 22/24, czynna codziennie w godz.:
pon. – pt.: 9.00 – 17.00 lub do rozpoczęcia spektaklu
sob. – niedz.: 13.00 – 17.00 lub do rozpoczęcia spektaklu
Więcej informacji na stronie www.tcn.at.edu.pl

Przy warszawskiej stacji metra „Centrum” z okazji 50. rocznicy Marca ‘68
powstał mural zaprojektowany przez artystę Andrzeja Wieteszkę. Mural
jest jednym z elementów kampanii informacyjnej i wystawy „Obcy w domu.
Wokół Marca’68” organizowanych przez Muzeum POLIN. Został namalowany
dzięki uprzejmości Miasta st. Warszawy, które udostępniło ściany „patelni” na
realizację projektu. Przypomina o wydarzeniach sprzed 50 lat, kiedy w wyniku
zmasowanej kampanii antysemickiej kraj opuściło ok. 13 tysięcy Polaków pochodzenia żydowskiego.
Mural, który przygotowałem z okazji 50. rocznicy Marca ’68, oddaje hołd ofiarom nagonki antysemickiej, mowy nienawiści i, jak to się współcześnie określa,
hejtu – mówi Wieteszka. – Stosując syntetyczne i symboliczne w wymowie znaki,
a także operując niedosłowną ikonografią starałem się opowiedzieć o skutkach
używania manipulacji przez totalitarne rządy – czyli wykluczeniu i wypędzeniu.
Oszczędna kolorystyka i mocny kontur podkreśla dramatyzm i tragiczną w swych
skutkach wymowę wydarzeń marcowych.
Muralowi i wystawie towarzyszą cykle debat, spektakle oraz projektu edukacyjne
i naukowe.
„Obcy w domu”, czyli najnowsza wystawa Muzeum Polin, opowiada o losach
ludzi postawionych przed koniecznością trudnej decyzji: zostać w kraju czy wyjechać. Doświadczenie Marca ’68 zdaje się być niestety wciąż aktualne. Analizując
przebieg kampanii nienawiści, kuratorki wystawy ostrzegają przed biernością
wobec dyskryminacji, ksenofobią i naruszaniem praw człowieka.
Centralnym punktem ekspozycji jest instalacja inspirowana halą warszawskiego
Dworca Gdańskiego, z którego pięćdziesiąt lat temu 13 tysięcy Polaków pochodzenia żydowskiego wyjechało z Polski. To symboliczna przestrzeń pożegnań,
gdzie zwiedzający będą mogli posłuchać relacji osób zmuszonych do wyjazdu
i tych, które pozostały w ojczyźnie. Kolejne części wystawy opowiadają o życiu
po wyjeździe. W odrębnej przestrzeni prezentowane jest Archiwum Marca –
rosnąca kolekcja pamiątek, zdjęć i dokumentów związanych z pożegnaniami i wyjazdami z Polski. O nastrojach i doświadczeniach związanych z wydarzeniami
Marca ‘68 opowiadają także dzieła artystyczne. Na wystawie zobaczymy m.in.
litografię Leszka Sobockiego ”Otarci”, prace Macieja Bieniasza czy obraz „Czas
pogardy” Erny Rosenstein. Wystawa potrwa do 24 września.
19 kwietnia w 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim wolontariusze Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od wczesnych godzin
porannych do wieczoru będą rozdawać na ulicach Warszawy papierowe żonkile
w ramach akcji edukacyjno-społecznej „Żonkile”, którą po raz 6 muzeum tego dnia
będzie prowadzić. W tym roku do akcji zgłosiła się rekordowa liczba wolontariuszy. Dodatkowo wieczorem – o 19.00 lub o 20.00 będzie specjalny z tej okazji
koncert plenerowy.
Miejskie Centrum Kontaktu czeka na wasze telefony. Wykręcając numer 19115,
uzyskacie odpowiedzi na pytania związane z miastem, zgłosicie potrzebę przeprowadzenia interwencji, będziecie mogli podzielić się pomysłem na rozwój stolicy, a także otrzymacie informacje dotyczące procedowanej w danym urzędzie
sprawy. Zapraszamy! Uwaga: sprawy związane z bezpośrednim zagrożeniem
życia lub zdrowia należy zgłaszać pod numer 112!
Już niedługo powstanie nowy punkt na mapie Warszawy – Miejsce Aktywności Lokalnej #Pokolenia. Podczas trwających latem konsultacji okazało się, że
takiego miejsca szczególnie potrzebują seniorzy i rodziny z dziećmi. Teraz będą oni
mogli włączyć się w sąsiedzką wspólnotę i razem ją współtworzyć. Trwa właśnie
remont lokalu u zbiegu ul. Kaczyńskiego i Marszałkowskiej.
Strona internetowa śródmiejskiego Urzędu Dzielnicy, jako pierwsza wśród
witryn warszawskich dzielnic, otrzymała prestiżowy certyfikat „Serwis bez barier”
od Fundacji Integracja za dostosowanie serwisu internetowego do osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności. Gratulujemy!
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Ważne adresy

Również 16 marca odbyła się premiera sztuki „Tresowany
mężczyzna” w Teatrze Kamienica, przygotowana z okazji

Muranów i nie tylko
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

Prełeka prosto z Cannes Film Festival 2017 Directors
Fortnight, wyreżyserowana przez jedną z najbardziej obie-

cujących postaci indonezyjskiego kina, Mouly Suryę.
Subtelna, a zarazem pełna mocy historia kobiecej zemsty,
liryczna podróż przez pustynne krajobrazy wyspy Sumby.
Tak w skrócie można by opisać film „Marlina, zbrodnia
w czterech aktach”, który 16 marca miał swoją premierę
w kinie Muranów.

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

zbliżających się dziewiątych urodzin teatru. Komedię napisał
John von Duffel na motywach bestselleru Esther Vilar „Der
dressierte Mann”.
Kobiety na wysokich stanowiskach i z dobrą pensją to fakt.
Ale nie każdemu facetowi to się podoba. Tym bardziej gdy
awans przychodzi do młodszej koleżanki z pracy, która jednocześnie jest partnerką w życiu. Sebek (Adam Serowaniec),
choć wychowany w duchu równouprawnienia, ma z tym
ewidentny problem. To on chciałby być głową rodziny – twardym i stanowczym mężczyzną, który sam decyduje, kiedy
wyciągnąć pierścionek zaręczynowy. Tylko czy pozwolą mu
na to przebojowa Helena (Marta Chodorowska), teściowa
(Katarzyna Kwiatkowska) i rodzona matka (Justyna Sieńczyłło)? Czy znajdą sposób, by go „wytresować” do roli,
którą dla niego przewidziały?
„Maj zaczyna się we wtorek” – to tytuł najnowszego
programu Kabaretu Moralnego Niepokoju, który obejrzymy w teatrze Capitol. Nie ma w nim polityki, jest za to
dużo humoru i... Magda Stużyńska. Kabaret stawia pytania
i celnie na nie odpowiada. Jak zaplanować wakacje i nie
zwariować? Jak rozmawiać z teściem, żeby go nie zabić?
Jak być nauczycielem i przetrwać szkolne zebranie? Takie
problemy mają wszyscy, ludzie na Pomorzu, na Bahamach,
w Nowym Jorku i w Czelabińsku. Dlatego – jak zapewniają autorzy kabaretu – to program na światowym poziomie.

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

Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

www.muzeumniepodleglosci.art.pl

www.iwp.com.pl

Ćwiećfunciak
ul. Andersa 30,
tel. 799 328 822
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
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
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Mamy jeszcze kilka
wolnych miejsc w klasie pierwszej!!!
Zapraszamy wszystkich uczniów klas trzecich
ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
gimnazjów do udziału w programie
Rozpalone słońcem, puste wzgórza indonezyjskiej
wyspy
tel.: (22) 3926140, fax: (22) 4359795
„Liceum
– TUTORIAL”, który przygotowuje
urzekają surowym pięknem. Jednak dla mieszkającej
tel. kom.:samo601777017
młodych ludzi do nauki w liceum.
tnie młodej wdowy nie jest to bezpieczne miejsce.
Gdy do
slo7@slo7.waw.pl
Nasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni

jej drzwi zastuka kilku bandytów, nikt nie usłyszy
wołania
przy Karmelickiej
26 (wejście z lewej strony
na tyłach
Zajęcia
z budynku)
metod efektywnej i kreatywnej nauki
o pomoc. Nad ranem kobieta opuści dom z głową jednego
pozwolą na lepsze wykorzystanie czasu
z nich zawiniętą w strzęp materiału.
przeznaczonego na naukę do egzaminu
Reżyserka w intrygujący sposób łączy konwencję inteligentnego westernu z kameralnym dramatem, uzupełniając
je dokumentalnym zacięciem i sarkastycznym poczuciem
humoru. Doskonale panuje nad formą – panoramiczne kadry
hipnotyzują, a wykorzystane w nich światło jest ukłonem
w stronę Caravaggia. Rytmiczny scenariusz nadaje postaci
wdowy mitologiczny charakter. Podróż bohaterki, szukającej
sprawiedliwości, złożona jest z prozaicznych, drobnych wydarzeń, składających się jednak na liryczną, a zarazem pełną
mocy historię o kobiecej sile. Gdyby ktoś pokusił się o wymyślenie „Mad Maxa” w wersji slow cinema, mogłaby to
właśnie być „Marlina”.

GAZETA
MURANOWSKA

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

Liceum – TUTORIAL
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PISMO WYDAJE:
Fundacja AlterEdu

gimnazjalnego. Uczestnicy zajęć nauczą się także
organizować i tworzyć wieloosobowe projekty,
co pomoże wyrobić w nich świadomość własnych
mocnych stron, a także nauczy pracy zespołowej.
Projekt jest bezpłatny. Uczestnictwo w projekcie
nie zobowiązuje uczestników do zapisania się
do naszej szkoły.

Zapisy przyjmujemy mailowo:
liceum.tutorial@gmail.com
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