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Syn generała
Tadeusza Bora-Komorowskiego,
Adam, który poszedł własną drogą
w rytmie rock and rolla

Fot. Fundacja AlterEdu

– Adamie, siedzimy w Twoim domu na warszawskim Marymoncie,
pośród półek z tysiącami płyt, które od lat kolekcjonujesz. Przywiozłeś je z Londynu trzy latatemu, gdy po kilkudziesięiu latach
spędzonych w Wielkiej Brytanii zdecydowałeś się wrócić do Polski.
Opuszczałeś kraj jako trzylatek trzymający się spódnicy mamy.
Wróciłeś po swoich siedemdziesiątych trzecich urodzinach.
Odważna decyzja… Jak to się wszystko zaczęło?
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Społeczna Szkoła Podstawowa
Fundacji AlterEdu

Fot. Fundacja AlterEdu

Chociaż mamy początek roku kalendarzowego,
niektórzy myślami wybiegają daleko naprzód – do
początku nowego roku szkolnego 2019/2020. Choć
to dopiero za 8 miesięcy, w szkole podstawowej
AlterEdu na Świętojerskiej trwają intensywne przygotowania do przyjęcia sześciu- i siedmiolatków
w poczet uczniów.
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Gazeta Muranowska

serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Syn generała
Tadeusza Bora-Komorowskiego,
Adam, który poszedł własną drogą
w rytmie rock and rolla

Wyjechałem z Polski w 1945 roku, z mamą i naszą nianią Anielą Santorek.
Na pierwszym przystanku NKWD-zista wyciągnął mamę na rewizję. No i tutaj
popisaliśmy się z bratem Jerzym, bo gdy zorientowaliśmy się co się
dzieje, zaczęliśmy wrzeszczeć wniebogłosy i trwało to dobrych kilka godzin.
NKWD-zista miał wreszcie dość, strasznie się zdenerwował i powiedział:
„Niech pani weźmie te bachory i won!”. Puścił nas na szczęście, wsiedliśmy
do pociągu, pojechaliśmy dalej. Zatrzymaliśmy się potem w Belgii na dobre
parę tygodni, bo Anglicy wahali się, czy nas wpuścić na swoje terytorium.
Zaproszeniem nas nie chcieli obrazić Stalina, przecież mój ojciec był już
wtedy w Londynie, gdzie objął stanowisko Wodza Naczelnego Polskich Sił
Zbrojnych. Tata dość dosadnie wyrażał się o Rosjanach, co nie było wtedy
w Anglii politycznie poprawne. Gdy dowiedział się o naszym losie premier
Irlandii, postanowił dać całej rodzinie gościnę w swoim kraju. Dopiero ta
decyzja skłoniła Anglików do przemyślenia stanowiska i w końcu pozwolono
mamie i nam dołączyć do ojca w Londynie.
– Jak wspominasz pierwsze lata?
Po roku zostałem wysłany do przedszkola prowadzonego przez zakonnice.
Pamiętam dobrze pierwszy dzień. Byłem przerażony, nie rozumiałem ani słowa
z tego, co siostry do mnie mówiły, więc się rozpłakałem. Zakonnice za karę
zamknęły mnie w ciemnym pokoju. Spędziłem tam cały dzień, aż do momentu
kiedy mama przyszła mnie odebrać. Następne co pamiętam z dzieciństwa
to fakt, że mówię płynnie po angielsku. Mój brat Jerzy też poszedł do przedszkola, ale innego, prowadzonego przez polskie zakonnice na Ealingu. Jerzy
urodził się z zespołem Downa. Rzadko o nim opowiadam, wszyscy są zainteresowani raczej szczegółami z życia mojego ojca. Gdy brat skończył przedszkole, rodzice posłali go do prywatnej szkoły specjalnej. Był w niej do
szesnastego roku życia.
– Miałeś świadomość kim jest Twój ojciec?
W 1949 roku rodzice kupili na kredyt dom w londyńskiej dzielnicy Wembley.
Spłacali go potem przez ponad dwadzieścia lat. Pamiętam, że przychodzili
tam do ojca jacyś ważni goście, bardzo często. Toczyli długie i zażarte dyskusje. W domu nie rozmawialiśmy wcale o Powstaniu Warszawskim, ale
pamiętam wspominki taty z czasów pierwszej wojny światowej, podczas
której służył on w wojsku austriackim. Ze zdawkowych komentarzy mamy
zorientowałem się jednak, że mój ojciec jest kimś ważnym, i że jego przeszłość
zaważyła na całym naszym życiu. Gdy byłem już świadomym młodym
człowiekiem, nie chciałem nigdy być postrzegany tylko jako syn generała
Bora-Komorowskiego. Chciałem być integralną, niezależną osobą i żyć własnym życiem.

Fot. Archiwum prywatne

– Adamie, siedzimy w Twoim domu na warszawskim
Marymoncie, pośród półek z tysiącami płyt, które od
lat kolekcjonujesz. Przywiozłeś je z Londynu trzy lata
temu, gdy po kilkudziesięiu latach spędzonych w Wielkiej Brytanii
zdecydowałeś się wrócić do Polski. Opuszczałeś kraj jako trzylatek
trzymający się spódnicy mamy. Wróciłeś po swoich siedemdziesiątych trzecich urodzinach. Odważna decyzja… Jak to się wszystko
zaczęło?

– A jak wspominasz kontakty z bratem? Jak on się odnalazł w nowej
rzeczywistości?
Po angielsku mówił, czytał i pisał, po polsku umiał tylko mówić. Po wojnie
w Anglii jedzenie było tylko na kartki; pamiętam, że co lepsze rzeczy Anielcia
zachowywała dla Jerzego. Mówiła mi na przykład, żebym zjadł chleb, bo
ostatnie jajko jest dla mojego brata, bo on tego bardziej potrzebuje. Trochę
bawiliśmy się razem, ale w krykieta nie potrafiłem go nauczyć grać. Słabo
rzucał piłką. Im byłem starszy, tym częściej wychodziłem z kolegami a Jerzy
zostawał w domu. Upodobał sobie kuchnię i wszystkie związane z nią czynności. Zmywał po wszystkich naczynia, ustawiał talerze, lubił też zmieniać pościel. Czyścił, odkurzał, robił herbatę. Kiedy się ożeniłem i zamieszkałem w Walii,
a mój ojciec zmarł, Jerzy przeprowadził się do mnie. Był dla moich czterech
synów jak najlepsza niania. Opiekował się nimi, a oni bardzo mile i czule go
wspominają. Pod koniec życia to on wymagał opieki, więc role się odwróciły.
Ludzie z zespołem Downa często w późniejszym wieku cierpią na chorobę
Alzhaimera, to spotkało też Jerzego. Moi synowie zajmowali się nim, zmieniali
mu pieluchy, szukali go, gdy zgubił się na mieście. Pamiętam taką przykrą scenę,
gdy Jerzy stoi długo koło czajnika, czeka, bo chciał sobie zrobić herbatę. Nie
zauważył, że czajnik nie był włączony. Po paru miesiącach od tego wydarzenia
Jerzy zapominał już o wszystkim. Gdy stawiało się przed nim talerz z jedzeniem,
nie wiedział co ma z nim zrobić. Już wtedy nie był w stanie jeździć do ośrodka
opieki dziennej, baliśmy się, że się zgubi, zapomni kim jest i gdzie mieszka.
– Z jednej strony absorbujący brat, z drugiej sławny ojciec. A mama i Ty?
Jak szukaliśie sobie miejsca w życiu? Kiedy znalazłeś swoją pasję, którą do
dziś pozostaje muzyka?
Muzyką zainteresowałem się w szkole. Najpierw rodzice posłali mnie do szkoły
imienia św. Augustyna, a w wieku siedmiu lat do szkoły prowadzonej przez
ojców Benedyktynów. Tam poznałem kilku kolegów, z którymi przyjaźnię się
do dziś. Niedawno odwiedzili mnie w Polsce. Wspominaliśmy wtedy przygody kulinarne mojej matki, która przed wojną nie umiała oczywiście gotować, bo w domu była kucharka. Gdy nasza niania Anielka wyemigrowała do
Stanów, mama musiała spróbować swoich sił w kuchni. Przez jakiś czas,
wszystkie mięsa, które próbowała piec, były suche jak wiór. Dopiero potem
ktoś jej powiedział, żeby nie odkrajała całego tłuszczu otaczającego szynkę.
Pamiętam jej kotlety z mielonego mięsa z sosem grzybowym. Przyrządzała
je co najmniej raz w tygodniu, ale koledzy niechętnie zostawali u mnie na
kolacji. Mówili, że polskie jedzenie pani Komorowskiej jest dla nich zbyt
ciężkostrawne. Mama znajdowała azyl w malowaniu, niedługo będzie zorganizowana pierwsza wystawa jej prac.

– Czy buntowałeś się jako nastolatek?
Wydaje mi się, że nie. Byłem dość posłuszny, chociaż nie lubiłem obowiązków
domowych. Nawet niespecjalnie przeszkadzało mi to, że w soboty kazano mi
chodzić do polskiej szkoły a moi angielscy koledzy mieli wtedy wolne.
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– Mieliśmy mówić o muzyce…
Tak, po szkole dużo słuchałem radia, oczywiście BBC. Na jednym z kanałów
sporo było transmisji muzyki granej na żywo, ale nie to ukształtowało moje

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

Fot. Archiwum prywatne

zainteresowania. Wieczorem włączaliśmy radio Luxemburg, przyszły czasy
rock and rolla, był rok 1957.
Moi rodzice palili papierosy i mieli w przedpokoju automat do ich sprzedaży.
Raz w tygodniu przychodził sprzedawca i uzupełniał go. Paczka 20 papierosów kosztowała 2 szylingi. Rodzice wrzucali do tego dystrybutora wszystkie
drobne. Palili też moi koledzy, a ja chciałem być oryginalny. Nie ciągnęło mnie
do papierosów. Na co miałem więc wydawać moje 5 szylingów kieszonkowego? Pomyślałem, że za dwie paczki papierosów mogę sobie kupić płytę.
W domu mieliśmy gramofon, ale nie pamiętam skąd się tam wziął. W szkole
na przerwach dyskutowaliśmy o liście przebojów, a w piątki chodziłem do
klubu młodzieżowego. Tam przynosiliśmy swoje płyty. Bywali tam chłopcy
od św.Benedykta i dziewczyny ze szkoły św.Anny. Raczej nie tańczyliśmy,
słuchaliśmy tylko muzyki. Wtedy poznałem moją przyszłą żonę i to ona kupiła
mi na któreś urodziny mój pierwszy stereofoniczny gramofon. I jakoś tak się
stało, że się oświadczyłem. Gramofon został w rodzinie.
– Jakie płyty kupowałeś?
Najpierw raczej utwory popularne, które królowały na listach przebojów. Potem się trochę wyspecjalizowałem, kupowałem szaro-srebrne winyle z muzyką
nagrywaną nie w Londynie, a w Stanach Zjednoczonych. Były to dużo lepsze
wersje znanych utworów, kolekcja ta miała jakieś 3000 płyt, z których zebrałem większość – głównie rock and roll. A potem przyszły czasy Beatlesów
i rynkiem muzycznym zawładnęli Brytyjczycy. Na szczęście znalazła się grupa
zapaleńców, która wciąż była zainteresowana muzyką tworzoną w latach
50-tych w Stanach. Przywozili do Anglii niesprzedane płyty pochodzące z wielkiej hurtowni w Memphis. Płaciło się za nie po 10 szylingów. Złapałem bakcyla
i stałem się fanem rock and rolla z lat 50-tych.
– Czy Ty właściwie gdziekolwiek zapuściłeś korzenie? W Anglii mieszkałeś kilkadziesiąt lat nie przyjmując obywatelstwa. W Polsce jesteś
dopiero od trzech lat i wciąż się uczysz jak funkjonują tu urzędy…
Z różnych względów moi rodzice nigdy nie wystąpili o brytyjski paszport.
Ja uważałem, że też mi nie wypada tego robić. W latach 50-tych wielu sądziło,
że przyjęcie obywatelstwa brytyjskiego to zdrada. Wybrałem los bezpaństwowca. Przez jakiś czas paszport i tak nie był mi potrzebny; do 1956 roku
do Polski się nie jeździło. A poza tym, nigdy nie zapomnieliśmy tego, że po
wojnie Anglicy nie chcieli nas przyjąć na swoim terytorium. Posługiwałem się
więc odnawianym co dwa lata dokumentem podróżnym, którego ważność,

paradoksalnie, kończyła się zawsze wtedy, gdy przyszło mi do głowy gdzieś
wyjechać. Kiedyś, gdy planowaliśmy wakacje z kolegami, kupiłem na poczcie
miesięczny paszport brytyjski. Było to legalne, ale tylko w przypadku gdy
było się Brytyjczykiem. Jako bezpaństwowcowi, ten przywilej mi nie przysługiwał, byłem tego świadomy, postanowiłem jednak zaryzykować. Przekroczyłem granicę, ale w drodze powrotnej zostałem zatrzymany. Udawałem
oczywiście nieznajomość przepisów. Urzędnik służby granicznej wyczuł podstęp i dostałem pouczenie, by nigdy więcej nie próbować oszustw.
Parę lat później znowu ta sama sytuacja: chcemy wyjechać, a mój dokument
jest nieważny. Niewiele myśląc przerobiłem długopisem „Mar” na „May”.
Wakacje się udały. Kłopot w tym, że potem trzeba było odesłać dokument
podróżny do urzędu w Croydon, żeby uzyskać nowy. Niewiele myśląc podpaliłem sfałszowaną wcześniej stronę i do listu dołączyłem notatkę wyjaśniającą, że niestety mój dokument ucierpiał w pożarze. Urzędnicy odesłali
mi nowy i zwrócili nadpalony. Trzymam go do dzisiaj na pamiątkę swojej
pomysłowości.
O polski paszport wystąpiłem w 1992 roku. Pomimo braku kilku zaświadczeń
uzyskałem go bardzo szybko, gdy tylko powiedziałem, że jestem synem
generała Tadeusza Bora-Komorowskiego. Zacząłem często jeździć do Polski.
Nawiązałem kontakty z rodziną. Nawet zastanawiałem się wtedy nad możliwością przeprowadzki, ale dzieci nie były jeszcze samodzielne, a w Anglii
miałem dobrą pracę. Impulsem do zmiany miejsca zamieszkania był fakt, że
kilka lat później dostałem odszkodowanie za pozostawione na wschodzie
mienie zabużańskie. W Wielkiej Brytanii są takie przepisy, że trzeba zapłacić
40% podatku od wszystkiego, co się dziedziczy ponad sumę 300 000 funtów.
Niby dlaczego miałbym oddawać królowej pieniądze należące do moich
przodków? Wolałem je wydać w Polsce. A poza tym nudziło mi się już
w Anglii, mieszkałem już wtedy sam z psem i byłem gotowy na nową przygodę. Kupiłem więc dom na Marymoncie i stanąłem przed najtrudniejszym
problemem: jak przewieźć do Warszawy moją kolekcję płyt, która w roku
2015 liczyła 70 000 sztuk. Do tego 19 000 kompaktów. Część płyt winylowych
sprzedałem, ale samo pakowanie tego co zostało zajęło sześć miesięcy.
– Zapuściłeś wreszcie korzenie?
Czy ja wiem? Czy ja kiedykolwiek byłem zakorzeniony? Czy ja tego potrzebuję?
Mój dom jest zawsze tam, gdzie mój pies i moje płyty. Lubię własne towarzystwo pod warunkiem, że gra muzyka. To moja pasja i chyba dojrzałem do
tego, żeby zacząć o niej opowiadać w felietonach do Gazety Muranowskiej.

Fot. Fundacja AlterEdu

www.fundacja-alteredu.pl
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)
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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

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

Co w szkołach słychać?
P O M A G A M Y

Zebraliśmy razem szczotki, smycze, obroże, karmę dla zwierząt,
gryzaki i mnóstwo ciepłych koców oraz kołder.
Wszystkie dary zostały dostarczone do schroniska 22 grudnia.

Fot. Fundacja AlterEdu

W grudniu 2018r. przeprowadziliśmy zbiórkę na terenie Muranowa przy ul. Karmelickiej, gdzie znajduje się
55 Społeczne Gimnazjum, Społeczne Liceum i Szkoła
Podstawowa Fundacji AlterEdu. Zbiórka została zorganizowana w ramach akcji ,,Ciepła zima w schronisku”
Fundacji Banku Santander dla schroniska w Nowym
Dworze Mazowieckim, które prowadzone jest przez
Braci Mniejszych.

W zbiórce udział wzięli uczniowie, pracownicy a także rodzice
zaangażowani w działalność szkół. Głównymi koordynatorkami
były nasze licealistki: Wiktoria Warzocha i Aleksandra Kucińska.
Wolontariuszami zostali także uczniowie Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej. Uczniowie naszej szkoły przekazali informacje
o akcji, zorganizowali miejsce zbiórki oraz przygotowali plakaty
zachęcające do wzięcia udziału w inicjatywie.

Właściwie jeszcze dziecko, gąsienica w ostatniej lince
przed przepoczwarzeniem. Tylko wtedy przybiera barwę
granatowoczarną z jaskrawymi, żółtymi plamami grzbietowymi. Długie, czarne, spłaszczone pędzelki o zgrubiałych wierzchołkach, podkreślają pełen wdzięku ruch
zwierzęcia.
Jeśli w swoich wędrówkach napotkacie podobną piękność, pamiętajcie, że to skarb przyrody.
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Fot. Małgorzata Czaja

W kamieniołomie duszno. Skwar leje się z nieba. Kątem
oka dostrzegam migoczący w słońcu okruch. Już po
chwili wiem, że to nie piryt, ani żaden inny minerał.
Okruch wyraźnie się porusza, pełznie. Szczęście niebywałe! To wieczernica olszówka – świętokrzyski motyl.
Rzadkość.

www.fundacja-alteredu.pl

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

Społeczna Szkoła Podstawowa
Fundacji AlterEdu

Chociaż mamy początek roku kalendarzowego, niektórzy
myślami wybiegają daleko naprzód – do początku nowego
roku szkolnego 2019/2020. Choć to dopiero za 8 miesięcy,
w szkole podstawowej AlterEdu na Świętojerskiej trwają
intensywne przygotowania do przyjęcia sześciu- i siedmiolatków w poczet
uczniów. Ławeczki ustawione, tablice wiszą na świeżo odmalowanych ścianach, ale przecież nie wygląd klas jest w szkole najważniejszy, lecz ludzie,
szczególnie ci najmniejsi – uczniowie. Przedstawiciele szkoły zaprosili więc
osoby, które przyszłych uczniów znają bardzo dobrze – dyrektorów przedszkoli z Żoliborza i Muranowa – by nawiązać z nimi współpracę, zapytać
ich o potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców.
Spotkanie odbyło się 10 stycznia w siedzibie szkoły przy ulicy Świętojerskiej 24.
W roli gospodarzy wystąpili: wicedyrektorzy Hanna Konwińska i Max Przyborowski, psycholożki: Małgosia Kolera i Sylwia Pawłowska. Przedstawiciele Fundacji AlterEdu opowiedzieli krótko o historii szkoły, o „swoich” sukcesach, czyli
sukcesach swoich uczniów, oraz przedstawili ofertę edukacyjną przygotowaną
dla uczniów „zerówek” i klas pierwszych. Oto jej najważniejsze założenia:

Fot. Fundacja AlterEdu

Aby dzieci mogły nabywać wiedzę, muszą czuć się dobrze w relacjach ze
sobą i nauczycielami – zbudowanie poczucia bezpieczeństwa to priorytet.
Temu będzie służyć program „Bliżej szkoły” – sobotnie spotkania integracyjne
podczas których dzieci będą mogły poznać przyszłych kolegów i nauczycieli,
oswoić się z miejscem, w którym po wakacjach spędzać będą przecież
sporo czasu. Poczuciu bezpieczeństwa sprzyjają również kameralne,
małe klasy oraz oddzielna lokalizacja klas 0-3.
Szkoły AlterEdu zawsze były otwarte na uczniów o różnych potrzebach, na tych wybitnie zdolnych, jak i tych, którzy wymagają dodatkowego wsparcia ze względu na specyficzne trudności w nauce,
zaburzenia rozwojowe czy problemy emocjonalne. Nauczyciele przygotowani są do pracy z różnorodną klasą i indywidualizacji procesu
nauczania. Uczniowie, którzy tego potrzebują otrzymują wsparcie
psychologa, pedagoga, logopedy, specjalisty od integracji sensorycznej. Każdy z uczniów może odnieść sukces na miarę swoich
możliwości.
Różnorodność jest postrzegana jako zaleta a nie trudność czy
wada. Dzięki obcowaniu z nią uczniowie uczą się otwartości tolerancji, nabywają umiejętności społeczne i adaptacyjne potrzebne
do życia w szybko zmieniającym się, nieprzewidywalnym świecie,
w niemniejszym stopniu niż znajomość języków obcych (których
również się uczą).
Goście zwiedzili siedzibę szkoły, oglądając wszystkie pomieszczenia
pod kątem konkretnych aktywności dzieci: przebierania się w szatni,
doświetlenia sal lekcyjnych, przestrzeni na zabawę, czy gimnastykę,
miejsca, gdzie przez chwilę można odpocząć w ciszy. Panie dyrektorki
przedszkoli przekazały przedstawicielom szkoły wiele inspirujących
uwag odnośnie organizacji funkcjonowania dzieci w szkole.

Fot. Fundacja AlterEdu

Fot. Małgorzata Czaja

Po feriach zimowych odbędą się spotkania z rodzicami zainteresowanymi ofertą szkoły.

Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu
zaprasza na spotkania w sprawie naboru
do klas „0” oraz „1” w dniach:
13 lutego, 27 lutego, 13 marca, na godzinę 18.00
do swojej siedziby przy ulicy Świętojerskiej 24 w Warszawie.
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Śnieżynka
(opowiadanie z elementami horroru)
Odcinek 5 Niebieskie światło wam zgubne
Każdy dzień był zimny i trudny. Nie natknęli się na nikogo
podczas tych dni. Domy były w większości porzucone,
a znalezione jedzenie albo zgniłe, albo zamrożone. W taIlustracja autorki
kich warunkach w kilka dni zaczęły kończyć się zapasy
i oszczędzali każdy kawałek mięsa czy chleba. Konie pochłaniały najwięcej
jedzenia, jednak idąc przez wsie, zdarzało się znaleźć siano czy owies. Każdego
dnia padał śnieg, który tylko utrudniał poruszanie się, zasypując drogi. Starali
się szukać na noc opuszczonych domów, jednak nie zawsze się udawało.
Nathaniel, nie mogąc się nikomu wyżalić, bo każdy znał sytuację i nie chciał
już słuchać, zaczął prowadzić coś w rodzaju dziennika myśli, w zeszycie znalezionym w jednym z domów. Oto jedne z jego zapisków.

Zapiski Nathaniela dwa dni po katastrofie
Nocujemy w jakiejś stodole z sianem, chyba jedynymi istotami z tego zadowolonymi są konie. Liv ciągle się rządzi i pomiata mną na wszystkie strony.
Ciągle „Nathaniel przynieś to…” „Nathaniel zrób tamto”. Tak się nie da żyć. Tę
małą rozumiem, nie za wiele jest w stanie dźwignąć. Maddlen również, bo i tak
nosi dodatkowe parę kilo w brzuchu, ale naprawdę Liv może się ruszyć i coś
zrobić, a nie tylko ja.
Zapiski Nathaniela cztery dni po katastrofie
Zapasy zaczynają się kończyć. Rzadko znajdujemy
jedzenie, bo domy były już dawno splądrowane. Mamy
zaledwie jeden bochenek chleba, jakąś już trochę starą
paprykę, kawałek twardego sera, puszkę kukurydzy
i pasztetu oraz trochę suszonych moreli. Wydaje się,
że to naprawdę solidny posiłek. Owszem, ale dla jednej osoby, dla pięciorga jest trochę gorzej. Musimy coś
zorganizować, bo wkrótce poumieramy tutaj z głodu
i wycieńczenia. Na sobie mamy płaszcze, które pewnie
dałby jakiś scenograf aktorom grającym spektakl o naszej
historii. Udawałyby bardzo ciepłe futra, w których nic nam
nie grozi, otóż nie. Mimo płaszcza, bluzy, puchowej czapki
i zimowych butów, jest mi zimno.
Zapiski Nathaniela sześć dni po katastrofie
Dziś rano zjedliśmy ostatnia konserwę. Nie mamy nic, a Liv kategorycznie nie
chce jeść koni. Chyba zaproponuję polowanie, bo i tak tej nocy śpimy w lesie.
Trochę słabo, ale przynajmniej drzewa chronią przed wiatrem. Nasze konie
na początku miały dużo tłuszczu, teraz widać im żebra. Dziadek twierdzi, że
przeszliśmy około dwadzieścia pięć kilometrów, co oznacza, że idziemy dziennie cztery. To strasznie wolno, ale cóż poradzić, bez koni byłoby dużo wolniej.
Przynajmniej jedna rzecz, nad którą rozmyślał Nathaniel się sprawdziła.
Postanowił zaryzykować i zgłosić Liv swój pomysł z polowaniem, o dziwo
uznała go za dobry. Postanowili polować na króliki. Brunetka zajęła się przygotowywaniem sideł, a Nathaniel przeszukał jeszcze raz wszystkie torby
w poszukiwaniu czegoś na przynętę. Znalazł ostatnie sztuki suszonych moreli.
Ustawili pułapkę i postanowili nie mówić rudej, skąd mają mięso. W oczekiwaniu na rezultaty polowania blondyn wyciągnął węgielek z ogniska i zaczął
rysować siedzącą obok Liv. Była smutna, patrzyła bezmyślnie w ogień. Spojrzał
na jej dłoń, kościstą i niemalże białą, jednak jej twarz wyglądała normalnie.
Gdy dziewczyna zauważyła, że blondyn na nią patrzy, zakryła twarz włosami. Dlaczego? Chłopak spojrzał na swoje dzieło i uśmiechnął się. Liv była
naprawdę piękną kobietą, a równocześnie mądrą i dobrą.
Zamknął zeszyt i poszedł sprawdzić pułapkę, znalazł tam lekko wychudzonego królika. Zwierzęta też nie były gotowe na zimę. Przekazał zwierzę do
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obrobienia dziadkowi, gdyż nie potrafił go zabić. Potem upiekli na ognisku
mięso, które nie miało smaku, ale mimo wszystko było prawdziwym mięsem,
a nie jakąś mieszaniną kości z jakimiś konserwantami. Wszyscy jedli, a Liv siedziała, wpatrując się w swoja porcję. Pewnie miała wyrzuty sumienia wobec
tego królika, ale było coś jeszcze, przez co nie jadła, coś o czym wspomniała
mroźna istota. Kiedy nikt nie patrzył, schowała jedzenie do kieszeni płaszcza.
Gdy szykowali się spać, podeszła do Maddlen i podała jej kawałek królika.
Ciężarna była zdziwiona, jednak przyjęła posiłek, wierząc, że pewnie zostało.
W środku nocy Nathaniela obudziło niebieskie światło. Spojrzał na towarzyszy – wszyscy spali. Wstał, ruszył w stronę błysków. Zobaczył źródło światła,
była to postać. Nie zważając na konsekwencje i słowa o niebieskim świetle,
podszedł bliżej. Stanął obok postaci, próbował się przyjrzeć, niestety istota
miała zarzucone włosy na twarz. Zobaczył dłonie, te same co dziś wieczorem,
tylko jeszcze bielsze. Przyjrzał się włosom, wzrostowi, w jego głowie kłębiła
się jedna myśl. Odsłonił twarz istoty. Spojrzały na niego duże niebieskie
oczy. Znał je doskonale, nie raz już na niego patrzyły. Nie zwracając na nic
uwagi, ani na śnieg, ani na ducha rzucił się w stronę obozowiska. Podbiegł
do miejsca, w którym spała Liv, obrócił ją na plecy i zaczął wzywać dziewczynę, bez skutku. Odsłonił jej twarz, była biała jak śnieg, kości policzkowe
wystawały, a podkrążone oczy dodawały grozy. Chciał coś zrobić, sztuczne
oddychanie uznał za najskuteczniejsze. Odsłonił brzuch i kawałek klatki piersiowej, by zrobić masaż serca, to co zobaczył przerosło wszystko. Żebra dziewczyny stanowiły minimalną podporę dla skóry, całe ciało było wychudzone.
Wziął do ręki jej dłoń, kościstą jak u trupa. Wiedział, że
było już za późno, ciało stało się zimne. Zobaczył wybrzuszenie na kieszeni, wyjął mięso królika i brudną
kartkę. Zaczął płakać. Obudził resztę, nie pominął
nawet małej Niny i przeczytał list od Liv.

Czuję, że jest coraz gorzej, codziennie oddaję swoją
porcję jedzenia innym. Wiem, że sama nie jestem im
potrzebna, dadzą radę. Od dawna miałam problemy,
a potem spadła na mnie odpowiedzialność, udawałam
twardą, choć w środku jestem krucha jak szkło. Nie
radzę sobie. Dziewczyna ze wsi nigdy nie zostałaby
kimś, moim celem byłoby po prostu codziennie doić
krowy. Teraz grube kurtki, długie włosy ukrywają
prawdę. Mogłabym uciec, ale byście mnie szukali, tak
umieram z wami, nie sama. Ale teraz chcę podziękować każdemu z osobna za pomoc. Dziadku, dziękuję
za bycie wsparciem, opieką i pomocą. Nina, chociaż
nie wiem, jak masz naprawdę na imię, to przez te parę dni byłaś moją małą
siostrzyczką, o której zawsze marzyłam. Maddlen, jesteś dobrą osobą, nie
pozwól, by coś stało się dziecku. Zostałeś ty Nathaniel… Byłeś równocześnie
moim wsparciem, jak i człowiekiem, którego nie raz chciałam zabić. Wiem, że
tylko udajesz twardziela i zarozumialca, ale potrafisz być dobry i uczuciowy.
Traktowałam cię trochę jak dobrego przyjaciela. Zostanę przy was, choć nie
będziecie mnie widzieć. Dziękuję wam za wszystko.
Liv Elizabeth Painker
Gdy skończył czytać, wszyscy byli pogrążeni w łzach. Nathaniel odwrócił się
do ducha, który cały czas stał niedaleko i zapytał:
– Dlaczego mi nie powiedziałaś?
Duch nic nie zrobił. Chłopak przyglądał się zjawie i zauważył kilka rzeczy, które
mogły pomóc odnaleźć odpowiedź na jego pytanie. Liv jako duch miała na
sobie przewiewną suknię, na miejscu jej serca były powbijane małe igiełki,
na jej nodze znajdowało się parę blizn. Niestety jej duch nie przedstawiał normalnej wersji dziewczyny, tylko tę pośmiertną z żebrami na wierzchu i białą
skórką. Miał po dziewczynie dwie pamiątki, rysunek ją przedstawiający
i bransoletkę, którą upuściła, gdy się poznali. Mimo że biżuteria stanowiła tylko
kawałek sznurka z paroma koralikami, dla chłopaka była na wagę złota.

Ciąg dalszy nastąpi

www.fundacja-alteredu.pl

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

POMNIKOWY JAZZ ?
Wreszcie wybrałem się do Muzeum Rzeźby KRÓLIKARNIA
i trafiłem tam na interesującą wystawę „POMNIK. Europa
Środkowo-Wschodnia 1918-2018”. Kuratorzy ukazali jakby
„cykl życiowy” pomnika na przykładzie kilkunastu monumentów. Wyróżnili oni kilka faz tego cyklu, są to: warunki
zaistnienia pomnika, jego temat, miejsce i siła polityczna, która go tworzy;
adaptacja idei do rzeczywistości społeczno-politycznej, konkursy i negocjacje władzy ze społeczeństwem; kształt nadany przez artystę i prace na placu
budowy; odsłonięcie monumentu; użytek na oficjalnej celebrze i akcje
społeczne przeciw kontrowersyjnym upamiętnieniom; rozkład materialny
i symboliczny, powiązany z degradacją lub końcem systemu politycznego, który
pomnik promował.
Podczas spaceru po muzealnym parku cały czas nie dawała mi spokoju myśl,
że ta pomnikowość, która na wystawie dotyczyła zaklętej w kamień symboliki,
ma też dużo wspólnego z kulturą artystyczną bazującą na imponderabiliach,
ulotną, niematerialną jak muzyka w ogóle, a jazz w szczególności. Przecież
zawsze chodzi o pamięć, o upamiętnienie, o powtarzanie, że VITA BREVIS,
ale ARS LONGA. Pojawiają się więc pytania, czy cykl życiowy jazzu ma te
same fazy, co monumentów, i – jeśli tak jest – to czy konsekwencje tych faz są
identyczne. Na pierwsze pytanie bez ryzyka można odpowiedzieć twierdząco,
natomiast druga kwestia jest już bardziej złożona.
Prześledźmy zatem po kolei cykliczność „pomnikowości” w jazzie, porównując
język instalacji przestrzennych i rzeźby z językiem muzyki synkopowanej.
Jedno wydaje się pewne; w pomniku mniej ważny bywa autor, najważniejsze
jest przesłanie i sfera wizualna. W jazzie natomiast twórca i źródła jego inspiracji
nabierają cech pierwszorzędnych.
Warunki zaistnienia to głównie temat, który stanowi upamiętnienie idei muzycznej jazzmana, który odmienił historię muzyki, jak na przykład Miles Davis
czy John Coltrane. To także miejsce, które w przypadku jazzu nie będzie stałe,
fani wystawiają swoim mistrzom pomniki w różnych miejscach, w salach, klubach, a może – co najcenniejsze – w swoich sercach. Siła, która tworzy i funduje
pomnik, to w jazzie raczej nie polityka, lecz wewnętrzne przekonanie artysty
o tym, że ma coś do powiedzenia, to także presja środowiska muzycznego

Uhonorowany Nagrodą Jury w Cannes,
„Kafarnaum” sprowokował najgłośniejsze
i najdłuższe (aż piętnastominutowe!) owacje podczas festiwalu. Potężny ładunek
emocjonalny, jaki detonuje na ekranie
Nadine Labaki, nikogo nie pozostawia obojętnym. Jej film pochłania, wstrząsa, porusza – i bywa, że doprowadza do łez.
To zasługa nie tylko fantastycznego scenariusza, ale też odtwórcy głównej roli,
Zejna Al Rafeea. Ten mały uchodźca z Syrii zagrał w filmie chłopca, który pozywa własnych rodziców za to, że nie byli w stanie zapewnić mu godnego życia.
Dwunastoletni Zejn jest mieszkańcem bejruckich slumsów, odmalowanych
w „Kafarnaum” z niezwykłą intensywnością. Przed sądem chłopak odtwarza
swoją historię, przywołuje dramatyczne wspomnienia, ale co najważniejsze:
z pasją walczy o siebie i swoją przyszłość. To dziecko ma zdumiewającą odwagę, determinację i siłę, a przez „Kafarnaum” nawiguje go niezawodny moralny
kompas, dzięki któremu odróżnia dobro od zła. Niezmordowany włóczęga,
mały obrońca jeszcze mniejszych i słabszych, Zejn w pojedynkę rzuca wyzwanie niesprawiedliwości i krzywdzie.

samych fanów.Adaptacja idei do otaczającej nas rzeczywistości poprzez
konkursy i układanie się decydentów
ze społeczeństwem wygląda w jazzie
trochę inaczej; optymalną wersję
utworu wybiera twórca za pośrednictwem współzawodnictwa różnych
inspiracji, on sam jest tu władzą, która
negocjuje kształt muzyki, świadomie
lub nie, z potencjalnym odbiorcą. To
raczej konsultacja, przeczucie, ostateczna próba, a decyzję podejmuje
nasz pomnikowy mistrz.
Kształt wykuwa się dwojako; artysta w samotności podejmuje próbę zdefiniowania stylu grania i jego realizacji, ile tam będzie harmony, melody i motion,
a potem na swoim placu budowy, w studio, sali koncertowej, klubie tworzy
ostateczny kształt, ale w kontakcie emocjonalnym z innymi muzykami czy słuchaczami. Potem pozostaje już tylko odsłonięcie dzieła, a więc zwiastun, płyta,
trasa promocyjna. Wtedy dopiero widać, kto do kogo ma się dostosować,
artysta do odbiorcy czy odwrotnie. Pomnikowi muzycy zawsze wyprzedzają
swój czas, muszą być tylko cierpliwi. Odsłanianie monumentów jest bardziej
teatrem politycznym, gdzie pamięć gra główną rolę, w jazzie to niekłamane
święto.
Użytek publiczny i akcje opozycyjne wobec stylu upamiętnienia, częste w przypadku pomników, w jazzie są ze względu na inną formę kontaktu z adresatem
mniej drastyczne i oficjalne. Jazz w mediach pojawia się, niestety, rzadko; natomiast młode siły, jak kiedyś Young Power, występują przeciw zachowawczości
jazzu, mieszając gatunki lub obracając się w „trzecim nurcie”. Studiują i grają
w całej Europie, a stosunek do pomnikowych autorytetów mają lekki. Zapominają, że jazzmeni sami sobie stawiają pomniki, nie czekając na upamiętnienia
ze strony władzy.
Rozkład materialny i symboliczny dotyczy i muzyki, jesteśmy śmiertelni, a ładunek emocjonalny i symboliczny może się po prostu wyczerpać. Degradacja siły
sprawczej, a może i jej koniec, to niebezpieczeństwa płynące z kultury postmodernistycznej, w której jazz też tkwi. Czy pomnikowy jazz poradzi sobie
w tych trudnych warunkach, czas pokaże. Na razie pomniki jazzowe mają się
dobrze! Jak chociażby Kind of blue Milesa czy jego pomnik w…Kielcach!

WYKRYWACZ KŁAMSTW
Wykrywacz kłamstw to dynamiczna komedia małżeńska, w której okazuje się, że
zarówno kłamstwo, jak i chęć odkrycia prawdy mogą być upojnym narkotykiem
zmieniającym się w truciznę.
W mieszkaniu rosyjskiego małżeństwa zjawia się hipnotyzer… Rozhisteryzowana żona chce aby odnalazł pieniądze, schowane przez jej lubiącego zaglądać
do kieliszka męża. W transie wychodzą na jaw kompromitujące szczegóły
a małżeński konflikt wisi na włosku. Los jest jednak przewrotny – Boria znajduje
szansę aby odegrać się na pyskatej żonie. Świętoszkowata Nadia okazuje się
mieć zdecydowanie więcej za uszami… Jak zakończy ten seans szczerości?
Czy aby na pewno dobrze wiedzieć o sobie dosłownie wszystko? Czy prawda
odkryta po latach, może zniszczyć małżeństwo? Co na to wszystko początkujący
hipnotyzer i czy uda mu się wybrnąć ze szponów małżeńskiego absurdu?
Obsada: Anna Gornostaj, Olaf Lubaszenko, Kacper Kuszewski
Premiera w lutym 2019 r.
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Ważne adresy
Muranów i nie tylko

www.teatrkamienica.pl

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

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

Kiosk Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 7
tel. 792 042 060
email: kiosk@ewejsciowki.pl

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

Ćwiećfunciak
ul. Andersa 30,
tel. 799 328 822

co w muranowskiej (i nie tylko) trawie piszczy
Luty/Marzec w Teatrze Collegium Nobilium
Styczniowe premiery za nami, ale tych z Państwa, którzy
jeszcze nie zdążyli zobaczyć naszych najnowszych produkcji, zapraszamy serdecznie w lutym! Zagramy również na
Scenie Mistrzów, sprawdźcie, kto zagości u nas tym razem!
Dyplom IV roku Wydziału Aktorskiego pt. „Gwoździe” w reż.
Cezarego Kosińskiego:
„Czołem wbijając gwoździe w podłogę to klasyczny monodram. Napisany w 1994 roku tekst nie tylko nie stracił na aktualności, ale stał się niepokojąco bliski dzisiejszej rzeczywistości.
Bogosian opisuje społeczeństwo amerykańskie, a raczej wyłowione z tej społeczności typy ludzkie.
Jest wśród nich neurotyczny sprzedawca płytek ceramicznych, jest bezdomny, pojawia się narkomanka, artysta chorobliwie pragnący sukcesu, para konserwatystów. Bohaterów
łączy frustracja i zagubienie. Autor szkicuje ich ułomności,
kontrowersyjne postawy czy poglądy. Każe nam zastanowić
się nad sensem i sposobem funkcjonowania w świecie
chaosu, w którym dominuje konsumpcja i alienacja, a media
zmieniają ludzi w posłusznych niewolników systemu. 30 lat
temu głównym narzędziem tej manipulacji był telewizor,
dziś jest nim internet. Ofiarami natomiast, zarówno wtedy,
jak i obecnie, jesteśmy my, zwykli ludzie.
Tematy nie są nowe. I w pierwszej chwili wydają się przebrzmiałe. Tak, tak, wiemy, dostaliśmy już tę lekcję. Odrobiliśmy
ją. Czy aby na pewno?”
Więcej informacji na stronie spektaklu:
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/gwozdzie/
Kolejny dyplom, tego samego roku, tym razem, bardziej klasycznie, Artur Tyszkiewicz wyreżyserował na naszej dużej
scenie „Wieczór Trzech Króli albo co chcecie”:
„Czym jest Iliria w „Wieczorze Trzech Króli” w reżyserii Artura
Tyszkiewicza?
Kraina z komedii Sheakspeare’a staje się tutaj sanatorium,
w którym męskość i jej rola podlegają weryfikacji. Tym razem
to kobiety przejmują ich role – mężczyźni w sztuce są bowiem
nieporadni, zagubieni i już dawno stracili wiarę, że może

www.facebook.com/cwiecfunciak

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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Jadwiga Hodor, z programu przedstawienia

Więcej o tym wieczorze znajdzicie Państwo na stronie
www.tcn.at.edu.pl
W marcu czekają nas dwie kolejne premiery, pierwsza już
1 marca „Fedrafitness” w reż. Darii Kopiec, a druga 22 marca
„Płatonow”, w reż. Moniki Strzępki. Więcej informacji pojawi
się już wkrótce na naszej stronie.

Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszego repertuaru!
Teatr Collegium Nobilium jak zwykle zapewnia specjalne zniżki
seniorom i studentom.
Godziny otwarcia Kasy Teatru zostały zmienione:
pon. – pt.: 11.00 – 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu
sob. – niedz.: 13.00 – 17.00 lub do rozpoczęcia spektaklu
Więcej informacji na stronie www.tcn.at.edu.pl

Kiosk Kultury to jedyne takie miejsce w Warszawie, gdzie
można uzyskać informację o bieżących wydarzeniach kulturalnych w stolicy oraz kupić bilety do ponad 40 instytucji
kultury: teatrów, muzeów, domów kultury oraz klubów muzyki
klasycznej i jazzowej.
Kiosk Kultury został stworzony na wzór zachodnich „box
office’ów”, w których można kupować bilety na wydarzenia
kulturalne. Jest to wyjątkowy projekt, ponieważ w jednym
miejscu można zakupić bilety do wielu instytucji kulturalnych.
Kiosk znajduje się naprzeciwko bramy wejściowej na kampus
UW przy Krakowskim Przedmieściu 7.
Zapraszamy codziennie w godzinach 10–20.

GAZETA
MURANOWSKA

Restauracja Arsenał
ul. Długa 52
tel. 22 635 83 77

W lutym będziemy również mieli
zaszczyt gościć u siebie na Scenie
Mistrzów Jana Peszka! 9 lutego
o godz. 19.00 Mistrz wystąpi u nas
ze „Scenariuszem dla nieistniejącego lecz możliwego aktora
instrumentalnego”:
„Scenariusz dla nie istniejącego
lecz możliwego aktora instrumentalnego” powstał w 1963 w ciągu
kilku dni, ale przez długie lata nie był wykonywany, co zresztą
kompozytor jakby przewidział nadając mu charakterystyczne
dopełnienie. Jest w tym cały Schaeffer z jego wiarą w przyszłość: nie istniejący, lecz możliwy! Pisząc Scenariusz i dopełniając go elementami dramaturgicznymi Schaeffer od razu
myślał o wykonawcy; był nim Jan PESZEK.”

Fot. Warexpo / fot. Ewelina Lach

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

być lepiej. Spektakl zadaje pytania
o ludzką tożsamość i płynność
granic między tym, co kobiece
a tym, co męskie. Tutaj tematem
staje się dwoistość ludzkiej natury
oraz próba wyobrażenia sobie,
jak wyglądałby świat pozbawiony
sztywnych ram przypisanych każdej z płci.”
Więcej informacji o spektaklu:
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/wtk/
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