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Serdecznie 
zapraszamy do 
pracowni witrażu 
Fundacji AlterEdu

Na warsztaty witrażowe 

dla początkujących. 

Podczas warsztatów 

prowadzonych przez 

witrażownika, przekazane 

zostaną podstawowe 

techniki obróbki szkła 

witrażowego, cięcie, 

szlifowanie i lutowanie. 

Czy chcesz o tym
porozmawiać?

Czym więc jest ten wiek 
nazywany „najgorszym” 
i „najgłupszym”? 
Dlaczego jest tak trudny? 
Dlaczego ja uważam, że jest 
ciekawy i piękny?

Ach, ta (dzisiejsza)
młodzież...

Galeria
matematyka – podróżnika

str. 7
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W swojej wyprawie dookoła świata odwiedziłem 

między innymi Koreę Południową. Wszyscy 

mniej więcej wiedzą, czego się można tam spo-

dziewać. Jak jest naprawdę – trzeba zobaczyć.

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

4 września 2017 roku podczas uroczystej inauguracji roku

szkolnego 2017/2018, w Szkole Podstawowej nr 75 im. Marii

Konopnickiej w Warszawie odbyło się ofi cjalne otwarcie sali

integracji sensorycznej, która powstała w wyniku wspól-

nej inicjatywy Fundacji AlterEdu oraz Szkoły Podstawowej 

nr 75, przy wsparciu Fundacji Banku Millennium.

Uroczystość otwarcia uświetniło wręczenie wyróżnienia 

„Dobrego Anioła Siódemki” dla osób zasłużonych dla 

warszawskiej edukacji przez Prezesa Fundacji AlterEdu 

dr. Piotra Kostrzyńskiego osobom i instytucjom zasłużonym 

dla warszawskiej oświaty.

Prezes Fundacji AlterEdu dr Piotr Kostrzyński i wyróżnieni Joanna Kluzik-Rostkowska i Jarosław Krajewski 

Anioł dla Dariusza Hetmana z Fundacji Banku Millennium
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

DOROTA PYKIEL DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NR 75 W WARSZAWIE:
Rozpoczęcie bieżącego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 75 

im.  Marii  Konopnickiej,  miało  wyjątkowy  charakter. 

Dzieci ze śródmiejskich szkół wymagające zajęć z zakresu integracji

sensorycznej mają dużą trudność w znalezieniu miejsca na terapię.

Największą skuteczność w terapii uzyskuje się w wieku wczesno-

szkolnym, tymczasem dzieci oczekują na diagnozę i terapię po kilka 

lat. Tylko nielicznym udaje się skorzystać z zajęć na terenie poradni

państwowych. Prywatna terapia jest bardzo kosztowna i niewielu 

może  sobie  na  nią  pozwolić. 

Zaburzenia integracji mają znaczący, negatywny wpływ na funkcjo-

nowanie społeczne dziecka oraz na jego edukację. Niezwykle ważne 

jest jak najwcześniejsze przeprowadzenie diagnozy oraz objęcie 

dziecka  terapią.  

Dzięki temu, że szkoła posiada teraz własną 

salę do terapii SI, będzie w stanie objąć opieką 

dzieci, które nie mają szansy na zajęcia tego 

typu w państwowych poradniach PPP z uwagi 

na bardzo długi termin oczekiwania. Ponadto 

w państwowych placówkach terapia kończy 

się zazwyczaj po 3 klasie szkoły podstawowej 

roku, gdyż kolejne dzieci czekają w kolejce 

na rozpoczęcie zajęć. W wielu przypadkach 

oznacza to, że terapia nie została zakończona 

i defi cyty nie zostały wyrównane. Dzięki temu, 

że szkoła dysponuje własną salą – uczniowie 

będą mogli być objęci terapią dłużej, być może 

nawet do czasu rzeczywistego zniwelowania 

dysfunkcji. 

W wyniku wspólnej inicjatywy Fundacji AlterEdu 

oraz Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konop-

nickiej, przy wsparciu Fundacji Banku Millennium,

na terenie Szkoły Podstawowej nr 75 w Warsza-

wie, przy ul. Niecałej, powstała świetnie wypo-

sażona sala integracji sensorycznej.

Zanim jeszcze w pomieszczeniu pojawiły się 

zjeżdżalnie rolkowe, żabki, łódeczki i kilkadziesiąt

innych sprzętów do zajęć, należało porządnie

wysprzątać salę i przygotować ją do „umeblo-

wania”. Ten obowiązek wzięli na siebie pra-

cownicy Banku Millennium. Wszyscy stawili się 

8 lipca 2017 roku punktualnie o 10:00 i dzielnie 

porządkowali przyszłą Salę IS. Ich zaangażowa-

nie w prawidłowy rozwój fi zyczny, emocjonalny 

i poznawczy dzieci, które będą z niej korzystały 

potwierdza dokumentacja fotografi czna.

Ofi cjalne otwarcie sali integracji sensorycznej 

odbyło się 4 września 2017 roku podczas uro-

czystej inauguracji roku szkolnego 2017/2018, 

w Szkole Podstawowej nr 75 im. Marii Konop-

nickiej w Warszawie. 

Uroczystość otwarcia uświetniło wręczenie wy-

różnienia „Dobrego Anioła Siódemki” dla osób 

zasłużonych dla warszawskiej edukacji przez Pre-

zesa Fundacji AlterEdu dr. Piotra Kostrzyńskiego 

osobom i instytucjom zasłużonym dla warszaw-

skiej oświaty. Wyróżnienie wręczane jest raz na 

pięć lat i w tym roku odbyła się druga edycja tej 

nagrody. 

W tym roku, wśród wyróżnionych znaleźli się: 

Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pani 

Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Pan Jarosław 

Krajewski za wspieranie projektów edukacyjnych 

i współpracy między szkolnictwem publicznym 

i niepublicznym, Burmistrzowie Dzielnicy Warsza-

wa Śródmieście: Pan Piotr Kaźmierczak, który pro-

jekt zaakceptował i wspierał w początkowej fazie 

działań oraz Pan Krzysztof Czubaszek, który pro-

jekt sfi nalizował oraz oczywiście Fundacja Banku 

Millennium, za wkład merytoryczny i fi nansowy 

w powstanie sali integracji sensorycznej.

SALA 
INTEGRACJI
SENSORYCZNEJ
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W życiu
nie ma 
przypadku

Wyrosła wśród tkanin, manekinów i maszyn 
do szycia. W wieku 8 lat stworzyła dla siebie 
pierwsze ubranie. Nic dziwnego, że Ela Piorun 
została projektantką.

Z Elą Piorun spotykamy się w jej atelier na 
Nowolipkach 13. Działa tutaj od lutego, a już ma 
grono fanek i wiernych klientek.

Monika Utnik-Strugała: Czy to zbieg 
okoliczności, że trafi ła Pani na Mu-
ranów czy wybór świadomy?
Ela Piorun: Bardzo świadomy. Kiedy
przyjechałam do Warszawy na stu-
dia, zamieszkałam właśnie na Mura-
nowie, dokładnie na Andersa. Po 
Parku Krasińskich jeździłam na rol-
kach. Mam więc do tego miejsca
ogromny sentyment. I mnóstwo wią-
że się z nim wspomnień. Szukając
lokalu na atelier, od razu skierowa-
łam się w te strony, bo zależało mi 
na miejscu spokojnym, przyjaznym, 
kameralnym, a jednocześnie w cen-
trum miasta. 

MUS: I jak odnajduje się tu Pani po latach?
EP: Świetnie! Muranów jest taki, jaki zapamiętałam 
go z okresu studiów. Może tylko trochę więcej 
zaczęło się tu dziać, zdecydowanie odżył, pow-
stało mnóstwo ciekawych lokali. Ludzie podkreś-
lają, że obecność dwóch butików (od red.: róg 
Nowolipek i Zamenhofa, znajduje się pracownia 
Joanny Klimas), znajdującego się pod sąsiedzku 
barbera i salonu sukien ślubnych podniosło prestiż 
ulicy, zrobiło się elegancko.

MUS: Właśnie wchodzi Pani nowa kolekcja je-
sień-zima. Jaka będzie?
EP:  To połączenie srebrzysto-niebieskiego blasku 
księżyca, świeżości bryzy oceanów i kuszącego 
zapachu kwiatów w ogrodach wieczorową porą. 
Dominują w niej granaty i srebro. Jest dużo połysku.

MUS: Brzmi frapująco. Dostrzegam nutę roman-
tyzmu, choć Pani kreacje kojarzą mi się raczej 
z prostotą, minimalizmem, klasyką, która nie 
przemija. 
EP: Jedno nie wyklucza drugiego. Jednak – rzeczy-
wiście – moją główną zasadą jest „mniej znaczy
więcej”. Stawiam na klasykę, ale kobiecą i kom-
fortową, by każda z pań czuła się pewnie i nie 
była ubiorem skrępowana. Zwracam dużą uwagę 
na naturalność tkanin, subtelność fasonów, wysu-
blimowane rozwiązania. Wybieram wzory ponad-
czasowe zgodnie ze słowami Coco Chanel, że 
„moda przemija, a styl pozostaje”.

MUS: Jaka jest Pani ulubiona epoka mody lub 
fason?
EP: Zdecydowanie lata 60., styl Audrey Hepburn 
oraz płaszcze i sukienki w formie litery A.

MUS: Ubiera Pani kobiety sukcesu.
EP: Projektuję dla wszystkich, niezależnie od wieku 
i pozycji zawodowej. Przychodzą do mnie panie, 
które szukają stroju codziennego do pracy, ale 
i kreacji na specjalne okazje. Ale oczywiście to 
duże wyróżnienie, że doceniła mnie m.in. Pierwsza 
Dama, Joanna Moro, Anna Popek czy Paulina 
Chylewska.

MUS: Skąd miłość do mody?
EP: Dorastałam w rodzinie, w której się szyło. Szyła 

moja babcia, szyła ciocia, która
była zawodową krawcową 
i kierownikiem produkcji, szyła
wreszcie moja mama – hob-
bistycznie. Na każdą rodzinną 
uroczystość dostawałam nową
kreację. Pamiętam taką różową
sukieneczkę na ramiączkach,
wykończoną ślicznym kołnie-
rzykiem – mama zawsze dbała 
o szczegóły. 

MUS: Niech zgadnę: z cza-
sem zaczęła Pani szyć razem 
z nią?
EP: Tak, moim pierwszym 
dziełem, gdy miałam zaledwie
8 lat, była fi oletowa spódnicz-

ka z idealnie dopasowaną kamizelką. Uszyłam ją 
oczywiście z niewielką pomocą mamy.

MUS: A Pani pierwszy projekt profesjonalny?
EP: Powstał, gdy na poważnie zaczęłam rozwa-
żać stworzeniu własnego brandu. To była asy-
metryczna tunika z wydłużonym tyłem z falbanką, 
zakrywająca wszystkie niedoskonałości fi gury, 
idealna zarówno dla niskich, jak i dla wysokich 
osób. Innym projektem, bardziej ekstrawaganckim,
było spodium koronkowe – szyłam je w trzech
kolorach i świetnie się sprzedawało.

MUS: Ale dopiero dwa lata temu zaczęła Pani na 
poważnie myśleć o swoim własnym biznesie?
EP: To prawda. Chciałam najpierw dobrze roz-
ważyć temat, rozejrzeć się na polskim rynku, 
sprawdzić jego możliwości i wreszcie być w pełni 
świadomą podejmowanego ryzyka. Od lat jeżdżę 
na targi tkanin w Europie, włącznie z Premiere 
Vision w Paryżu, które utwierdziły mnie w prze-
konaniu, że zmierzam we właściwym kierunku. 
Przez wiele lat chłonęłam wiedzę, aż przyszedł 
taki moment, że zrobiłam biznesplan i zaczęłam 
rozglądać się za atelier.

MUS: Jakie są najbliższe plany?
EP: Kolekcja wiosna-lato – zdradzę tylko tyle, że 
będą w niej biele, złoto i pudrowe róże. Ostatnio 
wprowadziłyśmy też suknie ślubne, i to nawet 
nieco bardziej awangardowe. Na przykład jedna 
z klientek poprosiła o kreację w kolorze czerwo-

nym. Inna z kolei szukała sukni 
w stylu boho.

MUS: Życzę więc dużo wyzwań, 
jeszcze więcej spełnienia i sa-
mych zadowolonych klientek!

Rozmawiała Monika Utnik-Strugała

Tegoroczny Avant Art Festiwal, którego rodzin-
nym miastem jest Wrocław, ze zmodyfi kowanym
programem odbędzie się również w Warszawie 
(02.10-11.10). Tym razem prezentacje muzyczne, 
performatywne i fi lmowe koncentrować się będą 
na fenomenach dźwiękowych i wizualnych, które 
– często ekstremalnie, ale zawsze bezkompromi-
sowo, operując na stykach gatunków – zmierzają 
w nowe rejestry. Począwszy od techno-kontyn-
gentu, przez jazz/improv eksploracje, fuzje mię-
dzygatunkowe, aż po eksperymenty o charakterze 
ideowo-produkcyjnym i festiwalowe autoreferen-
cje, program AAF 2017 można ująć jako logiczną 
kontynuację starych oraz inicjację nowych wątków. 
W programie festiwalu również 1.edycja przeglą-
du fi lmowego Avant Art Film, a w nim m.in. „One 
More Time with Feeling” – dokument o Nicku Cavie 
and the Bad Seeds z 2016 roku. Kino Muranów 

Warszawska Opera Kameralna zaprasza na 
niedzielne poranki operowe dla najmłodszych. 
W  programie każdego z Poranków – bajki o słyn-
nych bohaterach oper w wykonaniu śpiewaków 
z towarzyszeniem zespołu kameralnego. Spotka-
nia przygotowane zostały specjalnie dla odbior-
ców w wieku 3-9 lat, a prowadzi je Pan Libretto – 
narrator, w którego postać wciela się znany aktor 
Andrzej Ferenc. Spektakle trwają około godziny 
(łącznie z 20-minutową przerwą, w czasie której 
przeprowadzana jest specjalna animacja dla 
dzieci – zabawy muzyczno-ruchowe oraz pokazy 
instrumentów). 
Dokładny repertuar na edu.operakameralna.pl.

Niespodzianka dla miłośników „ZUS, czyli 
Zalotny Uśmiech Słonia”. W repertuarze Teatru 
Kamienica nowa sztuka „SPA, czyli salon ponęt-
nych alternatyw”. Brawurowa gra aktorska, klimat 
zako-piańskiego hotelu i przezabawne dialogi. Nie 
każdy kierownik hotelu ma okazję gościć tajemni-
czego prezesa, czyli Szefa wszystkich Szefów, 
od którego zależy być albo nie być hotelu. Taka 
szansa trafi a się Hubertowi, kierownikowi hotelu 
w Zakopanem, który od miesięcy przygotowuje 
się na tę, jakże ważną, wizytę. Jednak splot nie-
fortunnych zdarzeń i góralska gwara sprawiają, 
że najwyższy rangą dostojnik trafi a do pokoju, 
w którym nic nie wygląda tak, jak powinno. Mimo 
że widok z okna jest na Giewont, uwagę prezesa 
przykuwa coś zupełnie innego…

Ach, dancingi z tamtych lat! Dla wszystkich 
sentymentalnych i tych, którzy lubią retro, Teatr 
Capitol przygotował cykl „Spektakl z Dancingiem”. 
Rozrywkowo-taneczny wieczór w rytmie hitów 
z lat 60-tych ,70-tych, i 80-tych startuje zaraz po 
przedstawieniu i trwa godzinę. Zabawę rozkręca 
profesjonalna para. Najbliższe terminy: 14.10, 21.10, 
11.11 i 25.11. Zapraszamy!

W Muzeum Polin czeka gotowa oferta sobot-
nich i niedzielnych warsztatów twórczych i rodzin-
nych, w których udział mogą brać rodzice z dzieć-
mi. Obejrzycie fi lmy, dowiecie się, jak się robi 
wystawę, poznacie żydowskie święta i stworzycie 
drzewo genealogiczne. 

Więcej na: polin.pl/pl/ukrolamaciusia.
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
  tel.: fax: (22) 3926140, (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)

Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

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

Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

www.slo7.waw.pl

ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
 (22) 3926140,  (22) 4359795tel.: fax:

 601777017tel. kom.:

slo7@slo7.waw.pl
Nasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni
przy Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)

Mamy jeszcze kilka 
wolnych miejsc w klasie pierwszej!!!

Co w szkołach słychać?

Wycieczka
do MIĘTNEGO

W ubiegłym tygodniu pojechaliśmy na wycieczkę. 

Nocowaliśmy w Ośrodku Sportowym w Miętnem. 

Bardzo mi się podobał. Pokoje były zadbane, jedze-

nie też dobre. Nasze zajęcia były jednak najlepsze. 

A oto, co udało nam się zrobić:

Pierwszego dnia, gdy dotarliśmy na miejsce, od razu 

zaczęliśmy się rozlokowywać w pokojach. Zaczęliśmy 

również zapoznawać się. Po obiedzie, aż do ciszy 

nocnej, chodziliśmy z pokoju do pokoju, by w miarę 

zobaczyć, gdzie kto jest. Drugiego dnia, po śniadaniu, 

mieliśmy zajęcia z haftowania. Muszę przyznać, że to

były moje ulubione zajęcia. Po haftowaniu poszliśmy 

do sklepu, a następnie mieliśmy obiad. Po sjeście były

zajęcia z bukieciarstwa. Pani pokazywała nam, jak 

zrobić drzewko szczęścia. Po udanym dniu, ci, którzy

chcieli, poszli na basen. Przedostatniego dnia na po-

czątku mieliśmy WF. Kto chciał, grał w piłkę, kto chciał, 

biegał, a kto chciał, chodził. Po udanym „treningu” 

każdy miał chwilę, by odpocząć. Po kolacji na 7-kla-

sistów czekała niespodzianka – „chrzciny”. Ostatniego 

dnia mieliśmy zajęcia z robienia pizzy. Zadanie było 

trochę ułatwione, bo dostaliśmy gotowe ciasto. My 

tylko formowaliśmy, dekorowaliśmy i jedliśmy.

Moim zdaniem wycieczka udała się. Mam nadzieję, że 

niedługo się powtórzy.

Maja Czerniakowska klasa 2G

W pierwszej połowie września brałem udział w wyjeź-

dzie szkolnym do miejscowości Miętne. Spędziliśmy 

tam cztery dni.

Program wycieczki był przemyślany i atrakcyjny dla 

wszystkich uczniów naszej szkoły, również tych, 

którzy dopiero zaczynają tu naukę. Głównym założe-

niem wyjazdu była integracja.  

Zajęcia były różnorodne. Sportowe – na hali sporto-

wej i na basenie, manualne – na których uczyliśmy 

się haftować i robić drzewka z oazis. Mieliśmy sporo 

wolnego czasu, który spędzaliśmy na rozmowach 

i wspólnych grach. 

Wrześniowy wyjazd uważam za udany. Myślę, że 

udało nam się poznać bliżej z siódmą klasą i przeko-

nać, że nie wszyscy są tacy źli jak myślałem.

Maciek Buziewski klasa 2G

11 września 2017 roku uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława 

Geremka pod opieką wychowawców udali się na ciekawą wyprawę w celu poznania historii państwa 

litewskiego. Wyruszyliśmy autokarem z samego rana w kierunku Sejn – małego miasteczka w woje-

wództwie podlaskim. Po drodze zatrzymaliśmy się w Osowcu-Twierdzy, gdzie mieliśmy możliwość 

zwiedzenia polskich fortyfi kacji z okresu II Rzeczypospolitej oraz Muzeum Twierdzy Osowiec. Wie-

czorem mimo zmęczenia po długiej podróży wszyscy chętnie udali się na spacer po Sejnach. 

Następnego dnia z samego rana skierowaliśmy się w stronę Wilna – stolicy litewskiej, która niegdyś 

należała do II Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszym ważnym miejscem, które odwiedziliśmy, był Cmen-

tarz na Rossie. Na cmentarzu spoczywają zasłużeni polscy żołnierze oraz ważne dla narodu polskiego

postacie historyczne, takie jak Joachim Lelewel – polski historyk, działacz polityczny i profesor. Następnie

udaliśmy się do Kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu, którego barokowe zdobienia i architektura

wprawiły wszystkich w zachwyt. Kontynuując spacer po litewskiej stolicy skierowaliśmy się w stronę

starówki, gdzie zwiedziliśmy Kaplicę Ostrobramską, znajdującą się przy Ostrej Bramie, z pewnością 

znanej wszystkim z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Spacerując szlakiem dawnych siedzib 

mieszkalnych Mickiewicza, podziwialiśmy w deszczu piękno starego miasta. Tego samego dnia odwie-

dziliśmy również wileńską wieżę telewizyjną liczącą 326,47 metrów (najwyższa wolno stojąca bu-

dowla w kraju) oraz Cerkiew Św. Ducha. W drodze powrotnej do Sejn, gdzie nocowaliśmy, zatrzy-

maliśmy się w Trokach i mieliśmy możliwość przyjrzenia się z zewnątrz zamkowi, wzniesionemu 

przez księcia Witolda w stylu gotyckim. 

Trzeciego dnia wycieczki udaliśmy się do Druskiennik – jest to popularne litewskie uzdrowisko poło-

żone na brzegu Niemna. Mieliśmy okazję zwiedzić Cerkiew Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapio-

nych Radość” oraz spędzić czas spacerując bądź pijąc kawę w lokalnej kawiarni. Tego samego dnia 

udaliśmy się do Oszkini, gdzie odwiedziliśmy Osadę Jaćwiesko-Pruską, w której znajdowała się rekon-

strukcja dawnej wieży strażniczej, drewnianej twierdzy, a także fosa i liczne obiekty pogańskiego 

kultu. Dowiedzieliśmy się tam wiele na temat zwyczajów codziennego życia Jaćwingów i Prusów. 

Czwartkowy powrót został urozmaicony przyjemnym spacerem po miasteczku, które zostało założone 

przez Zygmunta Augusta w 1550 roku – Augustowie. Tam udaliśmy się w stronę Kanału Augustowskiego, 

gdzie mieliśmy okazję zobaczyć historyczne śluzy: Przewięź i Swobodę. Następnie po smacznym obie-

dzie w łomżyńskiej restauracji, pojechaliśmy do Warszawy.  Podsumowując – jesteśmy bardzo zadowo-

leni z możliwości zwiedzenia tylu miejsc, które wiążą się znacznie z polską historią. Czekamy z nie-

cierpliwością na kolejny wyjazd, dzięki któremu będziemy poznawać historię Polski oraz jej sąsiadów. 

Julia Dąblewska 3LO

Z sąsiedzką wizytą
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Zwyczajny jak wróbel
Do niedawna był licznym i powszechnie występującym gatunkiem. Ponie-

waż jest ptakiem synantropijnym, jego obecność w pobliżu ludzkich osad 

była oczywistym faktem. Wróbel zwyczajny (Passer domesticus) jest stałym 

elementem wiejskich zagród, ale chętnie osiedlał się również w miastach. 

Powszechnie uważa się, że jest najpopularniejszym gatunkiem w Polsce, 

jednak w ostatnich latach jego liczebność drastycznie spada, pomimo kilku 

lęgów w roku. Według badań przeprowadzonych w 2015 r. populacja 

wróbla w Polsce zajęła dopiero 11. miejsce. Różne są tego przyczyny: stoso-

wanie pestycydów w środowisku wiejskim i mniejszy dostęp do pożywienia. 

W miastach prace termoizolacyjne budynków spowodowały zmniejszenie liczby miejsc lęgo-

wych. Z ulic zniknęły pojazdy zaprzęgowe, będące źródłem owsa. Również wzrost liczby srok 

i wron powoduje straty w lęgach. 

Tak naprawdę o Yes dowiedziałem się w 1971 roku,
gdy na instrumentach klawiszowych grał Rick Wa-
keman a wokalistą był Jon Anderson. Ale wtedy 
takie zespoły omijały w swoich trasach koncerto-
wych kraje komuny jak diabeł święconą wodę. 
Wydany przez grupę piąty album „Close to the 
Edge” stał się najsłynniejsza płytą zespołu w latach 
70, arcydziełem progresywnego rocka – rockowym
żywiołem podanym w formie klasycznej. Wake-
man odwiedził kilkadziesiąt kościołów opactw 
w poszukiwaniu takich organów, które zadowolą
swoim brzmieniem kilkusekundowy fragment utwo-
ru. Trud opłacił się… 
Wkrótce potem okazało się, że zespół stał się wylę-
garnią talentów dla solowych przedsięwzięć ich 
członków. Najbardziej spektakularne to płyty i koncer-

ty Jona Andersona z Vangelisem oraz płyty Ricka Wa-
kemana nagrane z orkiestrą symfoniczną i chórem.
Jon Anderson wydał 18 płyt. Pierwsza to urzeka-
jący poemat dźwiękowy „Olias of Sunhillow”. „The
friends of Mr Cairo” stała się zaklętą w zapętloną 
taśmę fi lmową opowieścią o relacji aktor – widz.
Natomiast Wakeman w sumie nagrał  (uwaga !!!!!) 93 
płyty. Począwszy od „Journey to the Centre of the 
Eatrh” nagranej z Londyńską Orkiestrą Symfoniczną 
i chórem pod dyrekcją Davida Meashama. 
A co z Yes? Skład zmieniał się często. Po odejściu 
Ricka na organach zagrał Patrick Moraz. Wydał 
wspólnie z zespołem świetną płytę” Relayer”… 
i odszedł. Kończący ją utwór „ Gates of Delirium” 
usłyszałem za sprawą Piotra Kaczkowskiego w Sali
Kongresowej podczas przerwy koncertu węgier-
skiego zespołu Omega. Następnie Moraz założył 
zespół Refugee, z którym nagrał „Grand Canyon” 
i opuścił zespół. Płytę tę usłyszałem w Trójce i szu-
kałem kilkanaście lat po całej Europie aż w końcu 
znalazłem ją w komisie w Warszawie.
Inni założyciele Yes (Chris Squire, Steve Howe, Alan
White) też odeszli z zespołu i nagrali po kilkanaście
płyt solowych. Sam Wakeman wracał do zespołu
czterokrotnie. Yes koncertował wtedy w ekspery-
mentalnym składzie. W latach dziewięćdziesiątych 
przylecieli do Warszawy. Byłem na ich koncercie 
i nie poznawałem utworów. Bez Andersona zes-
pół wydawał się być jego podróbką. 

Z Sali Kongresowej wyszedłem bardzo rozczaro-
wany licząc na to, że kiedyś uda mi się posłuchać 
grupy w lepszym składzie.

Stało się to możliwe w lipcu 2017 w Dolinie Char-
lotty. Przed występem zastanawiałem się tylko, 
jak można 49-letnią działalność zespołu zamknąć  
w dwugodzinnym koncercie. Oczywiście wysze-
dłem z dużą dozą niedosytu, ale i tak to, co 
usłyszałem wywołało dreszcze na całym ciele. 
Spektakl ten to charakterystyczne, głębokie 
brzmienie, oparte na skomplikowanych harmo-
niach, złożonych rytmach oraz wirtuozerii war-
sztatowej wszystkich członków. Głos Andersona
niewiele się zmienił. A wirtuozeria Wakemana, choć
mało wyeksponowana, przerosła moje oczeki-
wania. Już sam widok stanowiska obstawionego 
ośmioma instrumentami klawiszowymi budził sza-
cunek. Pokazał, że potrafi  zrobić z nich użytek 
w brawurowy sposób. Szczególnie, gdy Ander-
son zaczął jak mantrę wygrywać na miniaturowej 
harfi e trzytaktowy fragment utworu – Wakeman 
popisywał się swoimi Korgami, Hammondami, 
Moogami i analogowymi organami… Rewelacja.
A Trevor Rabin dał taki popis wirtuozerii, że więk-
szość z 5000 słuchających, łącznie ze mną, bała 
się o wytrzymałość kolejnych gitar… 

Arc ymis trzostwo.

Y E S

Tekst
i zdjęcie autora

Patrzmy więc życzliwie na tego 

maleńkiego sąsiada i kochajmy go, 

do czego namawiał poeta 

Konstanty Ildefons Gałczyński:

O WRÓBELKU

Wróbelek jest mała ptaszyna,

wróbelek istota niewielka,

on brzydką stonogę pochłania,

lecz nikt nie popiera wróbelka

Więc wołam: czyż nikt nie pamięta,

że wróbelek jest druh nasz szczery?!

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

Kochajcie wróbelka, dziewczęta,

kochajcie do jasnej cholery!

Wróbel to mały ptak o krępej sylwetce. Samiczka jest 

szarobrązowa. Samiec ma szarą głowę z kasztanowym 

karkiem i skroniami. Szyję zdobi czarny krawacik zani-

kający w zimie. Pożywienie stanowią różnego rodzaju 

ziarna. Młode karmione są owadami. Wróble są ptakami 

monogamicznymi, żyją w luźnych stadkach. Manifestują 

swoją obecność głośnym ćwierkaniem.

Gatunkiem często mylonym z wróblem, nieco mniej 

związanym z człowiekiem, jest mazurek (Passer monta-

nus). Jest on troszkę mniejszy od wróbla, charakteryzuje

go brak dymorfi zmu płciowego. Na głowie ma brązową 

czapeczkę i czarną plamkę na policzku.

Wróbel był także narzędziem propagandy politycznej. 

W 1958 roku polityka Mao w Chinach spowodowała 

falę głodu. Obwiniono o to wróble, które rzekomo 

miały wyjadać ziarno. Wódz nakazał wybić wszystkie 

wróble. Posłusznie wybito nie tylko wróble, lecz także 

wiele innych gatunków ptaków. W efekcie nastąpiły

plagi szarańczaków i innych owadów, które zniszczyły

wszystkieplony, co spowodowało kilkuletnią klęskę 

głodu. W jej wyniku zginęło 30 milionów ludzi. Fo
t. 
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Czy chcesz o tym 
porozmawiać?

Ach, ta (dzisiejsza) 
młodzież…
Jest taki dowcip:

„Przychodzi kobieta do psy-

chiatry i mówi: 

– Panie doktorze chciałbym, 

aby przebadał pan mojego 15-letniego syna... 

Na to doktor: 

– Pani syn cierpi na psychozę maniakalno-depre-

syjną połączoną z atakami agresji, otumanieniem

i zaburzeniami świadomości, z dodatkowym 

brakiem równowagi psychicznej... Jednak prog-

nozy są optymistyczne, pani syn ma bardzo duże 

szanse na pełny powrót do zdrowia. 

Kobieta zdziwiona pyta: – Ale przecież pan na-

wet go nie widział, nie mówiąc już o przebadaniu. 

– No ale sama pani przecież powiedziała, że ma 

15 lat...”

Jeśli ktoś się z tego potrafi  śmiać bez nutki 

przerażenia, to na pewno nie są to nastolatki, ani 

ich rodzice. Czym więc jest ten wiek nazywany 

„najgorszym” i „najgłupszym”? Dlaczego jest tak 

trudny? Dlaczego ja uważam, że jest ciekawy 

i piękny?

Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle natura wy-

myśliła dojrzewanie. Odpowiedź jest prosta – 

istnieje kilka spraw, które po prostu muszą się

wydarzyć, aby móc stać się dojrzałym człowie-

kiem, a nie było na to czasu w dzieciństwie. 

Zmienia się ciało – przede wszystkim wzrost, do-

rosłe kształty, burza hormonalna skutkująca po-

blemami z cerą… Warto pamiętać, że zmieniające

się ciało może budzić u jego posiadacza lub

posiadaczki różne emocje: nie tylko dumę i radość,

ale także złość czy wstyd. A wygląd jest w tym

okresie życia bardzo ważny. Z badań wynika, że

problemy związane z tymi zmianami występują

częściej u wcześniej dojrzewających dziewczyn

i późno dojrzewających chłopców.

Dorastanie to także czas zmiennych emocji i nauki

radzenia sobie z nimi. Dobrze, jeśli wtedy ma się

wokół siebie dorosłych, którzy sami to potrafi ą

i cierpliwie zniosą wahania nastrojów. Część emo-

cji wynika z tego, że jest to też czas kształtowania

się tożsamości, „dowiadywania się”, kim właści-

wie jestem. Często odbywa się to metodą prób 

i błędów, a także poprzez wyraźne zaznaczanie 

tego, kim NIE jestem. To stąd tak wyraźne pod-

kreślanie różnic między nastolatkiem a dorosłymi 

(najczęściej rodzicami).

Zmiany nie następują tylko „wewnątrz” młodego

człowieka, ale także otoczenie zaczyna inaczej

go traktować – już nie jak dziecko, choć jeszcze

nie jak dorosłego. Może to być także czas zaanga-

żowania w sprawy świata, czas kształtowania się

światopoglądu, często radykalnego. Oczekiwania

wobec nastolatków są często niespójne – np. ma

być odpowiedzialny za młodsze rodzeństwo, 

ale nie może w pełni decydować o sobie. Ma 

więcej obowiązków, a jeszcze nie tak dużo przy-

wilejów. 

Dlaczego to wszystko musi się wydarzyć? Doro-

słemu (a raczej: dojrzałemu) człowiekowi napraw-

dę przydają się ustabilizowane hormony, świa-

domość własnych cech charakteru i poglądów, 

znajomość sposobów radzenia sobie z emocjami,

umiejętność wyrażania własnego zdania, a także 

siła do walki o swoje. I właśnie to burzliwe poz-

nawanie siebie, odkrywanie, ciągłe zmiany i silne 

emocje, są tak fascynujące i piękne. Można to 

porównać do przepoczwarzania się owadów, 

otwierania się pąka kwiatu, wychodzenia motyla 

z kokonu… Coś naturalnego i niezbędnego. I czuję 

się zaszczycona, że jako psycholog szkolna kilku 

takim motylom mogę towarzyszyć.

P.S. Jako Fundacja AlterEdu wspieramy nauczy-

cieli, którym trudne zachowania nastolatków 

przysłaniają to piękno, o którym pisałam. Zapra-

szamy do zapoznania się z ofertą szkolenia 

„Nastolatek w szkole podstawowej” na naszej 

stronie internetowej: http://fundacja-alteredu.pl/
nastolatek-w-szkole-podstawowej/

Na warszawskim Powiślu, w parku Na Książęcem, znajduje się 

jedna z najbardziej tajemniczych budowli w Warszawie. Park 

w latach 1776–1778 zaprojektował jeden z najlepszych ów-

czesnych architektów, Bogumił Zug. Zleceniodawcą był brat 

króla Stanisława Augusta, podkomorzy koronny, książę Kazi-

mierz Poniatowski. Park o charakterze sentymentalnym od

południa przylegał do rzeki Żurawki (obecnie ulica Książęca). Wybudowano w nim minaret, Domek 

Imama, wodozbiory, grotę i staw, ale najwięcej emocji budzi podziemna rotunda zwana Elizeum. Należy 

do budowli typu maison de plaisance – co oznacza „dom przyjemności”. Budowla jest ceglaną rotundą 

przykrytą – niegdyś bogato zdobioną – kopułą. Wokół biegną dwupoziomowe, przesklepione koleb-

kowo korytarze. Jedynym oświetleniem budowli był otwór na szczycie kopuły, na którym postawiono 

latarnię w kształcie chińskiego pawilonu. Jak zapisał Bogumił Zug, rotunda była przeznaczona „dla 

przyjaciół i pięknych dam”. W latach świetności Elizeum służyło jako miejsce schadzek. Być może odby-

wały się tam zebrania loży masońskiej, chętnie odwiedzali je także przybysze z zagranicy. Dyskretnie 

ukryta na piętrze orkiestra umilała gościom czas. Wszystkie parkowe budowle miały być połączone 

z Wielkim Domem, który jednak nie powstał. Po śmierci księcia zapomniany i zaniedbywany park ulegał 

zniszczeniu i tracił swoje piękno. Dziś widoczne w skarpie wejście do Elizeum nie zapowiada ukrytych 

atrakcji i spacerowicze mogą go nawet nie zauważyć. Rotunda jest zamknięta, czasem jednak można ją 

odwiedzić, np. podczas Nocy Muzeów. Istnieją projekty prac budowlanych i konserwatorskich, dzięki 

którym tę ciekawą budowlę będzie można udostępnić zwiedzającym. Rewitalizację komplikuje jednak 

fakt, że w Elizeum znajduje się jedno z największych europejskich zimowisk nietoperzy. 

Tekst
i zdjęcie autora

Elizeum – podziemne przyjemności 
księcia Kazimierza

Projekt Elizeum, Szymon Bogumił Zug, 1777
Zdjęcie internet

Projekt latarni nad Elizeum, Szymon Bogumił Zug, 1776
Zdjęcie internet
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FLUBBER to nazwa doskonale 
rozciągliwej substancji, wyna-
lezionej przez szalonego nau-
kowca w amerykańskim fi lmie 
z 1987 r. pod tym samym ty-
tułem. Oddaje ona ekosyste-
mowi więcej energii niż sama 

z niego bierze. Dziś stanowi celną metaforę czło-
wieka superproduktywnego, który trudzi się za 
darmo i swój trud przekuwa w formę samoreali-
zacji. Aby skomunikować się z otoczeniem, musi 
dopasować się do niego tak, że zaczyna być jego 
częścią. Ten syndrom, zwany FLUBBERYZACJĄ, do-
tyczy prawie wszystkich, którzy korzystają z netu
i tworzą niejako homecasting – transmitują, komen-
tują, wrzucają etc. Syndrom ten nie miałby szans 
istnienia, gdyby nie tzw. informacyjny feudalizm, 
w ramach którego ludzie oddają owoce swojej 
kreacji i erudycji oraz – co gorsza – swoją intymność 
za uczestnictwo w globalnych sieciach komunika-
cyjnych. Jesteśmy zatem ofi arami swoistego para-
doksu, bowiem to, co istnieje w sieci, jest naszym 
dziełem, ale z reguły nie należy do nas. Radują nas 
lajki, ale iluż ludzi potrafi  je zdyskontować… Reszta 
szuka sensu w radości z uznania dla ich bezpłatnej 

Doskonale  r o z c i ą g l i w y  JAZZ

pracy ze strony innych ludzi, dla których FLUBBERY-
ZACJA to też trauma.

Czy znamy jakieś remedium na ten stan rzeczy? Nie-
którzy, całkiem liczni, twierdzą, że tylko konsumpcja
kultury, najlepiej tej wysokiej, kultury artystycznej, 
daje jakieś nadzieje. Inni dodają, że to jedyna ko-
rzystna dla nas forma konsumpcjonizmu, ta, która 
każe nam zagłębić się w sztukę, poszerzającą naszą 
perspektywę czucia i rozumienia świata. Stąd już 
blisko do tematu moich felietonów – do idei delek-
towania się szeroko pojętą muzyką jazzową. Może 
więc warto znaleźć garść płyt na jesień, opracować 
mały przewodnik po prasie jazzowej w Europie czy 
wymienić najważniejsze festiwale na Starym Konty-
nencie.

Polecam na jesienną aurę kilka nagrań z japońskiej 
serii JAZZ BEST COLLECTION 1000 wytwórni Atlantic.
Królują tu saksofoniści i klawiszowcy, muzyka jest 
komunikatywna, choć w żadnej mierze prostacka. 
Oto „jazz na jesień”:

Sonny Fortune WITH SOUND REASON
Steve Grossman PERSPECTIVES
Gary Bartz MUSIC IS MY SANCTUARY
Dave Liebman DRUM ODE

Joachim Kühn SPRINGFEVER
Steps Ahead STEPS AHEAD
Sergio Mendes THE BEAT OF BRAZIL

Latem zaprosiło nas wiele festiwali jazzowych, 
głównie we Francji: wspaniały we VIENNE, ale 
także NICE, PARIS, JUAN-LES-PINS i opiniotwórczy 
w MARCIAC. U nas w Warszawie mieliśmy WARSAW 
SUMMER JAZZ DAYS i dwumiesięczny (sic!) JAZZ 
NA STARÓWCE. W Szwajcarii sławny MONTREUX, 
we Włoszech w Perugii topowy UMBRIA JAZZ 
FESTIVAL, w holenderskim  Rotterdamie ekskluzyw-
ny NORTH SEA, w hiszpańskim Kraju Basków JAZZ 
DE VITORIA-GASTEIZ. Jazzowy zawrót głowy! Ale 
jazzu słucha się cały rok i lato może trwać wiecz-
nie! Jesienią też festiwali w bród, czeka nas JAZZ 
JAMBOREE, ale o tym w następnym numerze.

Korea Południowa

Galeria
matematyka –
– podróżnika

Tekst i zdjęcia autora

Seul ma wiele oblicz. Śródmieście to mieszanka 

współczesnego, nowoczesnego city ze szkła i me-

talu ze starym pałacami i świątyniami dawnej, 

jeszcze wspólnej Korei. 

W cieniu wieżowców w dzielnicy Jongno kryje się 

najwspanialszy pałac królewski w Seulu – pałac 

Gyeongbokgung. Melanż starego z nowym – 

olbrzymi szacunek dla przeszłości, przy jedno-

czesnym patrzeniu w przyszłość, jest charakte-

rystyczny dla Korei.

W kuchni koreańskiej należy przygotować się na 

silny nokaut chili. Nie lubi ona subtelności, stawia 

na ostre i zdecydowane smaki, choć potrafi  je 

złagodzić roślinnymi, łagodnymi daniami czy zu-

pami o wręcz leczniczym charakterze.

Jeśli należałoby wymienić najważniejszą koreań-

ską potrawę to byłoby to kimchi, pekińska kapusta 

kiszona przez około 3 tygodnie, do której dodaje 

się paprykę chili, czosnek i rzodkiew. Jest mniej 

soczysta i bardziej intensywna od polskiej kapusty 

kiszonej i zdecydowanie różni się od niej smakiem. 

Podawana jest do wszystkiego z wyjątkiem piwa 

i deserów. Poza kim chi, spożywanym namiętnie 

przy każdej okazji, koniecznie należy spróbować 

„doenjang” – pasty ze sfermentowanej soi. 

Wiele restauracji oferuje możliwość samodzielnego 

przygotowania posiłku bezpośrednio przy stole, 

zaopatrzonym we wbudowany elektryczny mini-

-grill. „Bulgogi” to jedno z najpopularniejszych dań 

z grilla – paski wołowiny marynowanej w sosie 

sojowym i oleju sezamowym, z surowym jajkiem 

i dodatkiem przypraw. Wszystko oczywiście bar-

dzo ostre, ale to charakter kuchni koreańskiej. 

Palce lizać.

Nie mogłem się oprzeć obejrzeniu granicy między 

Koreą Południową i Północną.

Strefa zdemilitaryzowana rozcina Półwysep Koreań-

ski pasem rozciągającym się po obu stronach linii 

demarkacyjnej o szerokości 4 km i długości 238 km. 

Jeden z imponujących podkopów wykonanych 

przez wojska KRLD przebiega pod granicą i ma 

1,7 km długości. Odkryty został w 1978 r. dzięki 

zeznaniom dezertera. Tunel znajduje się na głę-

bo-kości 73 m, miał służyć do przeprowadzenia 

ataku z zaskoczenia. Niezapomnianym przeży-

ciem jest przejście tego ciasnego, niskiego i duszne-

go tunelu, w którym co chwilę obijasz się kaskiem 

o niski strop a pot leje się z ciebie litrami z po-

wodu braku wentylacji.

No i ludzie…. Weseli, uśmiechnięci, życzliwi.

Na ulicy, w metrze czy w punktach turystycznych 

podchodzą, pomagają, pytają się o kraj pocho-

dzenia. Cudownie. Nawet jeśli nie znają odpowie-

dzi na zadane pytanie biegną do kogoś, żeby się 

dowiedzieć.

Z wielkim niedosytem i żalem jechałem na lot-

nisko Incheon, by wyruszyć w kolejny etap swojej 

podróży dookoła świata.
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Ważne adresy
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
www.muranow.pl

państwomiasto
ul. Andersa 57

tel. 224 009 464
panstwomiasto.pl

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

www.joannaklimas.com

Biblioteka Publiczna
i III Czytelnia Naukowa

al. Solidarności 90
tel: 22 838-39-72
www.bpwola.waw.pl

Tyfl ogaleria 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
 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 GA
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Zapraszamy wszystkich, którzy chcą czuć 
się pewniej występując.

Obecnie trwa organizacja nowej grupy, 
która odbędzie się w siedzibie Fundacji 
AlterEdu.

Więcej informacji na stronie: 
www.wygrajztrema.pl 
i na profi lu „Wygraj z tremą” na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy 

na warsztaty 

„Wygraj z tremą”.

Otwarcie sezonu w Teatrze Collegium Nobilium
Intensywna i bogata w doznania kulturalne jesień w Teatrze Collegium 
Nobilium, przy ul. Miodowej. Zapraszamy widzów na wspaniałe spe-
ktakle – m. in. „Otello” w reż. Grażyny Kani.

Zapraszamy wszystkich Czytelników do Teatru Collegium Nobilium, który 

wkrótce rozpoczyna nowy sezon teatralny na ulicy Miodowej, w Aka-

demii Teatralnej. Jeśli nie wszystkim Państwu jest znane miejsce naszych

twórczych spotkań, tym bardziej chcielibyśmy przybliżyć naszą działal-

ność. Odkrywajcie wspólnie z nami przyszłe gwiazdy sceny i fi lmu. W paź-

dzierniku sięgniemy po zawsze aktualnego Shakespeare’a, ale „Otello” 

w interpretacji p. Grażyny Kani studentów IV roku Wydziału Aktorskiego 

na pewno zaskoczy widzów mocnym przekazem. Będą mogli go obejrzeć

tylko widzowie, którzy ukończyli 18 lat. Autor opracowania, po które

sięgnęła Grażyna Kania, nie waha się używać ostrego języka, chcąc w ten

sposób podkreślić starą prawdę, że świat pozbawiony miłości, którym 

rządzą jej substytuty – kariera, seks, intrygi – staje się pełen przemocy 

i okrucieństwa. Premiera – 6 października, a próba medialna – 3 paź-
dziernika o godz. 10.00.

Na scenę wraca „Bal w operze” Juliana Tuwima, w reż. Anny
Sroki-Hryń, z muzyką wybitnego pianisty – Leszka Możdżera i opieką
artystyczną wspaniałego profesora – Ryszarda Peryta. Spektakl niez-

miennie spotyka się z gorącymi owacjami ze strony publiczności, więc 

nie mogłoby go zabraknąć również w tym sezo-

nie. Wersja egzaminacyjna została wzbogacona 

o dodatkowy fragment, którego do tej pory nasi 

widzowie nie mieli okazji usłyszeć. 

projekt zero: WITZELSUCHT świetnie przyjęty

w zeszłym sezonie, również powraca na deski

TCN. Liwia Bargieł, która jest reżyserem i jedno-

cześnie choreografem spektaklu, zachęca stu-

dentów do odważnego pokazywania siebie 

w każdej scenie, do wyrażania głębokich emocji 

przede wszystkim poprzez ciało zatracone 

w tańcu scenicznym.

Kontynuujemy, cieszący się wielką popular-
nością, cykl InspirATorzy. 13 października na-

szym gościem specjalnym będzie pani Krystyna 

Janda. Podobnie jak w zeszłym sezonie, wstęp 

na wszystkie spotkania z cyklu jest bezpłatny, 

po wcześniejszej rejestracji.

Po raz pierwszy w historii warszawskiej Aka-
demii Teatralnej odbędzie się w tym miejscu 

uroczystość odznaczenia tytułem Honoris Causa.

Bohaterem wieczoru 16 października będzie 

prof. Richard Schechner – profesor performatyki 

w katedrze Tisch School of the Arts na Uniwer-

sytecie Nowojorskim.

W przygotowaniu jest również propozycja bajek

dla dzieci, którą będziemy mogli się pochwalić 

na przełomie grudnia i stycznia.

Kolejne premiery zaplanowane są na począ-
tek przyszłego roku. W styczniu swój spektakl 

przygotowuje w TCN Wojciech Urbański, a na 

przełomie lutego i marca ze studentami będzie 

pracowała Anna Augustynowicz.

Pionowo
  1. Ogon zająca
  3. Często mylnie nazywany bąkiem
  5. Okres płodności samic u ssaków
  6. Łaciate zwierzę gospodarskie
  8. Z jego kości robiono klawisze   
      fortepianów
  9. Kaczka
10. Smok z Komodo
12. Gatunek nietoperza
13. Boża krówka
16. Młody dzik
17. Inaczej „krowa morska” – 
      gatunek całkowicie wytępiony 
      przez człowieka w XVIII wieku.
18. U dzika naprzeciwko fajki

Poziomo
  2. Spotkasz tam niedźwiedzie 
      polarne
  4. Może być kojarzony z zimnymi 
      kąpielami lub alfabetem
  7. Drapieżny ptak
10. Niedźwiedź, który służył 
      22 Kompanii Zaopatrywania 
      Artylerii
11. Mniejszy brat krokodyla
14. Samica daniela
15. Młode zające
16. Bobrzy ogon
19. Np. faraona
20. Papuga
21. Oczy zająca


