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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?

W poprzednim felietonie 

opisałam krótko okres 

dorastania, a w tym 

chciałabym kontynuować 

ten temat.

Dekalog rodzica
nastolatka

str. 2

Wywiad z Panem Posłem 
JAROSŁAWEM KRAJEWSKIM 
dla „Gazety Muranowskiej”
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ńDzień dobry. Bardzo dziękuję, że zechciał Pan udzielić wywiadu naszej gazecie i zgodził 

się objąć honorowym patronatem organizowaną przez warszawskie placówki eduka-

cyjne II edycję gry historycznej „Od Dziadka do Dziadka”. W związku z powyższym mam 

kilka pytań.

Wszystkim mieszkańcom 
Muranowa i Śródmieścia 
cudownych 
Świąt Bożego Narodzenia
 życzy 
Redakcja Gazety Muranowskiej. 

„Od Dziadka do Dziadka”
II edycja gry historycznej

W tym roku po raz drugi postanowiliśmy uczcić rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości, organizując grę 

historyczną: „Od Dziadka do Dziadka”. Nasza inicjatywa 

spotkała się z zainteresowaniem wielu placówek eduka-

cyjnych i obok drużyn ze Społecznego Gimnazjum nr 55 

i Społecznego Gimnazjum nr 99 STO pojawiły się drużyny

z zaprzyjaźnionych szkół: Szkoły Podstawowej Fundacji 

AlterEdu, Szkoły Podstawowej nr 75 oraz Szkoły Podstawo-

wej nr 68. W sumie czas na zabawie i poznawaniu historii

spędziło ponad 150 uczestników. Honorowy Patronat nad 

wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Krajewski.
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Wywiad z Panem Posłem 
JAROSŁAWEM 
KRAJEWSKIM 

dla „Gazety Muranowskiej”

W okresie Bożego Narodzenia częściej myślimy

o ludziach potrzebujących: chorych, samotnych,

pozbawionych dachu nad głową i żyjących 

z dala od ojczyzny. Ale od samego myślenia nie 

dzieje im się lepiej. I na nic tłumaczenie, że nie

wiemy, gdzie się zgłosić i jak pomóc, że przecież

nasze wsparcie i tak nic nie zmieni. Wystarczy

wyjść z domu i trochę się rozejrzeć. Na samym

Muranowie istnieje kilka fundacji i stowarzyszeń,

które tylko czekają na gest z naszej strony. Są 

po sąsiedzku, nieraz drzwi w drzwi. Nie bójmy 

się zapukać, porozmawiać, zapytać, czy jest 

coś, co możemy zrobić. Czasem wystarczy 

dobre słowo, kilka złotych, wspólnie spędzona

chwila z podopiecznymi fundacji. To tak niewiele, 

a sprawi, że przegonimy smutek, damy nadzieję 

i roztoczymy wokół magię świąt. 

Miejsca na Muranowie, do których można się 
zgłosić z pomocą.

Stowarzyszenie „mali bracia ubogich”
Towarzyszy osobom starszym w ich samotności, 

wypełnia pustkę, w której żyją. Samotnemu 

seniorowi przydzielany jest wolontariusz, który 

spędza z nim czas: rozmawia, chodzi na spa-

cery, organizuje wspólne wyjścia do teatru czy 

fi lharmonii, pamięta o urodzinach podopiecz-

nego. Słowem, jest przyjacielem osoby starszej. 

Oprócz tego stowarzyszenie organizuje zajęcia 

grupowe, na przykład kącik fi lmowy. Mottem 

organizacji jest „kwiaty przed chlebem” – bo 

często ważniejsza dla seniora jest bliskość, 

przyjaźń i empatia niż zrobione przez kogoś 

zakupy czy podarowane pieniądze. W warszaw-

skim oddziale stowarzyszenia pracuje na stałe 

dwóch pracowników, którzy organizują spotka-

nia i warsztaty dla podopiecznych (na przykład 

coroczną wspólną Wigilię) oraz szukają wolon-

tariuszy. Ci ostatni przychodzą i odchodzą, więc 

zawsze chętnie witani są nowi pomocnicy. Bez

obaw, zanim zostanie wam przydzielony senior,

spotkacie się z psychologiem, który nauczy was,

jak udzielać pierwszej pomocy, przeciwstawiać 

się szantażowi emocjonalnemu i radzić sobie 

z ewentualnym odejściem osoby starszej. 

Fundacja Nasz Wybór
Wspiera ukraińskich imigrantów (zarówno tych,

którzy przyjechali do Polski z powodów ekono-

micznych, jak i uchodźców), pomagając im sta-

wiać pierwsze kroki w nowej rzeczywistości. 

Z braku funduszy jest na razie tylko centrum 

informacyjno-konsultacyjnym, udzielającym na 

Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że 
zechciał Pan udzielić wywiadu
naszej gazecie i zgodził się objąć
honorowym patronatem organizo-
waną przez warszawskie placówki 
edukacyjne II edycję gry historycz-
nej „Od Dziadka do Dziadka”. 
W związku z powyższym mam kilka 
pytań.

Jak w Pana młodości wyglądały obchody święta niepodległości, gdy 
miał Pan 10-15 lat?
W młodości ten czas spędzałem wspólnie z rodziną. Razem śpiewaliśmy

pieśni patriotyczne oraz wspominaliśmy bohaterów walki o wolność. 

Zawsze dbaliśmy o wywieszenie fl agi. Jako mieszkaniec Śródmieścia bar-

dzo często uczestniczyłem również w centralnych obchodach przy Grobie 

Nieznanego Żołnierza.

Którego z twórców niepodległej Polski uważa Pan za najważniejszego 
i dlaczego?
Odzyskanie przez Polskę niepodległości było możliwe dzięki staraniom

kilku pokoleń Polaków. Przez 123 lata niewoli, pomimo intensywnej ger-

manizacji i rusyfi kacji, dochodziło do wielkich zrywów narodowych, kon-

frontacji, z których ostatecznie nasz naród wyszedł zwycięsko. W 1918 roku 

dzieło odzyskania przez Polskę niepodległości zwieńczyli Józef Piłsudski, 

Ignacy Jan Paderewski oraz Roman Dmowski. Każdy z nich miał swój 

ogromny udział przy powrocie Rzeczpospolitej na mapy Europy i Świata. 

Dzięki ich pracy oraz zaangażowaniu udało się zmobilizować Polaków

do wspólnej walki, zjednoczyć ziemie trzech zaborów oraz pozyskać

sojuszników na arenie międzynarodowej. 

Jak Pan ocenia obchodzenie święta niepodległości przez uczniów
naszej szkoły w formie gry miejskiej?
Inicjatywa, dzięki której uczestnicy mogą aktywnie uczyć się historii jest

dobrym pomysłem. Gra przybliżyła uczniom postaci wielkich Polaków 

walczących o niepodległość oraz pozwoliła poznać Warszawę, zwłaszcza

miejsca, w których rozgrywały się wydarzenia z 1918 roku. Mam nadzieję,

że taka forma obchodów niepodległości przypadła do gustu zarówno

uczestnikom, jak i organizatorom oraz zapoczątkowała pewną nową, lokalną 

tradycję. 

Czy w Pana ocenie taka forma obchodzenia święta niepodległości daje 
młodzieży szanse na lepsze poznanie historii Polski?
Dbanie o pamięć, co podkreślało wielu myślicieli politycznych, jest 

bardzo ważne z punktu widzenia trwania narodu. Józef Piłsudski mówił 

wprost, że „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się 

jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”. Uważam, 

że taka gra może być bardzo atrakcyjną formą nauki, dzięki której nie tylko 

można poznać, ale, co najważniejsze, zrozumieć sens wydarzeń z tamtego 

okresu.

Czego mógłby Pan życzyć młodzieży w związku z nadchodzącym 
świętem niepodległości?
W przyszłym roku czeka nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ będziemy

obchodzić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody tego

święta rozpoczęły się już teraz. Z tej okazji życzę nie tylko młodzieży, ale

wszystkim nam dalszych sukcesów, pielęgnowania swoich pasji, życia 

w przyjaźni oraz tego, aby Polska już na zawsze pozostała niepodległa.  

 Bardzo dziękuję za rozmowę.

  Julia Dąblewska klasa III 
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka

przykład informacji, jak złożyć wniosek o zez-

wolenie na pracę. Przygotowując różnego rodza-

ju warsztaty, stara się aktywizować imigrantów

zawodowo i uczyć ich brać sprawy w swoje

ręce. Wspiera ich też psychicznie, zapraszając

Wejście do Fundacji Integracja  Fot. MUS

Wejście do Stowarzyszenia „mali bracia ubogich”   Fot. MUS

Święta 
z wolontariatem
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Teksty
i zdjęcia autora

na konferencje, wieczorki literackie czy werni-

saże, gdzie mogą spotkać swoich rodaków i po-

dzielić się z nimi doświadczeniem. Od kilku lat

organizuje świąteczne zbiórki, chętnie przyjmuje

ubrania i zabawki, serdecznie dziękując wszyst-

kim darczyńcom. 

Fundacja Integracja
Znosi bariery, uświadamia społeczeństwo na 

temat niepełnosprawności, uczy pokonywać 

uprzedzenia w relacjach międzyludzkich, działa 

na rzecz aktywizacji zawodowej osób pokrzyw-

dzonych przez los. Prowadzi magazyn dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin, portal interne-

towy i program telewizyjny. Jest inicjatorem 

wielu kampanii i projektów edukacyjnych, które 

stawiają sobie za cel likwidację barier architek-

tonicznych, cyfrowych i społecznych. Udziela 

informacji o przysługujących uprawnieniach i do-

fi nansowaniach, podpowiada, gdzie szukać spe-

cjalistycznej pomocy. Otwarta na innych, kieruje 

się hasłem: „Tyle jesteśmy warci, ile możemy 

pomóc drugiemu”.

Międzypokoleniowa Klubokawiarnia
Zgodnie z nazwą – ma łączyć pokolenia. Często 

zaglądają tu seniorzy, którym milej jest posie-

dzieć w pachnącej kawą przestrzeni niż w pus-

tych czterech ścianach mieszkania. Zawsze chętni 

do rozmowy, z uśmiechem witają każdego, kto 

zechce zagadać. Tym bardziej że bardzo często 

to chodzące encyklopedie Muranowa, więc 

korzyść ze spotkania będzie obopólna.

Towarzystwo Pomocy Młodzieży
Oferta placówki jest przebogata: poradnictwo 

rodzinne związane z seksualnością w okresie 

dojrzewania, przeciwdziałanie bezrobociu, alko-

holizmowi, zażywaniu środków psychoaktyw-

nych, przemocy w rodzinie, w tym przemocy

seksualnej, profi laktyka uzależnień, wyrównywa-

nie szans biedniejszych, z obciążeniami, zagro-

żonych marginalizacją społeczną ze względu na

płeć, pomoc młodym osobom z zaburzeniami je-

dzenia, praca terapeutyczna z ofi arami nadużyć.

Część programów kierowana jest do młodzieży

między 18. a 25. rokiem życia (to główny obszar

ich działalności), część do grupy po 30-tce.

Wśród pracowników są psychiatra, terapeutki

i terapeuci w różnym wieku, współpracownicy

i wolontariusze, mniej i bardziej wyszkoleni, któ-

rzy na przykład pomagają osobom z niepełno-

sprawnością ruchową dostać się na warsztaty.

Stowarzyszenie wspiera też absolwentów szkół

terapeutycznych, którzy nie mają gdzie zacząć 

stażu – tu stawiają pierwsze kroki i zdobywają 

cenne doświadczenie. 

MUS

Chyba żadna budowla w Warszawie nie budzi takich emocji jak Pałac Kultury i Nauki.

Powstał w latach 1952–1955 jako „dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego”.

Zaprojektował go Lew Rudniew, radziecki architekt, a pomysłodawcą był Józef Stalin.

Pałac, wybudowany w stylu socrealizmu, nawiązywał koncepcją do moskiewskich

drapaczy chmur, które z kolei wzorowano na amerykańskich wieżowcach art déco. 

Jest najwyższym budynkiem w Polsce – jego całkowita wysokość to 237 m. 

Rudniew chciał, aby pałac miał cechy polskiej architektury, dlatego zwiedził kilka polskich

miast, w których poznawał najważniejsze budowle. Jego zespół opracował pięć proje-

któw. W budowie uczestniczyło około 5 tys. radzieckich robotników i 4 tys. polskich.

Radzieckich robotników zakwaterowano na specjalnie wybudowanym osiedlu na Jelonkach (później 

zostało ono przekształcone na akademiki UW). Podczas prac budowlanych zginęło 16 robotników. 

Pałac jest siedzibą wielu instytucji oraz miejscem licznych imprez. Znajdują się w nim m.in. teatry, kina, 

basen, sale sportowe i koncertowe, sale konferencyjne, sale wystawowe, muzea, Pałac Młodzieży.

Odbywały się tutaj m.in. Międzynarodowe Targi Książki, Komputer Expo, Jazz Jamboree i wiele innych 

imprez kulturalnych. Budynek pałacu tworzył scenografi ę w wielu fi lmach, m.in. Rozmowy kontrolowane, 

Alternatywy 4. 

W 2000 r. zamontowano Zegar Milenijny. Jest to trzeci pod względem

wielkości zegar w Europie. Jego cztery tarcze, zwrócone na cztery

strony świata, mają po 6 m średnicy. 

Na 43. piętrze od wielu lat gniazdują sokoły wędrowne, które można

oglądać na żywo dzięki zamieszczonym tam kamerom. W podziemiach 

żyje populacja kotów dokarmiana przez administrację pałacu, a na 

dachu Teatru Studio założono pasiekę. Na szczycie pałacu znajduje się 

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Warszawa. 

W 2007 r. Pałac Kultury i Nauki wpisano do rejestru zabytków. Nie wszys-

tkim się to jednak podobało i budziło protesty. Mimo to pałac ma wielu

zwolenników, podkreślających jego funkcjonalność i rzetelność wykona-

nia, którą trudno znaleźć nawet w podobnych budowlach Związku

Radzieckiego. W głowach przeciwników PKiN, dla których jest on sym-

bolem zniewolenia Polski przez Związek Radziecki, powstają pomysły zasłonięcia go innymi budynkami 

lub nawet wyburzenia. Rozwijając tę myśl, należałoby również wyburzyć Pałac Prezydencki, zamek 

w Malborku lub zrównać z ziemią Toruń. One również symbolizują obcą dominację. 

Wielu warszawiaków nie wyobraża sobie stolicy bez tego obiektu. W opinii zagranicznych turystów pałac 

jest fascynującą i wielce oryginalną budowlą. Co będzie z nim dalej? Jak mówią Rosjanie: pożyjom – uwidim.

Dar od radzieckich braci

Zbliża się zima. Coraz częściej przy naszych oknach pojawiają 

się głodne ptaki, a wśród nich sikory. Najczęstszym i największym 

gatunkiem sikory jest bogatka (parus major). Ma piękną zielono-żółtą 

barwę, obrzeżoną czernią. Występuje w lasach, parkach i ogrodach. 

Bogatki to sprytne ptaszki, świetnie radzące sobie w trudnych 

sytuacjach. Podziwem napawa ich zaradność w znajdowaniu 

miejsc do gniazdowania. Są dziuplakami i coraz trudniej im znaleźć

odpowiednie miejsca do wychowu młodych, szczególnie w dużych

miastach. Budują więc gniazda w takich miejscach, jak słupki ogro-

dzeniowe, skrzynki na listy, puste doniczki lub kasety z korbą do opuszczania żaluzji. Są bardzo poży-

tecznymi ptakami. W okresie lęgowym karmią młode larwami owadów szkodników. Robią to z niewiary-

godną częstotliwością – około 900 razy w ciągu dnia. Trudno o lepszą ochronę naszych sadów. 

Możemy im się odwdzięczyć, dokarmiając je zimą ziarnem słonecznika i kawałkiem słoninki. Pozwoli to

przetrwać sikorom ciężki zimowy czas w lepszej formie i zdrowiu. Pamiętajmy, jeśli decydujemy się na 

dokarmianie ptaków, róbmy to systematycznie! Ptaki szybko przyzwyczajają się do miejsc, gdzie mogą 

znaleźć pożywienie i chętnie je odwiedzają. I kiedy przylatują tam na darmo, nie znajdując pożywie-

nia, tracą cenną energię. Tuż po Bożym Narodzeniu słychać radosny śpiew bogatki, który jest pierwszym 

zwiastunem wiosny.

W Polsce żyje sześć gatunków sikor. Poza bogatką można spotkać sikorę modrą, szarą sikorę ubogą i bardzo 

do niej podobną czarnogłówkę. W lasach i ogrodach żyje maleńka sosnówka, a czubatka woli lasy iglaste.

Budujmy więc karmniki, zawieszajmy budki lęgowe z otworem wejściowym o średnicy około 35 mm. 

Świat bez ptaków byłby bardzo smutny.

Sikora bogatka Zbliża się zima. Coraz częściej przy naszych oknach pojawiają 

się głodne ptaki, a wśród nich sikory. Najczęstszym i największym 

). Ma piękną zielono-żółtą 

barwę, obrzeżoną czernią. Występuje w lasach, parkach i ogrodach. 

Bogatki to sprytne ptaszki, świetnie radzące sobie w trudnych 
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Gazeta Muranowska
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W tym roku po raz drugi postanowiliśmy uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-

głości, organizując grę historyczną: „Od Dziadka do Dziadka”. Nasza inicjatywa spotkała się 

z zainteresowaniem wielu placówek edukacyjnych i obok drużyn ze Społecznego Gimnazjum 

nr 55 i Społecznego Gimnazjum nr 99 STO pojawiły się drużyny z zaprzyjaźnionych placówek: 

Szkoły Podstawowej Fundacji AlterEdu, Szkoły Podstawowej nr 75 oraz Szkoły Podstawowej 

nr 68. W sumie czas na zabawie i poznawaniu historii spędziło ponad 150 uczestników. 

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Krajewski.

Trasa, którą uczniowie przemierzali 10 listopada wiodła od pomnika marszałka Józefa Piłsud-

skiego przy Belwederze, poprzez pomnik Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, 

Wincentego Witosa, dom w którym zamieszkał komendant Piłsudski po przyjeździe z Magde-

burga przy ulicy Moniuszki, po pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu jego imienia. 

Podczas swojej wędrówki uczniowie zapoznawali się z wydarzeniami związanymi z pamięt-

nym listopadem 1918 roku.

Na punktach kontrolnych trzeba było roz-

wiązać krótkie testy, związane z biografi a-

mi wybitnych twórców niepodległej Polski.

 Całość imprezy zakończyła się w Szkole

 Podstawowej nr 75, gdzie dzięki życzliwości

 Dyrekcji 17 drużyn z różnych placówek roze-

grało mecze w „dwa ognie”.

Uroczyste podsumowanie gry oraz wyłonie-

nie zwycięskich drużyn odbędzie się 5 grud-

nia 2017 roku – w 150 rocznicę urodzin mar-

szałka Józefa Piłsudskiego. Wszystkie placówki 

biorące udział w wydarzeniu zostaną uhono-

rowane pamiątkowymi albumami.

W przyszłym roku, z okazji 100 rocznicy odzys-

kania niepodległości, chcemy powtórzyć 

wydarzenie i zaprosić do udziału w nim jesz-

cze więcej szkół.

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!!!

Co w szkołach słychać?

„Od Dziadka do Dziadka”
II edycja gry historycznej
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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!!!
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W Wigilię 
Bożego Narodzenia
Dawno, dawno temu… 
W dalekiej Krainie Śniegu mieszkał
w swoim przytulnym domku Święty
Mikołaj. U nas było lato, a Mikołaj
już myślał o prezentach pod choinkę.

Bardzo chciał, żeby wszyscy byli zadowoleni, a ostatnio
zaczął dostawać dziwne listy od dzieci. Jedne dzieci 
chciały, żeby Rodzice mniej pracowali i mieli więcej 
czasu dla swoich pociech. Inne, żeby dorośli nie krzy-
czeli. A jeszcze inne, żeby dorośli byli bardziej wyrozu-
miali i cierpliwi. Żadne dziecko nawet nie wspomniało 
o zwykłych prezentach. Nikt nie chciał samochodów, 
lalek, kolejek elektrycznych, ani piesków, ani kotków.
Nadeszła jesień, potem zima, a Mikołaj myślał i myślał…
Tydzień przed Wigilią Mikołaj dostał spóźniony list: 
„Kochany Mikołaju! Daj proszę moim Rodzicom dar 
wspominania. Może wtedy przypomną sobie te chwile, 
kiedy sami byli dziećmi i łatwiej Im będzie mnie zrozumieć 
i kochać mimo moich niepowodzeń. Naprawdę staram się 
być grzeczny, tylko czasami mi to nie wychodzi. Ale, czy 
moim Rodzicom wszystko wychodziło, gdy byli w moim 
wieku? Całuję Cię. Bartek”.
„Nareszcie!” – krzyknął Mikołaj – „Nareszcie wiem,
jakie prezenty dam wszystkim dzieciom pod choinkę 
w tym roku!”
Dzień przed Wigilią Święty Mikołaj zapakował nie tylko
zabawki, które wyprodukowały elfy w jego fabryce. 
Oprócz zabawek zabrał ze sobą „magiczny pył”.
Nadszedł Wigilijny Wieczór. Na całym świecie ludzie 
łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. A Mikołaj… 
a Mikołaj podśpiewując radośnie, posypywał w tym 
czasie „magicznym pyłem” wszystkie domy.
I wtedy stała się rzecz niesłychana… We wszystkich 
domach zapanowało szczęście. Rodzice przytulali swoje 
dzieci, uśmiechali się do siebie i wspominali czasy, gdy 
sami byli dziećmi i cieszyli się z choinki i prezentów. 
Dzięki „magicznemu pyłowi” wszyscy Dorośli otrzymali 
dar wspominania, a dzieci dar zrozumienia… 
Od tej chwili Rodzice pamiętali, że oni też kiedyś byli 
dziećmi, a dzieci zrozumiały, że ich Rodzice pragną dla 
nich szczęścia.

Z życzeniami wzajemnego zrozumienia i miłości 
dla wszystkich Rodziców i Ich Dzieci

Margaryta Orzechowska    
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Nie ma Bożego Narodzenia bez gwiazdkowego spektaklu 
„Dziadka do orzechów”. Choć prapremiera baletu z fenomenalną muzyką

Czajkowskiego odbyła się w Petersburgu 6 grudnia 1892 roku, to tradycja

gwiazdkowa towarzysząca temu dziełu powstała niemal pół wieku później

w Stanach Zjednoczonych. To jedno z najpoważniejszych arcydzieł klasycz-

nego baletu rosyjskiego – baśniowa historia małej Klary, która dzięki dobremu

sercu i odwadze wyzwala spod czaru księcia zaklętego w dziadka do orze-

chów. Retransmisję na ekranie obejrzycie w kinie Muranów 10, 17 i 21 grudnia.

Już dziś zaplanujcie wieczór sylwestrowy. Teatr Capitol proponu-
je capitalne hity w gwiazdorskiej obsadzie. Tego wieczoru zagrają 

Wojciech Wysocki, Małgorzata Potocka, Mateusz Banasiuk, Stanisław Banasiuk,

Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Aleksandra Grzelak, Halina Bednarz. Na 

scenie „Alibi od zaraz”, „Kiedy kota nie ma...”, „Skok w bok”, „Czy to ty?, „Dajcie 

mi Tenora”. Więcej na teatrcapitol.pl.

W Warszawskiej Operze Kameralnej światowa premiera – opera „Tango” 
według dramatu Sławomira Mrożka. Sukces operowej adaptacji Operetki 

Witolda Gombrowicza dowiódł, że przełożenie klasyki polskiego dramatu 

na język opery mogą wieńczyć znakomite recenzje i entuzjazm melomanów. 

A to nieczęsto występuje w parze! Teraz Michał Dobrzyński podjął się prze-

niesienia kolejnego wielkiego dzieła. Jeden z najwybitniejszych kompozy-

torów młodego pokolenia z powodzeniem przełożył dramat Mrożka na 

takty, arie i ansamble. Artystyczny sukces potwierdziło zaproszenie spektaklu

na festiwal oper kameralnych w Wiedniu, skąd transmitowała je telewizja

ARTE. Opera dała możliwość ukazania wieloznaczności literackiego pierwo-

wzoru. Do typowych środków wyrazu doszedł walor muzyki – budowa-

nego napięcia, konfl iktu. Spektakl poprowadzi wybitny dyrygent José Maria

Florêncio. Start: 9 grudnia o 19.00.

Tydzień Filmu Niemieckiego to wyda-

rzenie, które już na stałe wpisało się 

w polski kinowy krajobraz. Przegląd gwa-

rantuje podróż przez różnorodne fi lmowe

gatunki: mistrzowie spotykają się w nim

z debiutantami, hity box-offi ce’u z festi-

walowymi odkryciami. Kolejna szansa, by 

dowiedzieć się, co gra w duszy naszych

zachodnich sąsiadów, nadarzy się już 

wkrótce. Od listopada do stycznia Tydzień 

Filmu Niemieckiego zawita do jedenastu 

polskich miast. Wśród fi lmowych perełek zo-

baczymy m.in.: 

Witamy u Hartmanów – dowód na to, że niemieckie kino potrafi  bawić,

nie gubiąc ciężaru gatunkowego. Komedia porusza kwestie uchodźcze,

rasizm i biurokratyczne absurdy. 

Powrót do Montauk – autor wybitnego Blaszanego bębenka, Volker Schlön-

dorff, opowiada o brzemiennym w skutki spotkaniu byłych kochanków. 

W tle Nowy Jork i dramat z kroplą romantycznej domieszki. 

Western – fi lm nagradzany na rozlicznych festiwalach. To rozgrywająca się 

pośród idyllicznych pejzaży opowieść o konfrontacji niemieckich robotników 

najemnych i bułgarskich wieśniaków, gdzieś na pograniczu bułgarsko-greckim.

Rewolucja dźwięku – mocny dokument, w którym reżyserka Margarete Kreuzer 

oddaje hołd twórcy zespołu Tangerine Dream, Edgarowi Froese. 

Beuys – biografi a o niemieckim artyście, rzeźbiarzu, performerze, działaczu 

i teoretyku sztuki, Josephie Beuysie. Film przypomina, że sztuka może wpły-

wać na kwestie społeczno-polityczne.

Więcej na kinomuranow.pl

Świąteczny cud
Siedmioletni Tim zbiegł po schodach, czując zapach pierniczków, choinki 
i drewna w kominku. Na widok ciasteczek podbiegł do blatu kuchennego
i chwycił garść słodyczy. Zajadając się nimi, wrócił do pokoju, by pograć 
na konsoli do gier. Już miał złapać za pada od xboxa i zanurzyć się w świat 
fantastyki, ale padły korki. W całym domu rozległy krzyki rodzeństwa, które 
zostało oderwane od swoich internetowych przyjaciół i telewizora. 
– Do jutra nie będzie prądu! – rozbrzmiał donośny głos ojca. Mężczyzna 
zwrócił się do żony i uśmiechnął pod nosem. – Jeden dzień bez elektroniki 
chyba dobrze nam zrobi. Zagramy w Monopoly?
– Chyba zapomniałeś Archie, że jeszcze mają komórki. – Zaśmiała się ciepło 
i przytuliła do męża.
– Mhm. Zawołaj dzieciaki, a ja dorzucę drewna. – I zniknął na chwilę, 
kierując się w stronę kominka.
Samantha zaś zawołała:
– Dzieciaki, chodźcie na dół! Pogramy w planszówki!
Nie minęła sekunda i dało się słyszeć protesty. Jedynie najmłodszy syn 
odparł: – Chętnie! – Tim zbiegł po schodach i krzyknął do ojca: – Tato, tato! 
Jestem lisem! – wskoczył mu na plecy, gdy ten usiadł przy kominku. 
– Tim! Chodź na chwilę! – zawołała Samantha, która udała się do kuchni, aby
przygotować niespodziankę dla syna. Idę! – rzucił krótko, wstał z dywanu
i pobiegł do matki. – Tak mamo? – Mam dla Ciebie prezent. – Podała mu 
sporej wielkości pakunek oraz podłużne pudełeczko. Dzieciak pospiesznie
rozpakował pierwszy prezent. Otworzył szeroko oczy tak bardzo, że dało
się zobaczyć w nich iskierki szczęścia. Prezentem był średniej wielkości 
czerwony bębenek ze złotym napisem „Tim Carmichael 2017”. – Ale super!
– pomyślał. Następnie otworzył drugi pakunek i zobaczył w nim pałeczki
do bębenka. Położył je na membranie instrumentu i uściskał rodziców.

Następnego dnia, podczas Yule, przy rodzinnym stole usłyszał kłótnię do-
rosłych. Każdy chciał każdego przekrzyczeć i dolać oliwy do ognia. Tim 
zerwał się, chwycił za bębenek i zaczął grać. Przygrywał melodię, która
ogarnie dom. Tak, by zapanowała w nim świąteczna atmosfera. Starał
się odtworzyć ulubioną świąteczną piosenkę taty, potem mamy, siostry, 
brata, babci oraz dziadka. Chciał dodać coś od siebie, odrobinę miłości
i ciepła. Uważał, że każdy gra swoją własną melodię, gdzieś głęboko 
w sercu, która odzwierciedla emocjonujące wydarzenia w życiu. Jedni mają 
chaotyczną i czasami przygnębiającą. Drudzy energiczną, od której chce
się tańczyć. Jeszcze inni spokojną i wyrafinowaną. Tim uważał, że jeśli 
melodie się zespolą, może powstać coś niezwykłego. Dlatego też, ten pozor-
nie zwyczajny chłopiec postanowił połączyć melodie ludzi w miasteczku.
Tim nie rozumiał, dlaczego inne dzieciaki znęcają się nad słabszymi,
po co rodzice się kłócą, z jakiego powodu jacyś ludzie w miasteczku
chcą obrabować sklep, raniąc kasjera. Chłopiec uważnie przyglądał się
każdemu, był w stanie zaobserwować, że słowo wypływające z ust jest
jak melodia. Jeśli wypowiadasz coś niemiłego – masz ją chaotyczną.
Jeśli jesteś pogodny – wesołą. Nie słuchał na lekcjach krzyczących nau-
czycieli, którzy próbowali zagłuszyć klasę. Siedział z tyłu, rysował
i słuchał muzyki. Otrzymując bębenek i pałeczki, poczuł się jak chłopiec
z piosenki „Little drummer boy”. Tak samo jak on, nie mogąc ofiarować 
niczego innego, grał dla innych. Przekazywał emocje poprzez muzykę. 
Chciał, by każdy mógł się chociaż na chwilę uśmiechnąć. Obdarować 
innych radością, by zapomnieli o kłótniach i pamiętali, że tak samo jak 
„Little Brummer boy”, też mogą podarować wspaniały prezent 
gwiazdkowy, nie tyle materialny, co duchowy. 

Grał więc melodie, które uspokoiły domowników. 
Jakby nagle wiązka  energii pofrunęła do każdego 
w domu, by przywrócić świąteczny nastrój. Dorośli 
usiedli zgodnie do stołu, na którym nie zabrakło stosów 
strucli, pierników, owoców, ryb i ogromnej ilości sałatek.

Taka oto jest historia małego Tima, który zmienił 
dom rodzinny i ludzi w miasteczku na lepsze.
                                                Matylda Pisarska IIG
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Czy chcesz o tym 
porozmawiać?

Dekalog 
rodzica nastolatka
W poprzednim felietonie opi-

sałam krótko okres dorastania, 

a w tym chciałabym kontynuować ten temat. 

W naszych szkołach prowadzę spotkania psy-

chologiczne dla rodziców, które dotyczą różnych 

aspektów bycia rodzicem nastolatka. Po ostat-

nich dwóch – bardzo intensywnych i owocnych 

– miałam dużo przemyśleń i wniosków. Zebrałam 

je tutaj skrótowo i dosyć swobodnie. Piszę raz 

w formie męskiej, a raz w żeńskiej, ale wszystkie 

rady są zarówno do mam, jak i do tatów. Mam 

nadzieję, że Wam się przydadzą!

1. Jesper Juul, którego książki nota bene pole-

cam, mówi, że wychowanie skończyło się około 

13 roku życia. Co zrobiłeś, to zrobiłeś. Co się 

udało napakować w umysł Waszego potom-

stwa, to już tam jest. I nie dewaluuj tych 13 lat. 

Zmieniałaś pieluchy, wycierałeś obsmarkane 

nosy, ścierałeś wymiociny, znosiłaś krzyki przed 

kasą w supermarkecie i  krytyczne spojrzenia 

ludzi. Jak wtedy wytrzymałeś, to wytrzymasz 

i teraz.

2. No to skoro już te najważniejsze 13 lat minęło, 

to co mam teraz robić jako rodzic? Teraz masz 

dbać o relację. O komunikację. O to, żeby nie 

znielubić swojego dziecka (to czasem i tak 

dużo, wiem, ale pamiętaj o tym).

3. Punkt 2 oznacza, że najważniejszym celem 

Twojej koegzystencji z nastolatkiem nie jest 

dbanie o porządek w jego pokoju. Ani nawet 

o jego oceny. Ani nawet o to, czy pali papie-

rosy. Bez dobrej relacji i tak nie będziesz mieć 

wpływu na te ani żadne inne sprawy w jego 

życiu.

4. Punkt 1 oznacza z kolei, że możesz teraz od-

począć. Pojechać do SPA. Wyjść do kina. Zapi-

sać się na jogę. Bycie rodzicem to frustrująca 

sprawa, zadbaj o siebie. Twoje dziecko jeśli 

ma zrobić coś głupiego, zrobi to równie 

dobrze w czasie, gdy jesteś w pracy, więc nie 

miej wyrzutów sumienia.

5. Tak, wiem, Twoje dziecko bywa naprawdę 

wkurzające. Ale trudna prawda jest taka, że 

Twoja złość jest Twoja. I Ty musisz wziąć za 

nią odpowiedzialność. Wiem, nie ścieli łóżka, 

spóźnia się i jest chamski. Ale i tak ta złość 

jest Twoja. Zastanów się, co jest pod tą złoś-

cią i czego tak naprawdę się boisz. Tak, pod 

rodzicielską złością często jest strach. Czy o to, 

że okaże się, że nawaliłaś w roli rodzica? Czy 

może, że okaże się, że nie byłeś lepszy niż 

Twoi rodzice, a to najgorsze co może Ci przejść 

przez myśl? Tam jest na pewno coś trudnego, 

ale będzie Wam obojgu łatwiej, jak to znaj-

dziesz.

6. Twoje dziecko jest inne niż Ty. I nie chodzi 

o to, że Ty lubisz truskawki, a ono woli mielone. 

Ono lubi inaczej spędzać czas, inaczej odpo-

czywa, inaczej się uczy i lubi innych ludzi, co 

innego je śmieszy i co innego przeraża. Jak 

już to zaakceptujesz, to jest szansa, że nawet 

stwierdzisz, że to czasem lepiej, że tak jest.

7. Twoje dziecko nie będzie takie, jak sobie 

wyobrażasz, że będzie. Generalnie najlepiej 

pozbyć się oczekiwań, bo one przygniatają 

nastolatki. Nawet jeśli nie wypowiadasz ich 

na głos, Twoje dziecko na pewno wie, z jakich 

jego decyzji byś się cieszył, a jakie przepła-

czesz w nocy. Poza tym one frustrują także 

Ciebie. Daj mu być sobą.

8. To nie jest tak, że jeśli Twój nastolatek jest 

chamski wobec Ciebie, to jest chamski wobec 

wszystkich. Albo że jak się spóźnia do szkoły 

i nawala z pracami domowymi, to nie znajdzie 

sobie pracy. Ja wiem, że 16 to już prawie 18, 

ale on naprawdę się jeszcze zmieni. Nawet 

zaryzykuję – najprawdopodobniej zmądrzeje 

(wiem, szok). Ja wiem, że to jest trudne 

(i niesprawiedliwe!), bo to Ty znosisz najgor-

sze zachowania swojego dziecka. No ale na 

kim ma ćwiczyć? Przecież przy obcych nie 

pokazujemy wszystkich prawdziwych emocji. 

To przy bliskich pozwalamy sobie być na-

prawdę sobą. A każdy z nas ma ciemne 

strony. Nastolatek je właśnie odkrywa.

9. Rodzic jest najpierw bogiem, potem wro-

giem, żeby potem mógł stać się człowie-

kiem. Ten pierwszy etap to przede wszystkim 

okres między 4 a 10 rokiem życia. Trzeba 

było się nasycić tym czasem. Kolejny to 

oczywiście dorastanie. I mimo, że rodzic jest 

wrogiem w oczach dziecka, to musi utrzy-

mać w tym czasie jak najwięcej człowieczeń-

stwa. Naprawdę, Wasze dziecko spojrzy na 

Was jeszcze inaczej. Cierpliwości.

10. Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko umiało po-

wiedzieć „nie” rówieśnikom, którzy namawia-

ją go na trawkę albo chłopakowi lub dziew-

czynie, którzy namawiają na seks, na który 

nie ma ochoty, albo – i tu wstaw cokolwiek, 

czego się obawiasz –, to musi to ćwiczyć

na Tobie. Jeśli ma być asertywny, to ma 

być taki wszędzie. W domu też, a może 

nawet przede wszystkim. Jeśli chcesz, żeby

ulegał Tobie, będzie ulegał także innym. 

Pomyśl, człowiek, który ma poczucie włas-

nej wartości, to taki, który mówi to, co 

myśli, umie walczyć o swoje i umie bronić 

swoich racji. Więc pewny siebie nastolatek 

też taki jest. Ale może warto to wytrzy-

mać i zadbać o jego/jej późniejsze poradze-

nie sobie w życiu.

Jeśli te punkty Cię przygnębiły, to wróć jeszcze 

raz do punktu nr 2. On jest najważniejszy. 

I pamiętaj, większa część tej przygody już za 

Tobą. A jeśli jest Ci bardzo trudno – nie bój się 

szukać wsparcia i pomocy.

Tego pięknego, wrześniowe-

go poranka wybrałem się na

grzybobranie w pobliże re-

zerwatu „Krzemionki Opatowskie”. Jak się później okazało,

dopisały nie tylko grzyby. Na skraju lasu natknąłem 

się na smukłego, brązowo połyskującego gada. Był to 

Gniewosz plamisty (Coronella austriaca), rzadko występu-

jący w Polsce gatunek niejadowitego węża. Z powodu 

maskującego koloru, jak też z powodu niewielkich roz-

miarów ciała, gniewosza trudno wypatrzyć. Gad słynie 

z waleczności, o czym mogłem się przekonać, gdy napot-

kany osobnik próbował użreć mnie w palec.

Wasz niepoprawny biolog-paleontolog – Rafał Piechowski

ZWIERZOZWIERZ
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ki– Poprawiłeś już pałę z matmy?

– Jeszcze nie miałem okazji. 

   Pani ciągle nosi dziennik przy sobie.

Tekst i zdjęcie autora
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ TO JAZZMAN!
„Jeśli Święty Mikołaj istnieje, to musi być jazzmanem!”. 
Taka zapowiedź koncertu na Mikołajkach Jazzowych wiele 

lat temu dała mi sporo do myślenia. Zbliża się Boże Naro-

dzenie i ostatnio wpadły mi w ręce artykuły amerykańskiej

astrofi zyczki, Lindy Harden, która specjalizuje się w przed-

stawianiu naukowych dowodów na to, iż świąteczna akcja

Mikołaja jest po prostu niemożliwa. Zmartwiłem się, bo

NIE MOŻE on być jazzmanem, skoro nie istnieje, a nawet jak istnieje, to NIE 

JEST jazzmanem, który z taką improwizacją poradziłby sobie na pewno. 

Pani Harden wyliczyła więc, że musiałby on odwiedzić w wigilijną noc 500 mln 

dzieci w około 170 mln domów i mieszkań. Noc ta jest długa na naszej półkuli, 

ale jest jeszcze ta południowa; średnio więc zmrok trwałby pół doby. Mikołaj 

może cwaniacko wykorzystać strefy czasowe, jadąc za Słońcem, i wtedy 

uzyska czas równy dobie. Podobno nie ma szans: sanie musiałyby zaliczyć 

prawie 2 tysiące gospodarstw domowych na sekundę! Prędkość sanek

Mikołaja byłaby 5 tysięcy razy większa od prędkości dźwięku! Sanie i ich

ładunek musiałyby ważyć 500 tysięcy ton, a co z hamowaniem, ogromnymi

przeciążeniami i zderzeniem z atmosferą, powodującym falę uderzeniową, 

od której w Warszawie wypadłyby wszystkie szyby? Nauka nie pozostawia 

złudzeń; jeśli Mikołaj kiedyś rozwoził prezenty, to one i on wyparowały 

w cztery tysięczne sekundy. 

A więc felieton ląduje w koszu na śmiecie? NIE! Na szczęście są naukowcy, 

polemizujący z naszą astrofi zyczką. Święty Mikołaj idzie z duchem czasu, nie

jest stereotypowy, jak twierdzą legendy o nim, i używa bardzo zaawansowa-

nych technologii, analizując teorię względności Einsteina. Jak jazzman, który 

szuka nowych środków wyrazu i odkrywa interferencję brzmień, dotąd niez-

naną. Szef reniferów sprytnie korzysta z zakrzywień czasoprzestrzeni oraz 

z tuneli czasoprzestrzennych; jedzie jakby na skróty w bardzo odległe od 

siebie miejsca. Jak w jazzowej improwizacji, która bazuje na czymś niespodzie-

wanym, zaskakującym i łączącym często pozornie obce światy muzyczne – 

pop, rock, klasykę, etno, folk czy po prostu swing. 

Ciężar i wielkość prezentów Mikołaj 

kompresuje ad libitum, jak w jazzie, kiedy 

z wielu czasochłonnych pomysłów koncertowych 

układa się materiał na płytę CD. Materia jest 

pustką, bo 99 procent masy atomu skupia 

się w jądrze, które ma średnicę 100 tysięcy 

razy mniejszą od atomu. Mikołaj może 

skompresować prezenty tak, że mieszczą się 

w pudełeczku na herbatę, jak w bisie na jazzowym 

koncercie, kiedy jakiś improwizacyjny drobiazg pozwala 

nam opuścić tę świątynię magii i wrócić do domu w stanie 

upojenia najbardziej „umuzowioną” ze sztuk. 

Mikołaj ma pewnie ze sobą jakieś urządzenia,  na przykład

drukarkę 3D, aby zrealizować prezenty dla grzecznych 

dzieci, jak jazzmani, którzy bawiąc się zdobyczami dzisiejszej

elektroniki, robią nam nieoczekiwane prezenty sonorystyczne. 

Szef reniferów zna też prawa mechaniki kwantowej, które zakładają możli-

wość przebywania cząstek elementarnych w wielu miejscach naraz. Jak na 

koncercie jazzowym, gdzie można powiedzieć, że dana fraza znajduje się 

w dwóch trzecich w uszach słuchaczy, a w jednej trzeciej w mózgu czy sercu

muzyka; to kwintesencja improwizacji. Mikołaj dostraja się więc w poziomie

magii do harmonii i chromatyki jazzowej, ale przede wszystkim do atmosfery

samej nocy wigilijnej. Autor ODYSEI KOSMICZNEJ, A.C.Clarke uważał, że 

zaawansowanej technologii nie można odróżnić od magii. Dlatego Mikołaj 

musi być nowoczesny jak każdy jazzman, który z pietyzmem dla tradycji 

tworzy nową muzykę, będącą odbiciem czasów, w których powstaje.

A więc Święty Mikołaj istnieje i w dodatku jest jazzmanem, ma pomysły i styl 

życia charaktery-styczny dla twórców muzyki synkopowanej. Czekajmy na 

niego, słuchajmy płyt z serii CHRISTMAS JAZZ. A pod choinkę może książka 

JAZZ i FIZYKA?!

2.  Dodaj tylko jedną zapałkę, aby otrzymać prawidłowy wynik. Przekreślenie znaku równości nie jest 

poprawnym rozwiązaniem.

CZY WIESZ, ŻE…
...dlaczego tak hucznie obchodzimy Nowy Rok. 

Przecież gdyby nie cała machina ekonomiczno-

-marketingowa, ta noc niczym nie różniłaby się 

od innych. A jednak... 

Jak głosi legenda, dawno temu Sybilla przepo-

wiedziała, że w nocy z roku 999 na 1000 nastąpi 

koniec świata. Zagładę miał przynieść uwięziony 

w lochach Watykanu smok Lewiatan. Gdy zbliżał 

się przepowiadany czas, w Watykanie rządził pa-

pież Sylwester II. Cała Europa w napięciu i strachu

oczekiwała nadejścia groźnego potwora. Jedni 

pochowali się w domach, inni modlili w kościo-

łach. Jakie było jednak zaskoczenie, gdy wybiła 

północ, a smok się nie pojawił. Ludzie wybiegli 

na ulice miast, by świętować kolejny Nowy Rok. 

Śpiewali i tańczyli, a ich radości nie było granic. 

Niemniej uradowany Sylwester II pojawił się 

w oknach swego pałacu i błogosławił „Urbi et 

Orbi – Miastu i Światu”, co do dziś robią wszyscy 

papieże, życząc mieszkańcom Ziemi pomyślno-

ści i szczęścia. To wtedy noc na przełomie grudnia 

i stycznia nazwano od imienia papieża Sylwe-

strem. I choć dziś nikt już nie wierzy, że nastąpi 

koniec świata, gdy wybija północ wszystkich ogar-

nia euforia. 

Out of the box!
Tytuł jest podpowiedzią do rozwiązania 
wszystkich poniższych zagadek.

1.  Połącz kropki za pomocą 4 prostych 

odcinków bez odrywania długopisu 

i prowadzenia śladu drugi raz po tej 

samej linii.
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

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 G
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PISMO WYDAJE: 
Fundacja AlterEdu

co w muranowskiej (i nie tylko) trawie piszczy

Ak�u��noś��

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”.

TEATR COLLEGIUM NOBILIUM
zaprasza
MARAT/SADE czyli NIE DO KOŃCA O WARIATACH  
reż. Wawrzyniec Kostrzewski

W latach 60-tych sztuka Marat/Sade opowiadała o waria-

tach, którzy wykrzykują hasła odzwierciedlające praw-

dziwy obraz świata. Ostre polityczne i społeczne diagnozy

bezpiecznie chowały się w trzech ramach: Rewolucji Fran-

cuskiej, zakładu dla obłąkanych i teatru w teatrze.

Dziś wariaci nie są potrzebni. Racjonalne słowa, padające 

z ust bohaterów wyjętych z naszych czasów, stają się obra-

zem szaleństwa pozornie zdrowej rzeczywistości. Szaleń-

stwo normalności osiąga skalę, której nie ma nawet w zakładzie 

psychiatrycznym.

NIEŚMIERTELNE MECHANIZMY
Rzeczywistość pod wieloma względami się zmieniła w sto-

sunku do lat 60-tych, kiedy powstał tekst sztuki, jednak me-

chanizmy działania społeczeństwa, narodu i polityki, skupia-

jącej się coraz agresywniej na tępieniu przeciwnika, są wciąż 

aktualne, nawet bardziej bezwzględne niż kilkadziesiąt lat 

temu. I choć niejasna jest ostateczna defi nicja rewolucji, spo-

łecznych tarć, choć nieznane są sposoby budowania ideal-

nego świata, to warto dla przestrogi zanurzyć się w ponury 

świat współ-czesnego szaleństwa, tak zręcznie i lekko nasz-

kicowany przez Petera Weissa.

Zapraszamy do Muzeum Szafotu, w którym grupa frustra-

tów spróbuje odegrać historyczne zabójstwo Marata a jedno-

cześnie opowiedzieć o polityczno-społecznych dewiacjach 

naszych czasów.

Słowo od reżysera: „Akcja dzieje się w przytułku dla obłą-

kanych, gdzie pacjenci pod przewodnictwem Markiza de 

Sade, opowiadają historię tego właśnie zabójstwa. Spektakl

miał wtedy, i ma też dzisiaj, bardzo silny wydźwięk poli-

tyczny. Z jednej strony mówi o zawiłościach Rewolucji

Francuskiej, ale tak naprawdę, zderzając polemikę Marata

i Markiza de Sade, opowiada o niezmiennych, nieśmier-

telnych mechanizmach wielkiej polityki; o demagogii, o spo-

łeczeństwie, które jest podatne na różnego rodzaju narracje.

Sztuka zadaje też pytanie, jakie mechanizmy tworzą rzeczy-

wistość i struktury społeczne.”

Wawrzyniec Kostrzewski – reżyser, scenarzysta, twórca 

spektakli, laureat Nagrody im. Stefana Treugutta, za wybitne 

osiągnięcia w teatrze.

Teatr Collegium Nobilium jak zwykle zapewnia specjalne 

zniżki seniorom i studentom.

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

Terminy w grudniu: 8 (premiera), 9, 10, 12, 13

Dla czytelników Gazety Muranowskiej są przygotowane

2 podwójne zaproszenia na spektakl Marat/Sade do ode-

brania w kasie Teatru, po potwierdzeniu z Redakcji. 

Zapraszamy na wszystkie spektakle Teatru Collegium No-

bilium – repertuar na stronie www.tcn.at.edu.pl 


