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Mam wrażenie,
że ciałopozytywność
jest teraz wszędzie:
w internecie, w gazetach,
w reklamach, muszę
chyba jeszcze w lodówce
poszukać, ale pewnie też
coś się znajdzie.
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Społeczne Liceum
Ogólnokształcące nr 7
Fundacji AlterEdu
w Warszawie
zaprasza do

Centrum Edukacji
Alternatywnej

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkiego najlepszego,
a przede wszystkim zdrowia i bezpiecznego przetrwania trudnych dni.
Redakcja Gazety Muranowskiej
PERŁY MA ZOWSZ A

Kościół w Brochowie
Nad rzeką Bzurą, nieco na
północ od Żelazowej Woli,
leży Brochów. Góruje nad
nim renesansowy kościół
pod wezwaniem św. Rocha
i św. Jana Chrzciciela.

str. 4

Ilustracja: Darek Miroński

str. 5

Pascha Żydowska
Pesach w języku hebrajskim oznacza „przejście”,
jest też zwane Świętem Wiosny.
Na stołach chrześcijańskich króluje jajko,
a jakie menu jest podawane na uczcie sedarowej?
str. 2
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Pascha Żydowska
Pesach w języku hebrajskim oznacza „przejście”, jest też zwane
Świętem Wiosny. Na stołach chrześcijańskich króluje jajko,
a jakie menu jest podawane na uczcie sedarowej?

Hebrajskie znaczenie Pesach można rozmieć w dwojaki
sposób. Jako przejście z pory zimowej do wiosennej
lub dosłownie jako przejście Izraelitów pod wodzą
Mojżesza przez Morze Czarne. Wielki exodus
opisany w Księdze Wyjścia wymusiły na
faraonie Ramzesie XIII klęski, które nawiedziły
Egipt. Najstraszniejsza, zesłana przez Jahwę,
zabiła wszystkich egipskich pierworodnych.
To na pamiątkę tego wydarzenia kobiety
przygotowują ucztę zwaną sedar. W tym
roku święto wypada w niedzielę 28 marca.
Co znajdzie się w menu tego wieczoru?
Przede wszystkim maca i potrawy z niej
przyrządzone: macę zapieka się ze szpinakiem
i wołowym mielonym mięsem, z macy robi się
knedle podawane w rosole i słodkie krincelki –
placuszki z rodzynkami i migdałami.
Na stołach pojawia się także kugiel – tradycyjna
potrawa kuchni żydowskiej, przyrządzana w postaci
zapiekanki w wersji pikantnej lub słodkiej. Jest np. kugiel z macy
i wędzonego zmielonego mięsa wołowego, kugiel kartoflany czy kugiel serwowany z winem.
Nie brakuje różnego rodzaju pesachowych naleśników: z białym serem, jabłkami, ze szpinakiem
lub nadzieniem grzybowym. W końcu pojawia się deser zwany cymesem – przygotowywany
z rozmaitych owoców suszonych, ugotowanych z cukrem i cynamonem.
Wiele specjałów przyjęło się w kuchni polskiej: kurczak duszony z suszonymi śliwkami lub
barszcz czerwony z duszonym, pokrojonym w kostkę, najszlachetniejszym mięsem wołowym.
Charakterystyczne dla menu pesachowego jest to, że zarówno mięsa, jak i ser czy warzywa
doprawione są lub uzupełniane gorzkimi ziołami zwanymi maror. Zalicza się do nich chrzan,
cykorię, trybulę, endywię i sałatę – zioła te mają najpierw smak słodki, a potem szybko gorzknieją.

THE ROCK ‘N’ ROLL FRATERNITY – DICK GRANT

Ryc: Internet

Podczas uczt sedarowych biesiadnicy wychylają po pięć kielichów wina. Cztery pierwsze symbolizują cztery obietnice Boga dane Żydom: wyprowadzę, wyratuję, wybawię, wezmę (wezmę
was do Siebie jako naród, będę dla was Bogiem). Ostatni piąty, napełniony słodkim winem
czerwonym, symbolizuje krew ofiarnego baranka, którą w czasach biblijnych naznaczono
drzwi żydowskich domów, dzięki czemu ocalono od śmierci pierworodnych Izraelitów. Wraz
ze wzniesiem piątego kielicha wypowiada się z powagą słowa: „Na przyszły rok w Jerozolimie”.

ROCK’N’DROLOWE BRACTWO – DICK GRANT



Running New Kommotion in the 70s and 80s brought me into conProwadzenie New Kommotion zaowocowało kontaktami z wieloma
tact with many characters in the world of 50s Rock ‘n’ Roll. This time
osobami związanymi ze światem rock’n’rolla lat pięćdziesiątych. Tym
I’m going to deal with just one of them. His name was and is Dick
razem opowiem tylko o jednej z takich osób. Jest to Dick Grand,
Grant, known to his parents as Francis and to the rest of the world as
nazwany co prawda przez rodziców Francis, ale rozpoznawany
Dick. He became an early subscriber to the magazine. I think it was
w świecie właśnie pod imieniem Dick. Był jednym z pierwszych,
after the second issue that he contacted me to tell me that he had
którzy wykupili subskrypcję naszego pisma. Po wydaniu drugiego
some additional information on an artist we had featured in that
numeru skontaktował się ze mną mówiąc, że ma jakieś dodatkowe
issue. I agreed to meet him in the Hop Bine pub (nowadays a Tesco
informacje o artyście, którego przedstawialiśmy właśnie w tym wystore) so as to exchange information. I then made a bad mistake Zdjęcia
daniu New Kommotion. Umówiliśmy się na spotkanie i rozmowę
and suggested we go round to my house to look at my records. Dick z archiwum autora
w pubie Hop Bine (w jego miejscu jest teraz Tesco). Potem zrobiłem
took the offer to come round to my house as a standing invitation
błąd i zaprosiłem go do domu na oglądanie moich płyt. Dick uznał
and for the next 24 years came round every Thursday to go for a drink,
zaproszenie za aktualne na następne dwadzieścia cztery lata i przychodził
discuss matters rock’n’roll, and then sleep on my sofa before getting up about
do mnie w każdy czwartek na drinka i dyskusje o rock’n’rollu. Zasypiał potem
7am and going off to work before I got up. He had been in the Army for
na mojej kanapie i wstawał przed siódmą następnego dnia, tak, by zdążyć
a number of years and had served in Germany and Aden. He was interested
do pracy zanim jeszcze ja się obudziłem. W przeszłości Dick służył wiele lat
in Military History and was fascinated by my father’s role in the Polish Home
w wojsku, był w Niemczech, w Aden. Interesowała go historia wojskowości
Army.
i zafascynowany był udziałem mojego ojca w działaniach Armii Krajowej.
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His motives for leaving the Army were commendable as he did so to look after his ageing
parents who lived in a council flat in Wandsworth. However this was not a good base for
becoming a Rock ‘n’ Roll Impresario, which is
what he decided to do. He had found, and
met several 50’s rock ‘n’ roll artists on his trips
to Texas, and decided he was going to bring
them over to England for concerts at the burgeoning UK Rockabilly scene. The main problem
was that the Grant household did not possess a telephone, a vital item of equipment if
arranging deals with artists. And so it was that
my phone in Wembley became his main source
of communication with Texas. My phone bills
rose astronomically, but there was no offer
made towards paying for them by Dick!
Eventually he brought over Gene Summers accompanied by his wife Dea.
Gene Summers had started recording in 1957 and had then cut “School
Of Rock ‘n’ Roll”/“Straight Skirts” in Hollywood in February 1958. Although not
known in the USA, it was a very popular with record rock ‘n’ roll fans. Unlike
many 50s rock ‘n’ roll artists, Gene had carried on performing as a singer
through into the 70s as well as continuing to record. (His last recordings were
made in 2005). He first arrived in France to play a show in Lille, France, before
coming to England to play at the Royalty, in Southgate, London, followed by
a show at the Chicka-Boom Club at the St Helier Arms in Carshalton on 23rd
February 1980. Whilst Dick had funded the airfare from Texas for Gene and his
wife, his finances did not run to a hotel room, and so he put up Gene and
his wife in his bedroom! Nor did he have a car. Jim Grant co-editor of New
Kommotion was roped in to act as chauffeur as he had a BMW. After the
show, which was a great success, Dick invited my wife and I and Jim Grant
along with the Summers for a celebratory drink at his parents’ flat. We went
up in the lift to the fifth floor. On the living room table there was a bottle of
tequila, a flask of coffee and a plate of sandwiches curling up at the edges.
There weren’t enough seats in the living room to accommodate everybody,
so I recall sitting in the floor. Dick poured a drink of tequila for the more foolhardy. We quietly discussed the show, aware that Dick’s parents were in bed.
Suddenly the door flew open and in rushed a wailing banshee with long
flowing grey hair in a full length nightgown yelling in a broad Irish accent, “Francis! What are you making all this noise for? You’ll get us thrown out of these
flats. ”With which the whirling dervish disappeared. We all sat in a stunned
silence, before murmuring our goodbyes and quietly leaving. Gene and his
wife adjourned to the luxury of Dick’s bedroom. They managed to survive
the one night in Wandsworth at the Grants’ flat before they moved out to
a hotel paying for it out of their own pockets. Whilst in London Gene recorded
at the Frog Studio in Stanmore, London backed by the Blue Cat Trio. Jim and
I were both present at the session contributing rebel
yells on “Rock ‘n’ Roll Ruby”. In terms of furthering
his career in Europe, these initial concerts were
a great success with numerous appearances in
France and Sweden to follow. I would meet up with
Gene later that year in Dallas, Texas, and in fact stay
with him for a few days, but that is another story that
I will relate in a future article.

Decyzja Dicka o porzuceniu wojska podyktowana była bardzo szlachetnymi pobudkami,
gdyż postanowił zajęć się swoimi starzejącymi się rodzicami, którzy mieszkali w mieszkaniu komunalnym w Wandsworth. Chociaż
nie było to najlepsze miejsce, w którym można
było zacząć karierę impresaria artystów, to
właśnie tym Dicka Grant postanowił się zająć.
Podczas swoich podróży do Teksasu w latach
pięćdziesiątych poznał i odkrył kilkunastu wykonawców rock’n’rolla. Sprowadzał ich potem
na koncerty na rozkwitające wtedy w Wielkiej
Brytanii sceny Rockabilly. Największym problemem całego przedsięwzięcia był fakt, że
w mieszkaniu Dicka nie było telefonu, niezGSSchool
będnego sprzętu pozwalającego na omawianie umów z artystami. Tak to się skończyło,
że telefon w moim domu na Wembley stał się głównym urządzeniem do
komunikacji pomiędzy Anglią i Teksasem. Dostawałem astronomiczne rachunki,
ale nigdy nie było sugestii ze strony Dicka, że je zapłaci!

wembley_hopbine

Tłumaczenie Agnieszka Sozańska

AK-DG-Joe Clay 87

Dick sprowadził w końcu do Anglii Gene Summers i jego żonę. Gene zaczął
nagrywać w 1957 roku a rok później, w lutym, powstał w Hollywood “School
Of Rock ‘n’ Roll”/“Straight Skirts”. Chociaż utwór ten był nieznany w Stanach,
zyskał popularność u fanów płyt rock’n’rollowych. W przeciwieństwie do
wielu artystów lat pięćdziesiątych, Gene Summers śpiewał, nagrywał i koncertował jeszcze w latach siedemdziesiątych. (Jego ostatnie nagranie pochodzi
z roku 2005). Po występie w Lille, we Francji, przybył do Londynu, żeby
zagrać na Royalty, Southgate, a potem dać koncert w klubie Chicka-Boom,
w St Helier Arms, w Carshalton 23 lutego 1980 roku. Dick co prawda zapłacił za
bilet z Teksasu dla Gene’a i jego żony, ale na hotel już go nie było stać, więc
umieścił artystę w swojej sypialni. Nie miał też samochodu, więc poprosił
Jima Granta, mojego wspólnika w New Kommotion, żeby woził ich swoim
BMW, jako kierowca. Po występie, który okazał się sukcesem, Dick zaprosił
mnie z żoną, Jima i Summersów na drinka do mieszkania swoich rodziców.
Wjechaliśmy windą na piąte piętro. Na stole w salonie stała butelka tequili,
dzbanek kawy i talerz kanapek, nie pierwszej świeżości. Nie było dosyć miejsc
siedzących, więc pamiętam, że siedziałem na podłodze. Dick polał duże
drinki i rozmawialiśmy o występie. Byliśmy dość cicho, bo zdawaliśmy sobie
sprawę, że w pokoju obok śpią rodzice Dicka. Nagle drzwi do sypialni się
otworzyły i stanęła w nich postać z długimi, siwymi włosami, drąca się
z irlandzkim akcentem w niebogłosy: „Fransis! Dlaczego tak wrzeszczycie? Czy
chcesz, żeby nas wywalili z tego mieszkania?” – po czym zniknęła w pokoju.
Zamilkliśmy oszołomieni, a potem pożegnaliśmy się pośpiesznie i wyszliśmy.
Gene z żoną schronili się w sypialni Dicka. Wytrzymali w mieszkaniu jego
rodziców w Wandsworth tylko tę jedną noc, potem przenieśli się do
hotelu i zapłacili za niego z własnej kieszeni. Gene nagrywał w Frog Studio,
blisko Stanmore w Londynie, towarzyszyli mu Blue Cat Trio. Byliśmy tam
z Jimem podczas sesji nagraniowej i wydawaliśmy okrzyki podczas wykonania „Rock ‘n’ Roll Ruby”. W kontekście dalszej kariery Gene’a te koncerty
były wielkim sukcesem, podobnie jak następne we Francji i w Szwecji. Spotkałem się jeszcze z nim w tym samym roku w Dallas, w Teksasie i spędziłem
u niego kilka dni, ale to już opowieść na inny felieton.

GSFrogStudio-06

GG-Tony Conn-K.Kettner Weymouth 16.10.87
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Kościół w Brochowie
Nad rzeką Bzurą, nieco na północ od Żelazowej Woli, leży Brochów.
Góruje nad nim renesansowy kościół pod wezwaniem św. Rocha i św.
Jana Chrzciciela. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości i drewnianym
kościele pochodzą z XII wieku. W 1331 roku z fundacji książąt mazowieckich na miejscu drewnianego postawiono murowany kościół.
Jak wiele innych miejscowości Brochów przechodził z rąk do rąk. W XVI
wieku należał do rodu Brochowskich herbu Prawdzic. W tym czasie,
z inicjatywy wojewody warszawskiego Jana Brochowskiego, kościół przebudowano. Dodano nawy boczne i wieże obronne, które łączył biegnący nad nawami ganek strzelecki. Nad
pracami związanymi z przebudową czuwał Jan Baptysta z Wenecji, współpracownik Bartolomeo Berrecciego na Wawelu, znany również z przebudowy płockiej katedry, budowy warszawskiego barbakanu i wielu innych projektów. Kolejny właściciel Brochowa, Olbracht
Adrian Lasocki, w XVII wieku nadał mu prawa miejskie. W tym burzliwym okresie los nie
oszczędzał kościoła, który w czasie potopu szwedzkiego został poważnie uszkodzony. Wtedy
też obwiedziono teren kościoła murem obronnym i fosą, a w narożach postawiono bastiony.

Zdjęcia autora tekstu

Półtora wieku później, 2 czerwca 1806 roku, w kościele odbył się ślub Mikołaja Chopina
z Teklą Justyną z Krzyżanowskich. Również tutaj w Wielkanoc 1810 roku ochrzczono ich
syna. W księdze metrykalnej możemy przeczytać: „Roku 1810, 23 miesiąca kwietnia o godzinie
trzeciej po południu przed nami proboszczem brochowskim, sprawującym obowiązki urzędnika stanu cywilnego parafii brochowskiej powiatu sochaczewskiego w departamencie
warszawskim, stawili się Mikołaj Chopin, ojciec lat mający 40, we wsi Żelazowa Wola zamieszkały, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu jego w dniu 22 miesiąca
lutego o godzinie 6 wieczorem roku bieżącego, oświadczając, że jest ono spłodzone z niego
i Justyny z Krzyżanowskich, liczącej lat 28, jego małżonki, i że życzeniem jego jest nadać mu
dwa imiona Fryderyk Franciszek”.
Fortyfikacje, którymi obwiedziono kościół w XVII wieku, nie uchroniły go przed kataklizmem
I wojny światowej. Kościół spłonął, zawaliły się stropy, wnętrza bezpowrotnie przepadły.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kościół poddano pracom remontowym. Budowla
nie cieszyła się jednak długo nowym blaskiem. We wrześniu 1939 roku w czasie bitwy nad
Bzurą kościół znowu poważnie ucierpiał. Po wojnie, w latach 1946–49, przeprowadzono
remont, po czym w latach komunizmu stan kościoła ponownie się pogorszył. Dopiero w latach
90. przywrócono wnętrzom piękne polichromie pokrywające kolebkowe sklepienia i ściany.
Naprzemienne zniszczenia i odbudowy kościoła mogą być alegorią losów Polski, obrazujących bezsens wciąż powtarzanej historii.
Kościół niezmiennie od XVI wieku ma formę trójnawowej renesansowej bazyliki z cechami
gotyku. Jest zbudowany z wypalonej czerwonej cegły w układzie polskim. Dachy chroni
ceramiczna dachówka, a wieże przykryto blaszanymi hełmami ozdobionymi krzyżami. Rzadkością w polskiej architekturze jest umiejscowienie wieży nad apsydą. Wyposażenie kościoła,
poza wyjątkami, jest współczesne. Z historycznych elementów zachowały się XVIII-wieczne
figury świętych oraz kominki, na których gotowano posiłki dla załogi w czasie oblężenia.
W podziemnych kryptach znajdują się groby członków rodu Lasockich.
Warto wybrać się na wycieczkę do Brochowa, leżącego w bliskim sąsiedztwie urokliwej
Puszczy Kampinoskiej. Dodatkową atrakcją jest również wizyta w niedalekiej Żelazowej Woli.
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Brochów – zniszczenia po II wojnie światowej
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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?
Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7
Fundacji AlterEdu w Warszawie
zaprasza do

ALTE
EDU

FUNDACJA
Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

Centrum Edukacji Alternatywnej
www.slo7.waw.pl
Społeczne Liceum Ogólnokształcącym nr 7 im. Bronisława Geremka
Fundacji AlterEdu w Warszawie, które istnieje od 1990 roku, specjalizuje się w pracy z dziećmi o specyficznych problemach edukacyjnych.
Ucząc nie zmieniamy programu i poziomu nauczania, ale dostosowujemy metody nauczania do potrzeb tych uczniów. Dzięki tej metodzie
nasi absolwenci, także ze spektrum autyzmu, z sukcesem podejmują
dalszą naukę na uczelniach wyższych.

Mamy jeszcze kilka
wolnych miejsc w klasie pierwszej!!!
Proponowany przez nas alternatywny
system nauczania dedykujemy
ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
młodzieży licealnej z Warszawy
oraz okolic.
Zindywidualizowany
tel.: (22) 3926140,
fax: (22)
4359795
tel. kom.:
601777017
tok nauczania przeznaczony
jest dla
osób posiadających orzeczenie

slo7@slo7.waw.pl
o potrzebie kształcenia specjalnego
ze względu na autyzm, niedostoNasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni
sowanie społeczne, niepełnosprawność
ruchową
w natym
przy Karmelickiej 26 (wejście
z lewej strony
tyłachafazje,
budynku) które
ze względu na specyfikę swoich trudności, nie mogą uczestniczyć
w tradycyjnej formie nauczania licealnego.

Od roku szkolnego 2021/2022 chcemy wprowadzić w naszym liceum
klasy realizujące nauczanie alternatywne. Będzie ono polegało na
połączeniu nauczania stacjonarnego tych dzieci, które mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole z nauczaniem zdalnym, czyli
jednoczesną transmisją lekcji dla uczniów, którzy nie maja możliwości
bycia w klasie. Klasa stacjonarna to 5–7 uczniów pozostających cały
czas pod opieką specjalistów i dochodzących na poszczególne lekcje
nauczycieli. Klasa zdalna natomiast to 5–7 uczniów pozostających
w zdalnym kontakcie ze szkołą podczas lekcji. Dla tych uczniów proponujemy również terapię prowadzoną w weekendy oraz wyjazdowe turnusy rewalidacyjne.
Klasy zdalne będą traktowane zgodnie z przepisami prawa oświatowego jako nauczanie domowe, jednak nauka będzie prowadzona zdalnie
w trybie kontaktu codziennego.

Fot. Fundacja AlterEdu

W ramach całościowego wsparcia ucznia proponujemy szereg zajęć
dodatkowych, które mają na celu wspomóc rozwój społeczny i psychiczny naszych podopiecznych.
1. Zintegrowana wsparcie psychologiczno–pedagogiczne
(zajęcia indywidualne)
2. Trening umiejętności społecznych
3. Trening umiejętności poznawczych
4. Treningi koncentracji uwagi
5. Treningi samodzielności
6. Treningi aktywności społecznej
7. Logopedia
8. Dodatkowe wsparcie w procesie edukacyjnym,
w zależności od potrzeb

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego: walczakanna@o2.pl
https://fundacja-alteredu.pl/
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Mam wrażenie, że ciałopozytywność
jest teraz wszędzie: w internecie, w gazetach,
w reklamach, muszę chyba jeszcze
w lodówce poszukać,
ale pewnie też coś się znajdzie.

A jednak jak zaczęłam przygotowywać ten artykuł, a potem konsultować go z @kisielle (profil
Oli Kisiel na Instagramie) – za co jej ogromnie
dziękuję, a Was do niej zapraszam! – to okazało się, że sprawa jest dosyć skomplikowana.
A o ciałoneutralności prawie nie ma po polsku
materiałów. Mam mimo wszystko nadzieję, że
grafiki wyszły zrozumiale i ciekawie.
Wiem, że wiele osób ma z ruchem ciałopozytywnym negatywne doświadczenia. Myślę, że
to jest tak jak ze wszystkim, zawsze znajdzie się
ktoś, kto przeinaczy nawet najpiękniejszą ideę,
a jak jeszcze się okaże, że można na niej zarobić, to z początkowych założeń niewiele zostaje.
Jest też całe grono osób, które ich po prostu nie
zrozumiały. I jeśli ktoś na reklamę z modelką
plus size reaguje: „No to jest prawdziwa kobieta,
a nie ciągle te wieszaki”, to po prostu NIE jest
ciałopozytywny.
Dlatego namawiam do tworzenia własnych definicji, wybierania swoich źródeł i twórców_czyń
oraz własnej ciałopozytywnej albo ciałoneutralnej
drogi. Dla mnie te dwa nurty wspaniale się uzupełniają. Mam takie wrażenie, że ciałoneutralność
jest dzieckiem ciałopozytywności, od którego ona
wiele się nauczyła.
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www.fundacja-alteredu.pl

Gdy Rozkwitnie na Nowolipkach
Pod numerem 13 są od sierpnia – Przemek, Fabian oraz Roza, która wychowała
się w Turkmenistanie, założyli sklep-butik
Rozkwitnie z zielonymi roślinami. Wielu
wróżyło im szybką plajtę. Tymczasem...
Fabian: Mieszkańcy naszej kamienicy, jeszcze podczas prac remontowych w lokalu,
wstępowali się przywitać, zaciekawieni, co
robimy. Co prawda nieraz zastanawialiśmy się, czy taka przejazdowa ulica, jaką są Nowolipki, wystarczy, żeby przyciągnąć ludzi, ale nasze obawy okazały się bezzasadne – lokal
odsyła jeden do drugiego, na Nowoplikach można kupić
jednocześnie roślinę, tkaninę, pościel, a po drodze wstąpić
do fryzjera i na manicure. Wiele osób samych z siebie zaczęło
nas polecać i pisać na forum Muranowa, my nie przyłożyliśmy
do tego ręki.
Przemek: Muranów to taka społeczność w skali mikro.

Wersję elektroniczną Gazety Muranowskiej oraz numery archiwalne
można pobrać ze strony: www.gazetamuranowska.pl
Roza: Rośliny wymagają dużo cierpliwości, ale też odprężają, oczyszczają powietrze,
są – co udowodnione naukowo – zbawienne dla zdrowia. Dzięki nim można oderwać się
od pracy, zapomnieć o niej.
F: Pomyśleliśmy, że skoro rośliny tak bardzo pomagają nam, to czemu nie miałyby podobać
się też innym? Stąd pomysł na to miejsce. Staramy się przekazywać ludziom pozytywną
energię, którą de facto czerpiemy właśnie od nich, od naszych gości.
GM: Kto do Was przychodzi najczęściej?
F: Różne osoby, od nastolatek, przez starszych panów, którzy od lat hodują kaktusy,
do pań 80+. Słowem ludzie pozytywnie zakręceni. Zdarzają się też osoby, które
mają gorszy dzień i jak mówią: „przyszłam po roślinę, żeby sobie poprawić humor”.
Szczególnie teraz, w okresie pandemii, przychodzą starsze osoby złaknione kontaktu,
np. od czasu, kiedy zamknęli klubokawiarnię na Anielewicza, zachodzi do nas jedna
pani, żeby choć przez chwilę z kimś porozmawiać.
P: A my jesteśmy chętni na każdy kontakt. Zresztą, temat roślin jest długi, zawsze można
powymieniać się doświadczeniami: ktoś coś kupi, przy okazji zada jakieś pytanie i tak
od słowa do słowa schodzi się pół godziny, czy nawet dłużej.
F: Ludzie się śmieją, że od nas szybko się nie wychodzi. Ale my nie lubimy pośpiechu
i staramy się z każdą osobą choć chwilę porozmawiać i zatrzymać w naszej muranowskiej dżungli.
GM: Rozprawmy się z mitami – panuje przekonanie, że nie każdemu rośliny się „udają”.
F: Przede wszystkim nie można się ich bać i od razu się do nich zrażać. Uważamy, że nie
ma czegoś takiego jak „ręka do roślin”. Wystarczy odrobina wiedzy, którą chętnie się
dzielimy, oraz odpowiedni dobór rośliny na konkretne stanowisko. Ważne jest też to,
gdzie kupujemy roślinę
P: Zawsze służymy radą. Pomagamy ratować rośliny do końca. Jeśli ktoś mówi nam, że
często wyjeżdża w delegacje, a podoba mu się roślina, która wymaga podlewania
co kilka dni, to odradzamy jej kupienie. W naszym interesie teoretycznie byłoby, żeby
ją sprzedać, ale nie robimy tego – to byłoby naszym zdaniem nieuczciwe. Doradzamy
wtedy bardziej wytrzymałą roślinę.
R: Chcemy, żeby ludzie cieszyli się z rośliny jak najdłużej i z zadowoleniem wracali do
sklepu. Bardzo się cieszymy, jak słyszymy po kilku miesiącach, że roślinka od nas
rozkwita i wypuszcza liść za liściem. To dla nas największy komplement.
GM: Ostatnio wśród trendów wnętrzarskich pojawiła się moda na tropikalny busz.
A jakie u Was można znaleźć egzotyczne rośliny?
F: Tropikalne alokazje, palmy kanaryjskie, boliwijskie rośliny wiszące, brazylijskie hatiory.
Trend trendem, ale my wolelibyśmy, żeby zmieniło się nasze myślenie o roślinach.
Roślin nie można traktować jak meble, i gdy opadnie choć jeden listek wystawiać na
klatkę. Dbanie i otaczanie się nimi musi wejść nam w krew, ponieważ przebywanie
wśród roślin i dostrzeganie ich piękna ma na nas zbawienny wpływ.

P: Po 12 godzinach spędzonych za biurkiem nie wystarczało
mi przejść się po parku. Z różnych względów musiałem
troszkę w życiu przystopować i zwolnić tempo. Naturalną
alternatywą okazały się rośliny, moja wieloletnia pasja.
Zawsze w domu mieliśmy rośliny. Jako dziecko każde wakacje spędzałem na wsi u dziadków, otoczony naturą, a tutaj,
wśród wieżowców, tej natury zaczęło mi brakować – stąd
pomysł na stworzenie własnej oazy spokoju.
F: Trzeba jednak zaznaczyć, że dotąd pracowaliśmy zamknięci w biurach. Tutaj co prawda od świtu do zmierzchu pracujemy fizycznie, ale jest to praca zdecydowanie bardziej
przyjemna i przynosząca ogrom satysfakcji. Nie wystarczy
przywieźć roślin od plantatorów i umieścić ich na regałach.
Trzeba jeszcze o nie specjalnie zadbać: przesadzić do odpowiedniej ziemi, dobrać donicę, oczyścić z kurzu. Mamy
tu około pół tysiąca roślin, każdą trzeba indywidualnie
podlać, przejrzeć, przetrzeć. Staramy się, żeby wszystko
dopinać na ostatni guzik i zwracamy uwagę na detale,
nawet keramzytu, czy perlitu nie wrzucamy do byle jakiego
plastiku, ale pakujemy do papierowej torebki z logo sklepu.
Tu wszystko wymaga czasu i zaangażowania.

GM: W sklepie czekają na mieszkańców promocje?
P: Tak, była promocja na Mikołajki – do każdego zakupu dołączaliśmy małą choinkę.
Na Dzień Kobiet – proponowaliśmy wegańskie trufle i wręczaliśmy Paniom w prezencie
od Rozkwitnie hiacynty. Mamy też
plany na pierwszy dzień wiosny,
ale to na razie niespodzianka.
To miło widzieć uśmiech na twarzach ludzi, chcemy się dzielić
pozytywną energią.
GM: A jakie są dalsze plany?
F: Przed sklepem na tym małym
pasie zieleni chcemy posadzić
kwitnące rośliny. Zrobić neon,
który by nawiązywał do dawnego neonu „Mydła i farby”
i dzięki któremu wtopilibyśmy
się w muranowski klimat. Zrobić
wystawę o historii Muranowa.
Czas pokaże, co z tego uda się
zrealizować. Póki co zapraszamy
do Rozkwitnie po odrobinę pozytywnej, zielonej energii.

Fot. Rozkwitnie

GM: Porzuciliście pracę w dobrej kancelarii prawniczej,
jak Przemek lub przy eventach, jak Fabian i Roza. Nie
żałujecie?
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Ważne adresy
Muranów i nie tylko
Teatr Kamienica
al. Solidarności 93
tel. 22 624 01 99

Jan Matejko
Mat
a ejko
at
k
ko

www.teatrkamienica.pl

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

Kino Muranów
ul. Andersa 5
tel. 22 635 25 29
www.kinomuranow.pl

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

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
Biuro Rady Głównej

Biuro Rady Głównej
Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego
ul. Nowolipki 2
infolinia 22 127 48 50
www.ptsr.org.pl

POZIOMO:
4. Typ (rodzaj) unii zawartej w Lublinie
w roku 1569
6. Imię żony Jana Matejki
9. Nazwa najsłynniejszego w Polsce dzwonu,
któremu Matejko poświęcił obraz
10. Marszałek Sejmu Wielkiego niesiony
na ramionach posłów na obrazie
KONSTYTUCJA 3 MAJA
11. Nadworny błazen Zygmunta Starego
PIONOWO:
1. Książę, centralna postać obrazu
BITWA POD GRUNWALDEM
2. Nazwisko posła ziemi nowogródzkiej,
który sprzeciwiał się podpisaniu traktatów
rozbiorowych
3. Król przyjmującyposelstwo bojarów
rosyjskich
4. Przedmiot leżący na podłodze przed
królem na obrazie KAZANIE SKARGI
5. Ulica w Krakowie, na której znajduje się
DOM JANA MATEJKI

7. Narodowość Franciszka, ojca Jana Matejki
8. ........... ORLEAŃSKA , największy obraz
namalowany przez Matejkę
10. Imię władcy Polski widniejącego na banknocie
10 złotowym, opracowanym na podstawie
rysunku Matejki
12. Miasto, w którym Albrecht Hohenzollern złożył
hołd przed Zygmuntem Starym

Instytut Wzornictwa
Przemysłowego
ul. Świętojerska 5/7
tel. 22 860 01 73
www.iwp.com.pl

Ćwiećfunciak
ul. Andersa 30,
tel. 799 328 822

4-8

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

Grafika – Monika Klonowska

dks.art.pl

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

domsmakow.pl

Ognisko
Artystyczne Nowolipie
ul. Nowolipki 9B
tel. 22 635 19 60
www.nowolipki.edu.pl
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Dom Smaków
ul. Stawki 2
tel. 22 860 62 96
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