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Już 2700 dzieci ukraińskich uchodźców 
może uczyć się w polskich szkołach. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 
szereg rekomendacji oraz wskazówek, 

jak zapisać dziecko do szkoły i jak otrzymać 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

MAKE JAZZ, 
NOT WAR,

czyli magazyn 
wiosenny

Wiosna sprzyja postawom 
polichronicznym i dzięki 
większej dawce energii 

potrafi my podołać 
multitaskingowi. 

MAKE JAZZ, 

28 lutego 2022 r. 
w szkołach fundacji 

AlterEdu 
rozpoczęliśmy zbiórkę 

materiałów opatrunkowych 
dla szpitali w Odessie. 

P O M O C 

28 lutego 2022 r. 

P O M O C

CENTRUM 
EDUKACJI 

ALTERNATYWNEJ

CENTRUM 

Już od września 2022 
rusza w Mińsku 
Mazowieckim 

fi lia Centrum Edukacji 
Alternatywnej 

Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego nr 7. 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkiego najlepszego, 
a przede wszystkim zdrowia.

Redakcja Gazety Muranowskiej
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)



       Zdjęcia 
       z archiwum autora

SPECIALIST ROCK ‘N’ ROLL RECORD LABELS: 
ROCK STAR

During the 70s a number of specialist record labels were establi-
shed. Some like Charly, Ace and Bear Family were sizeable businesses 
whilst others were effectively one-man operations. On this occasion 
we’ll look at some of the small record labels namely Rockstar and 
Rollercoaster.

Tony Barrett was a groundsman at one of a public school in Essex.  
Born in 1947, he had grown up in primitive conditions in a cottage 
in the New Forest in Southern England. It had no electricity and no 
running water. Growing up a country boy he took up gardening and horti-
culture became his main occupation. As a teenager he became fascinated 
by American rock star Eddie Cochran. Both Cochran and his friend Gene 
Vincent were very popular in England and were amongst the early stars to 
tour the UK. Bill Haley was the fi rst American rock ‘n’ roll star to tour 
Great Britain between the 6th February and 10th March 1957 taking in 
dates in London, Birmingham, Liverpool, Manchester (England), Cardiff
(Wales) and Glasgow (Scotland). In January 1960 Eddie Cochran arrived 
in England and joined Gene Vincent on a tour of the country. The two 
artists had fi rst met whilst appearing in the fi lm “The Girl Can’t Help It” back 
in 1956. Eddie’s superb guitarwork came as a surprise to the British audien-
ces. The tour ended at the Bristol Hippodrome. Eddie was exhausted 
after the 52 dates he had played not to mention TV appearances and 
the New Musical Express Poll Winners’ Concert. He insisted on traveling back 
that night and they left in a taxi around 11pm. Around Cheltenham the 
driver got lost and turned back. Driving down hill he lost control of the 
car and crashed. Eddie shielded his girlfriend Sharon Sheeley just before 
impact thereby saving her life. However it cost him his life. Gene Vincent 
suffered head injuries and broke his collar bone. Eddie 
Cochran became a cult hero in Great Britain, his image 
remained forever young.

Liberty Records for whom Cochran had recorded relea-
sed “3 Steps To Heaven” and it became a chart toping 
hit. Cochran was soon forgotten in the States with the 
advent of Beatle mania, but in Britain Eddie Cochran 
became a cult hero. Tony Barrett got caught up in the 
Eddie Cochran adulation and he focused solely on the 
one artist. Totally undeterred he made his way into EMI 
Records and established contacts. He contacted Jerry 
Capehart who had recorded Eddie Cochran (it turned 
out that Eddie had privately recorded material and then 

WYSPECJALIZOWANE WYTWÓRNIE PŁYTOWE: 
ROCK STAR

W latach siedemdziesiątych zostało założonych wiele wyspecjali-
zowanych w konkretnym typie muzyki wytwórni płytowych. Nie-
które, takie jak Charly, Ace oraz Bear Family były sporych rozmiarów, 
inne opierały się na działalności pojedynczych osób. W tym odcinku 
przyjrzyjmy się małym wytwórniom Rockstar i Rollercoaster.
 
Tony Barrett był konserwatorem zieleni w jednej z prywatnych szkół 
w Essex. Urodził się w 1947 roku i wzrastał w dość prymitywnych 
warunkach w wiejskim domu w New Forrest na południu Anglii. 

W domu nie było elektryczności ani bieżącej wody. Wychowany na wsi 
Tony zajął się ogrodnictwem, które stało się jego profesją. Będąc nastolat-
kiem, zainteresował się amerykańską gwiazdą rocka Eddiem Cochranem. 
Zarówno Cohran jak i jego przyjaciel Gene Vincent cieszyli się popularnością  
w Anglii i byli jednymi z pierwszych, którzy przyjechali do tego kraju na 
tournée.

Pierwszym wykonawcą, który ruszył w trasę koncertową po Wielkiej Brytanii 
był Bill Halley. Między 6 lutego a 10 marca 1957 roku wystąpił w Londynie, 
Liverpoolu, Manchesterze (w Anglii), Cardiff (w Walii) i Glasgow (w Szkocji). 
W styczniu 1960 roku do Anglii dotarł na krajowe tournée Eddie Cochran 
i dołączył do Gene’a Vincenta. Obaj artyści spotkali się po raz pierwszy 
podczas występu w fi lmie „The Girl Can’t Help It” w 1956 roku. Brytyjską 
publiczność zadziwił kunszt gitarowy Eddiego, a cała trasa zakończyła się 
w Bristol Hippodrome. Artysta był wykończony po 52 dniach koncertowych, 
występach w telewizji i na New Musical Express Poll Concert. Nalegał na 
powrót jeszcze tego samego wieczora, zamówiono więc taksówkę na 23 00. 
W okolicach Cheltenham kierowca zgubił drogę i musiał zawrócić. Kiedy 

zjeżdżał ze wzniesienia stracił panowanie nad kierow-
nicą i samochód się rozbił. Eddie osłonił swoją dziew-
czynę Sharon Sheeley własnym ciałem, ratując jej życie. 
Niestety, sam zginął. Gene Vincent odniósł obrażenia 
głowy i złamał obojczyk. Eddie Cochran został w Wiel-
kiej Brytanii otoczony kultem i pozostał wiecznie młody 
w pamięci fanów.

Wytwórnia z którą związany był Cochran, Liberty Re-
cords, wypuściła „3 Steps To Heven”, które zostało 
numerem jeden na listach przebojów. Co prawda 
Eddiego zapomniano w Stanach gdy nadeszła era
Beatlemanii, ale w Wielkiej Brytanii wciąż był czczony.
Jednym z tych, którzy go uwielbiali był Tony Barrett, 

Już 2700 dzieci ukraińskich uchodźców może uczyć się w polskich 
szkołach. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało szereg rekomen-
dacji oraz wskazówek, jak zapisać dziecko do szkoły i jak otrzymać 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

Dzieci i młodzież w wieku 7–18 lat mają prawo do korzystania z nauki i opieki 
na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice 
zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, 
gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, 
gmina skieruje go do innej placówki na swoim terenie. 

Uczniom, którzy nie posługują się wystarczająco dobrze językiem pol-
skim, udostępniane są oddziały przygotowawcze i wyrównawcze. Wszyscy 

czynę Sharon Sheeley własnym ciałem, ratując jej życie. 

głowy i złamał obojczyk. Eddie Cochran został w Wiel-

w pamięci fanów.

Wytwórnia z którą związany był Cochran, Liberty Re-
cords, wypuściła „3 Steps To Heven”, które zostało 

Jednym z tych, którzy go uwielbiali był Tony Barrett, 

objęci są pomocą i wsparciem psychologiczno-pedagogiczną. Dla studen-
tów ukraińskich Ministerstwo przygotowało również wskazówki, jak krok 
po kroku zgłosić się do uczelni w Polsce i jakie dokumenty należy złożyć. 

Od 14 marca ruszyła także szkoła online dla uczniów, dzięki której mogą oni 
kontynuować naukę w systemie, w którym uczyli się dotychczas. Spotkania 
będą odbywały się na platformie ZOOM, na każdym poziomie nauczania 
i w podziale na klasy. Projekt szkoły online przygotowały Fundacja EduSEN, 
Stowarzyszenie Klanza oraz Fundacja Orange. 
Link dla uczniów: https://bit.ly/szkolaONLINE-uczniowie.

Tyle fakty. Ale rekomendacje, wskazówki, opracowania czy szkoły online 
nie zastąpią młodym ludziom z Ukrainy przyjaźni, przynależności do grupy, 
akceptacji rówieśników. Dlatego polscy uczniowie wychodzą z inicjatywą 
wsparcia dla kolegów zza wschodniej granicy. Na przykład jednym ze 
szkolnych projektów jest akcja społeczna #SztamazUkrainą. Uczestnicy 
olimpiady projektów społecznych Zwolnieni z Teorii nakręcili fi lm, który za-
dedykowali uczniom z Ukrainy. W nagraniu młodzież z Wrocławia, Radomia, 
Warszawy i innych polskich miast zapewnia, że ich rówieśnicy mają na kogo 
liczyć, że nie są pozostawieni samym sobie. Często największą obawą jest 
bariera językowa. Pewien uczeń z Radomia przekłada to na język sportu 
i mówi, że język nie przeszkadza, by grać w piłkę. Zasady są w końcu takie 
same w każdym kraju. 

Nic dodać, nic ująć. Wspierajmy się i grajmy do jednej bramki! 

RAZEM Z UKRAINĄ! 
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leased it to Liberty). Tony started digging around and discovered that Eddie 
had dabbled extensively in the recording studio as a vocalist, a guitarist and 
had recorded other artists often playing guitar on their recordings.

Eventually Tony’s contacts led him to the Cochran family and Jerry Capehart 
in the USA. Several trips to the States yielded great results. He found a tape 
of unissued material in Jerry Capehart’s garden shed, he signed a deal with 
Sylvester Cross’ Crest Label which had released Eddie Cochran’s fi rst recor-
ding giving him access to unissued acetate recordings. 

In 1979 Tony launched Rock Star Records issuing an 
album by Eddie Cochran with a superb previously unseen 
colour photo on the sleeve. The releases soon switched 
to Compact Disks and the fi rst release in this format 
“Eddie Cochran Rock ‘n’ Roll Legend” had sleeve notes 
written by one Adam Komorowski. “Eddie Cochran – 
L.A. Sessions” contained all previously unissued tracks 
with notes written by the late Derek Glennister. Derek 
was a part of Rockstar as well as running the Wax 
Museum a second-hand record shop in Southend. 
He died of dementia in March 2022. Numerous releases 
followed; ”Mighty Mean”, “Cruisin’ The Drive-In”, “One 
Minute To One” which included Eddie playing guitar on 
other artists records. “Rockin’ It Country Style” – recor-
dings Eddie made with steel guitarist Chuck Foreman in 
the summer of 1953. Yet another Tony Barrett discovery. 
He also tracked down live recordings from the “Town 
Hall Party” TV show which featured Eddie and Gene 
Vincent. In the UK Tony tracked down recordings on 
“Saturday Club” and “Boy Meets Girl” from 1960 and
issued them on “Rock ‘n’ Roll Memories”. Yet another
set of live recordings from Australia from 1957 on the 
Ampol Radio Show which also included Bill Haley, 
the Platters, Freddie Bell, Gene Vincent and Little 
Richard. I had the opportunity to relate the whole story 
of these recordings in the sleeve notes.

Rockstar also featured releases by the Jodimars, Bur-
nette Brothers, Bob Luman, Charlie Feathers, Crickets, 
Buddy Knox, Narvel Felts, Gene Vincent and Charlie 
Gracie. I lease some Major Bill Smith tracks by Tooter
Boatman which were issued on an EP. Tony leased
sides from Eddie Bond which again appeared on EP 
releases. By 2018 Derek Glennister was suffering from 
dementia, Tony was combating prostate cancer and
his bookkeeper was approaching 90. He decided to
sell the Rockstar business to Richard Weize, founder 
of Bear Family Records. They have re-issued most of
the original Rockstar releases. Meantime Tony enjoys his 
retirement with a round of golf whilst he awaits a hip 
replacement operation.



który skupił swoją uwagę tylko na tym artyście. Poszedł po prostu do EMI 
Records i wyrobił sobie tam kontakty, między innymi z Jerrym Capehartem, 
który nagrywał wcześniej Cohrana (okazało się, że Eddie nagrywał pry-
watnie i udostępniał nagrania Liberty). Drążąc temat Tony odkrył, że istnieje 
dużo materiału na którym Cochran śpiewa, gra na gitarze i uczestniczy w na-
graniach innych artystów.

W końcu kontakty zaprowadziły Toniego do Stanów, do rodziny Cochrana 
oraz J. Capeharta. Kilka podróży do USA okazało się bardzo owocne – od-
nalazł w przydomowej komórce taśmy z niepublikowanymi nagraniami 

artysty i podpisał kontrakt z Sylvester Cross’Crest Label, 
która wypuściła Cohrana po raz pierwszy i zapewniła 
Toniemu dostęp do innych nagrań. 
 
W 1979 Tony stworzył Rock Star Records wypuszcza-
jąc na rynek album Eddiego Cochrana ze wspaniałym, 
nieznanym wcześniej kolorowym zdjęciem na okładce. 
Wkrótce narodziła się płyta kompaktowa i pierwsze 
w tym formacie wydanie „Eddie Cochran Rock ‘n‘ Roll 
Legend” miało notkę na odwrocie okładki napisaną 
przez tego Adama Komorowskiego! “Eddie Cochran 
– L.A. Sessions” zawierała wszystkie niewydane po-
przednio utwory opatrzone notką nieżyjącego już 
Dereka Glennistera. Derek działał w Rockstar i jedno-
cześnie prowadził Wax Museum, sklep z używanymi 
płytami w Southend. Chorował na demencję i zmarł 
w marcu 2022 roku. Po pierwszej płycie ukazało się 
wiele następnych: ”Mighty Mean”, “Cruisin’ The Drive-In”, 
“One Minute To One” – na których Eddie gra na gitarze 
do utworów innych artystów oraz “Rockin’ It Country 
Style” – na której występuje z Chuckiem Foremanem 
grającym na gitarze hawajskiej latem 1953 roku. Te ka-
wałki to także odkrycie Tonniego Barretta, podobnie 
jak nagrania live z “Town Hall Party” TV show, na których 
graz  Eddiem i Geneem Vincentami. W Anglii Barrett 
odnalazł taśmy z „Saturday Club” i „Boy meets Girl” 
z 1960 roku i włączył je do płyty “Rock ‘n’ Roll Memo-
ries”. Kolejnym znaleziskiem były nagrania Ampol Radio 
Show z Australii z 1957 roku, na których słychać też 
takich wykonawców jak: Bill Haley, the Platters, Freddie
Bell, Gene Vincent and Little Richard. Miałem okazję 
i przyjemność opisać te wszystkie nagrania na okład-
kach płyt.

Rokstar wydawał także inne nazwiska: Jodimars, Bur-
nette Brothers, Boba Luman, Charlie Feathers, Crickets, 
Buddy Knox, Narvel Felts, Gene Vincent and Charlie 
Gracie. Ja udostępniłem im ścieżki dźwiękowe Majora 
Billa Smitha nagrane przez Tootera Boatmana, które zos-
tały wydane w formacie EP. Podobnie stało się z nagra-
niami Eddiego Bonda udostępnionymi przez Tonniego. 

Kiedy nastał rok 2018, Derek miał 
już demencję, księgowy Tonniego
dobiegał dziewięćdziesiątki, a sam
Tony walczył z rakiem prostaty.
Zdecydował się wtedy sprzedać
Rockstar Richardowi Weize’mu, za-
łożycielowi Bear Family Records. Ta 
właśnie wytwórnia wydała pow-
tórnie większość nagrań Roskstara. 
A Tony cieszy się z zasłużonej eme-
rytury, gra w golfa i czeka na opera-
cję wymiany biodra.

Tłumaczenie 
Agnieszka Sozańska

już demencję, księgowy Tonniego
dobiegał dziewięćdziesiątki, a sam
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właśnie wytwórnia wydała pow-
tórnie większość nagrań Roskstara. 
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rytury, gra w golfa i czeka na opera-
cję wymiany biodra.
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MAKE JAZZ, NOT WAR,
czyli magazyn wiosenny

Wiosna sprzyja postawom polichronicznym i dzięki większej 
dawce energii potrafi my podołać multitaskingowi. Felieton
na jazzowy ton nie będzie tu wyjątkiem. Proponuję prze-
gląd rozmaitości muzycznych, zarówno historycznych, jak 
i dotyczących najbliższej przyszłości. 

Najstarsze w Europie warsztaty jazzowe w wielkopolskiej
Chodzieży w ramach pomocy ukraińskim muzykom realizują

projekt UKRAINA CHO-JAZZ. Na koncertach w wielu polskich miastach są zbie-
rane datki na odbudowę ukraińskiej sceny jazzowej już teraz. Chodzi o nagry-
wanie koncertów, nawet krótkich, solowych lub w ma-
łych składach, i prezentowanie jazzu ukraińskiego za 
pośrednictwem Internetu szerokiej publiczności. War-
szawscy jazzmeni już włączyli się w promocję tego 
projektu, a w marcu i kwietniu są planowane koncerty
w domach kultury w klubach, np. w Stodole, Jassmine, 
Centrum Łowicka czy Domu Polonii. Odbywają się tam 
aukcje, sprzedaż płyt, czasopism, a składy muzyczne 
rotują i często te koncerty zmieniają się w jam sessions. 

Józef Tischner mawiał, że kultura to jakby zwierciadło duszy. Sięgnijmy więc 
po krótki ranking naszego ulubionego gatunku muzycznego i przyjrzyjmy się 
najlepszym klubom jazzowym w Europie i Warszawie. A potem – także 
obiektywnie – opiszmy krótko najważniejsze koncerty, zagrane w Europie 
i Stanach oraz w naszej stolicy. Jeszcze będziemy chodzić na takie koncerty 
z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, jeszcze będziemy wspólnie słuchać wielu 
koncertowych płyt!

Za  najlepszy klub jazzowy w Europie uważa się RONNIE SCOTT’S mieszczący 
się w londyńskim Soho i założony w 1959 r. To wizytówka europejskiego jazzu, 
szczególnie dla Amerykanów. Grali i grają tu najlepsi, a scena brytyjska rozwija 
się bardzo dynamicznie, co widać w repertuarze klubu. Potem mamy A-TRANE 
znajdujący się w  Berlinie-Charlottenburgu. Nazwa nawiązuje do pseudonimu 
Coltrane’a i do tytułu standardu Ellingtona. Odbywają się tu jamy w ramach 
Jazz After Midnight. I na końcu Paryż oraz Wiedeń. Paryski NEW MORNING 
prezentuje jazz i okolice, często koncerty transmituje TV Mezzo. Wiedeński 
PORGY & BESS to kompleks muzyczny ze studiem nagrań, kiedyś był tu teatr. 
Świetna akustyka i cykl Jazz for Kids.

Warszawa jazzowa to przede wszystkim niekomercyjny klub PARDON, TO 
TU, gdzie od 11 lat jest prezentowany jazz i muzyka improwizowana – już na 
około 700 koncertach. Mieści się tu księgarnia, kawiarnia, sklep muzyczny, 
a wszystko obok Metra Politechnika. Potem wymieńmy legendarny SPATIF 
z Alei Ujazdowskich, przestrzeń z barem, kameralnymi salami koncertowymi, 
która już szósty rok karmi fanów jazzem, muzyką alternatywną i progresywną. 
Nowe miejsca na jazzowej mapie Warszawy to JASSMINE i BARDZO BARD-
ZO. Pierwsze z nich to międzypokoleniowy, nieduży klub na skrzyżowaniu 
Koszykowej z Wilczą, prezentujący wszystkie odcienie jazzu. Drugi z kolei to 
obiekt przy Nowogrodzkiej, pełen koncertów i imprez klubowych, a grany tam 
jazz często zbliża się do granic gatunku.

MAKE JAZZ, NOT WAR,
c

Wiosna sprzyja postawom polichronicznym i dzięki większej 
dawce energii potrafi my podołać multitaskingowi. Felieton
na jazzowy ton nie będzie tu wyjątkiem. Proponuję prze-
gląd rozmaitości muzycznych, zarówno historycznych, jak 
i dotyczących najbliższej przyszłości. 

Najstarsze w Europie warsztaty jazzowe w wielkopolskiej
Chodzieży w ramach pomocy ukraińskim muzykom realizują

Józef Tischner mawiał, że kultura to jakby zwierciadło duszy. Sięgnijmy więc 

A przewodnik dla miłośników muzyki na żywo? Najlepszy koncert jazzowy 
wszechczasów, do którego warto wracać zawsze, zagrał w styczniu 1975 r. 
w niemieckiej Kolonii pianista Keith JARRETT. Opisuje się to wydarzenie tak: 
tysiąc czterystu widzów, jeden pianista, zero nut. Chwilę po rozpoczęciu 
grania wiadomo było, że na scenie dzieje się magia! Przez cały koncert Jarrett 
improwizował. To nagranie sprzedało się w ponad 3,5 milionach egzemplarzy. 
To najlepiej sprzedający się solowy album w historii jazzu i najlepiej sprzeda-
jący się album piano solo w historii muzyki. Najsłynniejszy koncert jazzowy 
świata zorganizowała 17-latka, Vera Brandes, która znalazła w ostatniej chwili 
fortepian, zaakceptowany przez muzyka.

Także w Niemczech, ale Wschodnich, odbył się ważny dla polskiego jazzu
koncert. Polacy dopiero zaczynali eksplorować europejską scenę jazzową.

Wystąpiła wtedy grupa niedawno zmarłego Zbigniewa
NAMYSŁOWSKIEGO z gościnnym udziałem pianisty 
Joachima Kühna, który potem zrobił wielką karierę 
na Zachodzie. To był listopad 1965 r., a w Filmtheater 
Kosmos w Berlinie muzycy zagrali m.in. słynną i nieby-
wale trudną technicznie „Piątawkę”. Jako trzeci koncert 
światowy wymieńmy trasę TRAVELS grupy gitarzysty 
Pata Metheny’ego, nagraną w 1982 r. m.in. w Filadelfi i, 
Dallas i Sacramento. To jazz fusion w najlepszym wyda-
niu, a skład grupy z Maysem i Rodby’m przyprawia 

o zawrót głowy. Utwory „Song For Bilbao” i „San Lorenzo” stały się wizytówkami 
zespołu.

A niezapomniane koncerty w Warszawie? Na początek oczywiście MILES 
DAVIS 23 października na Jazz Jamboree ’83. Przyjechał Bóg jazzu, od czasów 
koncertu Stonesów nie było takich tłumów w Sali Kongresowej. John Scofi eld, 
Bill Evans, Darryl Jones, Al Foster, Mino Cinelu, Robert Irving III i Mistrz zapre-
zentowali muzykę, którą znaliśmy na pamięć, ale którą musieliśmy „zobaczyć”. 
Wszyscy nosiliśmy znaczki „We want Miles”, a trębacz zagrał bisy i ukłonił się 
publiczności, co było bez precedensu w całej jego karierze.

Michał URBANIAK przed wyjazdem do Stanów dał pożegnalny koncert 
w Filharmonii Narodowej w maju 1973 r. i wydano go w serii Polish Jazz pod 
numerem 36 jako Constellation In Concert. Wyjątkowy był tu skład instrumen-
talistów, m.in. grało dwóch keyboardzistów: Adam Makowicz i Wojciech Karolak, 
a duety śpiewu Urszuli Dudziak i skrzypiec Urbaniaka – szczególnie w uniso-
nach –  decydują do dzisiaj o ponadczasowości tego nagrania. Fani szturmowali
drzwiami i oknami budynek Filharmonii, ale tylko nieliczni szczęśliwcy słuchali
na żywo tej muzyki, która potem podbiła Amerykę. I na koniec wspomnienie 
koncertu z Jazz Jamboree 1994 r. Wystąpił z grupą przyjaciół Jan GARBAREK, 
norweski saksofonista o polskich korzeniach. Długi koncert, hipnotyczny jazz, 
improwizowana muzyka i utwory folkjazzowe, ale także world music; mieszanka 
stylistyczna – z przewagą impresjonistycznych klimatów – i różne oryginalne 
instrumenty. Na długie lata polubiliśmy tę jazzową skandynawskość.

Kluby, koncerty, nagrania… Słuchamy dużo jazzu z Ukrainy, doceniając jego 
poziom. Pacyfi ści jednak znów mają co robić. Ci jazzowi marzą o tym, żeby jak 
najszybciej można było poprzestać na pierwszej części imperatywu: MAKE 
JAZZ, NOT WAR!

Ona jest dziewczyną z bloku w małym mieście, on 
pochodzi z zamożnej warszawskiej rodziny. Ona pra-
cuje jako kelnerka i śpiewa, co jej w duszy gra. On 
marzy o wydaniu płyty, dzięki której mógłby uwolnić 
się etykiety syna sławnego ojca-aktora. Poznają się, 
gdy ona obsługuje przyjęcie, na którym bawi się on. 
Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje i ma-
rzenia. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? 
Ile razy w życiu możliwy jest bis? Debiut Tomasza 
Habowskiego „Piosenki o miłości”, który zrobił furorę na 
festiwalu w Gdyni, to mocny, nowy głos polskiego kina. 
W kinie... Muranów.

Także w kinie Muranów – najnowszy fi lm Pedra Almodóvara, z nagrodzoną 
za swoją rolę na festiwalu w Wenecji Penélope Cruz. Bohaterki fi lmu, Janis 
(Cruz) i Ana (Milena Smit), spotykają się na oddziale położniczym. Ta pierwsza
jest dojrzałą kobietą, ta druga ledwie przestała być nastolatką. Obie są singiel-
kami, obie czeka samodzielne macierzyństwo. Janis wie, że sobie poradzi, 
Ana jest pełna obaw. Wydaje się, że ich ścieżki ledwie się przetną, tymczasem 

więź, która je połączy, okaże się mocna jak pępowina. 
Jak to u Almodóvara bywa: zbieg okoliczności może 
stać się przeznaczeniem, a rodzina z wyboru tą, która
zaoferuje bezwarunkową akceptację i miłość. „Matki 
równoległe” to nie tylko tragikomiczna, intymna opo-
wieść o bólu i blasku macierzyństwa. To również 
mocny głos przeciw rodzinnym sekretom i ukrywaniu 
prawdy o przeszłości.

W Teatrze Kwadrat klasyczna komedia pomyłek. 
Jak wejść na szczyt w świecie zdominowanym przez 
media, gdy nie ma się cech prawdziwego celebryty? 
Sherman Mayfair, pisarz – panikarz, lat około 35 właśnie 
wydał książkę i marzy o tym, by odnieść wielki sukces. 
Jednak nieśmiałość i całkowity brak wiary w siebie 
paraliżują go do tego stopnia, że sama myśl o udzieleniu 

wywiadu przyprawia o rozstrój żołądka. W akcie desperacji namawia swo-
jego przyjaciela Matta, by ten podając się za autora książki, oczarował
wszystkich wdziękiem i erudycją, zyskał przychylność mediów i uczynił z jego 
powieści bestseller. Spektakl „Nie książka zdobi człowieka” udowadnia, że 
czasem największą siłę przebicia ma ktoś, po kim się najmniej tego spodzie-
wamy, na przykład własny partner.

 – najnowszy fi lm Pedra Almodóvara, z nagrodzoną 

Jak wejść na szczyt w świecie zdominowanym przez 
media, gdy nie ma się cech prawdziwego celebryty? 
Sherman Mayfair, pisarz – panikarz, lat około 35 właśnie 
wydał książkę i marzy o tym, by odnieść wielki sukces. 
Jednak nieśmiałość i całkowity brak wiary w siebie 
paraliżują go do tego stopnia, że sama myśl o udzieleniu 

wywiadu przyprawia o rozstrój żołądka. W akcie desperacji namawia swo-

więź, która je połączy, okaże się mocna jak pępowina. 
Jak to u Almodóvara bywa: zbieg okoliczności może 
stać się przeznaczeniem, a rodzina z wyboru tą, która
zaoferuje bezwarunkową akceptację i miłość. „
równoległe
wieść o bólu i blasku macierzyństwa. To również 
mocny głos przeciw rodzinnym sekretom i ukrywaniu 
prawdy o przeszłości.

W W 
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Co w szkołach słychać?

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!!!

FUNDACJI ALTEREDU

£AO  PK OZS D A STN AZ WCE O£ WO

AP
S

SPSSPS

28 lutego 2022 r. w szkołach fundacji 
AlterEdu (Społeczna Szkoła Podstawowa 
FAE oraz Społeczne Liceum Ogólnokształ-
cące nr 7 im. Bronisława Geremka) rozpo-
częliśmy zbiórkę materiałów opatrunko-
wych dla szpitali w Odessie. Już kilka dni 
później, bo trzeciego marca zebrane dary

 (a było ich naprawdę dużo) zostały prze-
wiezione do Mińska Mazowieckiego, a stamtąd za pośred-
nictwem Sanktuarium i Parafi i Rzymskokatolickiej Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Mińsku Mazowieckim wszystkie 
zebrane środki zostały bezpośrednio przewiezione na objętą 
wojną Ukrainę.

Poza uczniami oraz dyrektorem naszych szkół do zbiórki 
przyłączyły się dwie inne szkoły: Zespół Szkół nr 12 im. 
Olimpijczyków Polskich w Warszawie, Szkoła Podstawowa
nr 375 im. Orląt Lwowskich, a także Apteka na Dzikiej prowa-
dzona przez Państwa Szkopańskich. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i otwarte 
serca. Ilość opatrunków przewyższyła nasze najśmielsze 
oczekiwania i nie tylko nasze. Dzięki tak dużemu odzewowi 
transport na Ukrainę ruszył kilka dni wcześniej, niż było za-
planowane, ponieważ przy takiej ilości środków opatrun-
kowych uznano, że można od razu ruszyć z pierwszym 
transportem. Jesteśmy dumni i pełni wdzięczności za taką 
ofi arność. 

Ponadto w dniu, w którym wydana jest niniejsza gazeta, do 
Odessy najprawdopodobniej zmierza już kolejny duży tran-
sport, tym razem z artykułami pierwszej potrzeby: żywnością 
dla dorosłych i dzieci oraz artykułami higienicznymi. Pisząc ten 
artykuł siedzę pomiędzy pudłami z kolejnymi darami.

28 lutego 2022 r. w szkołach fundacji 
AlterEdu 
FAE oraz Społeczne Liceum Ogólnokształ-
cące nr 7 im. Bronisława Geremka) rozpo-
częliśmy zbiórkę materiałów opatrunko-
wych dla szpitali w Odessie. Już kilka dni 
później, bo 
(a było ich naprawdę dużo) zostały prze-
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie 
informacyjne, które odbędzie się:

12.04.2022 o godz. 18.00

DL AC ZEGO WARTO ?
Ponieważ:

� macie szanse na znalezienie bezpiecznej szkoły, 
w której nauka nie wywołuje stresu 

� nasza kadra przygotowana jest do pracy z dziećmi  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

� w kwocie czesnego zawierają się prowadzone przez 
nas zajęcia terapeutyczne i pozalekcyjne

� absolwenci szkoły mają pierwszeństwo 
do kontynuowania nauki w naszym liceum

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie 
informacyjne, które odbędzie się:

12.04.2022 o godz. 18.00

DL AC ZEGO WARTO ?
Ponieważ:

� macie szanse na znalezienie bezpiecznej szkoły, 
w której nauka nie wywołuje stresu 

� nasza kadra przygotowana jest do pracy z dziećmi  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

� w kwocie czesnego zawierają się prowadzone przez 
nas zajęcia terapeutyczne i pozalekcyjne

� absolwenci szkoły mają pierwszeństwo 
do kontynuowania nauki w naszym liceum

Już od września 2022 rusza w Mińsku Mazowieckim fi lia 
Centrum Edukacji Alternatywnej Społecznego Liceum Ogól-
nokształcącego nr 7. Powstanie klasa 1 liceum, w której uczyć 
się będą uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego ze względu na Autyzm i zespół Aspergera, z Mińska i okolic. Ruszyła
rekrutacja do klasy 1 i w chwili obecnej zapisanych jest już 6 uczniów. Przed nami 
wiele pracy, musimy zatrudnić nauczycieli i specjalistów i stworzyć warunki do 
nauki dla uczniów uczących się zarówno w trybie stacjonarnym i zdalnym. 

Zakupiliśmy już sprzęt w postaci dużej tablicy multimedialnej, wyposażony w fun-
kcję pisania i dowolnego rysowania przy pomocy specjalnego rysika. Siedzibą 
naszej szkoły w Mińsku Mazowieckim będzie budynek Ośrodka Wychowawczego 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Ignacowie. Zapraszamy 
chętne osoby do kontaktu, rekrutacja trwa nadal.

Anna Walczak
Pełnomocnik Dyrektora ds. Centrum Edukacji Alternatywnej 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 7 Warszawa, tel. 601912555

Już od wr
Centrum Edukacji Alternatywnej Społecznego Liceum Ogól-
nokształcącego nr 7.
się będą uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego ze względu na Autyzm i zespół Aspergera, z Mińska i okolic. Ruszyła
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SPOŁECZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA
Fundacji AlterEdu

ul. Nowolipki 2A

Kalejdoskop wydarzeń. 

• W klasach 6–8 było pracowicie�   . Nasi uczniowie i ich ro-
dzice z wielką chęcią zaangażowali się w zbiórki pod hasłem – 
Na pomoc Ukrainie! Na początku zbieraliśmy materiały i środki 

opatrunkowe – odzew był błyskawiczny, a nieodparta chęć niesienia pomocy
pozwoliła nam na zorganizowanie kolejnej zbiórki. Tym razem zbieraliśmy żyw-
ność i najpotrzebniejsze rzeczy dla uchodźców, którym udało się przekroczyć
granicę. Nasi uczniowie do paczek dołożyli własnoręcznie napisane listy i kartki,
które miały podnieść na duchu wszystkich dotkniętych tą tragedią. 

• Bardzo miłe odwiedziny     �. 
Wydaje się że do zakończenia roku szkol-
nego pozostało jeszcze dużo czasu. Czas 
jednak jak to ma w zwyczaju płynie dość 
szybko, dlatego już naprawdę niedługo
w naszej szkole rozpoczną naukę ucznio-
wie klasy czwartej i piątej. Wspaniałe po-
witanie dla młodszych kolegów uczących
się obecnie w siedzibie naszej szkoły
przy ul. Świętojerskiej przygotowali wraz
z wychowawczynią uczniowie klasy 8.
Starsi koledzy przeprowadzili quiz z wie-
dzy przyrodniczej nagrodzony drobnymi 
prezentami. Po wysiłku intelektualnym na-

leżało się wzmocnić, dlatego nasi goście ze smakiem posilali się pysznym poczę-
stunkiem przygotowanym przez uczniów z klasy 8. Po posiłku siływróciły i wiel-
kim zapałem nasi goście rozpoczęli zwiedzanie szkoły, obejrzeli swoją nową salę 
i przyszłą świetlicę szkolną. Bardzo dziękujemy za odwiedziny i czekamy na Was 
we wrześniu �   .

• Pierwsze spotkanie informacyjne za nami     . 
Rodzice kandydatów do klasy IV dopisali. Nie ma wątpliwości, że w przyszłym
roku szkolnym wspólnota naszej szkoły wzbogaci się o wspaniałych czwarto-
klasistów. Czekamy jeszcze na kandydatów do klasy 5. Wiemy, że zmiana śro-
dowiska szkolnego w tym wieku jest trudniejsza, ale… jeżeli Wasze dziecko
uczy się w licznej klasie, kadra nie zawsze znajduje czas by pochylić się nad 
jego problemami lub poznać jego potrzeby. I to jest właśnie moment, w którym
możecie się zastanowić, czy taka szkoła jest najlepsza dla Waszego dziecka?
W takich wypadkach przychodzimy z pomocą my! Niewielkie 14 osobowe klasy, 
stała opieka wychowawcy, psychologa i logopedy, indywidualne podejście 
pozwalające na odkrycie potencjału każdego ucznia, to niewielki  wycinek  tego, 
co dla nich przygotowaliśmy.

 klasach 6–8 było pracowicie�   . Nasi uczniowie i ich ro-
dzice z wielką chęcią zaangażowali się w zbiórki pod hasłem – 

•
Wydaje się że do zakończenia roku szkol-
nego pozostało jeszcze dużo czasu. Czas 
je
szybko, dlatego już naprawdę niedługo
w naszej szkole rozpoczną naukę ucznio-
wie klasy czwartej i piątej. Wspaniałe po-
witanie dla młodszych kolegów uczących
się obecnie w siedzibie naszej szkoły
przy ul. Świętojerskiej przygotowali wraz
z wychowawczynią uczniowie klasy 8.
Starsi koledzy przeprowadzili quiz z wie-
dzy przyrodniczej nagrodzony drobnymi 
prezentami. Po wysiłku intelektualnym na-

leżało się wzmocnić, dlatego nasi goście ze smakiem posilali się pysznym poczę-

CENTRUM 
EDUKACJI 

ALTERNATYWNEJ

ześnia 2022 rusza w Mińsku Mazowieckim fi lia 

Bardzo miłe odwiedziny     �.
Wydaje się że do zakończenia roku szkol-

we wrześniu �   .

Pierwsze spotkanie informacyjne za nami     . Pierwsze spotkanie informacyjne za nami     . 
Rodzice kandydatów do klasy IV dopisali. Nie ma wątpliwości, że w przyszłym
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D L AC ZEGO WARTO

� macie szanse na znalezienie bezpiecznej szkoły, 

� nasza kadra przygotowana jest do pracy z dziećmi  

� w kwocie czesnego zawierają się prowadzone przez 

� absolwenci szkoły mają pierwszeństwo 
do kontynuowania nauki w naszym liceum
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21 marca – Dzień Kolorowej Skarpetki   
To dzień ludzi, nie ubrań! 

To dzień osób, które urodziły się z dodatkowym 
chromosomem. Kolorowe skarpetki nie do pary to symbol, 

który przypomina, że nie musimy być tacy sami, 
aby do siebie pasować. Będąc różni możemy się pięknie 

uzupełniać, a wyglądając inaczej możemy tworzyć 
spójną całość

Hałabała, 

to leśny krasnal, który podbił serca naszych 
pierwszoklasistów   

Od września nasi uczniowie biorą udział 
w ogólnopolskim projekcie 

„Oto Hałabała, zna Go Polska cała”.
Głównym jego celem jest wprowadzenia dzieci 

w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości 
przyrodniczej, promowanie czytelnictwa oraz wzbogacanie 

ogólnej wiedzy o otaczającym świecie.
Patronat Honorowy jest Czasopismo „Świerszczyk” 

oraz Miesięcznik „Bliżej Przedszkola”. 
Chłopcy z wielkim zaangażowaniem słuchają przygód 

krasnala oraz wykonują projektowe zadania

Od września nasi uczniowie biorą udział 

SPOŁECZNA 
SZKOŁA 

PODSTAWOWA
Fundacji AlterEdu

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
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w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości 
przyrodniczej, promowanie czytelnictwa oraz wzbogacanie 

Chłopcy z wielkim zaangażowaniem słuchają przygód 
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Na początku kwietnia zapraszamy widzów na spektakl „Top 
Dogs”, w reż. Wojciecha Malajkata, zrealizowany ze stu-
dentami kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo drama-
tyczne:

Studenci czwartego roku kierunku aktorskiego mierzą się 
z postaciami, które w jednej chwili straciły wszystko. Spektakl 
stanowi studium ludzkiej psychiki doprowadzonej do granic: 
niezrozumienia, wytrzymałości, samotności. Gdy nagle komuś 
zostaje zabrany cały świat… Świat, w który wierzył, któremu 
ufał, w którym nauczył się świetnie funkcjonować i odnosić 
sukcesy… Czy możliwe jest, by zacząć żyć od nowa?

Gramy: 31 marca – 2 kwietnia, 23 – 24 kwietnia, 
Sala im. J. Kreczmara
Twórcy, opis i recenzje na stronie: 
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/top-dogs/ 

5 i 6 kwietnia Sala im. J. Kreczmara stanie „W płomieniach”. 
Spektakl o tym tytule wyreżyserowała Patrycja Wysokińska, 
a występują studenci obecnego IV roku:

W PŁOMIENIACH jest opowieścią o tłumionym gniewie i ro-
dzącej się obsesji. Troje młodych ludzi stara się odnaleźć 
swoje miejsce w świecie, w którym nie ma perspektyw na 
wyjście z zaklętego kręgu wykluczenia i uprzywilejowania.

Gramy 5 – 6 kwietnia, Sala im. J. Kreczmara
Więcej o spektaklu: 
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/w-plomieniach/ 

Kolejną naszą propozycją jest spektakl muzyczny „Bliżej  
chmur. Zaraz spadam”, w reż. Ewy Konstancji Bułhak, 
w którym widzowie mogą zobaczyć niesamowity pokaz 
umiejętności wokalno-aktorskich, wykonany przez studentki
IV roku kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo i woka-
listyka:

Gdyby tak… gdyby tak…

Być bliżej chmur, móc więcej, uwierzyć w siebie, bo nikt dotąd 
w ciebie nie wierzył. Zaryzykować i na moment przystanąć, 
zastanowić się co dalej. Czy to, co mam, to już wszystko? 
Czy może jeszcze coś można tu znaleźć?

Gramy: 7 – 9 kwietnia oraz 21 – 23 kwietnia, Scena Główna, 
Teatr Collegium Nobilium
Więcej o spektaklu: 
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/blizej-chmur-zaraz-spadam/ 

Kto jeszcze nie widział „Klubu” w reż. Weroniki Szczawiń-
skiej? Nie jest to jeszcze co prawda ostatni set, ale nie-
wątpliwie okazji będzie coraz mniej, a spektakl zachwycił 
swoją siłą (a raczej siłą wszyskich twórczyń) polską publicz-
ność. Ważny, potrzebny, nie można przegapić!

Ta oparta na reportażu Matilday Voss Gustavsson opowieść, 
która nie dzieje się w Polsce, i nie rozgrywa się w środowisku 
teatralnym, i nie ma nic wspólnego ze szkołą teatralną, stała 
się z inicjatywy aktorek, studentek dyplomowego roku Aka-
demii Teatralnej, punktem wyjścia do pracy nad spektaklem.
Julia Biesiada, Julia Borkowska, Maria Kozłowska, Katarzyna 
Lis, Adrianna Malecka, Magdalena Sildatk, Bernadetta Statkie-
wicz, Monika Szufl adowicz, Helena Urbańska, Emilia Walus
zaprosiły do współpracy reżyserkę Weroniką Szczawińską.

Gramy: 12 – 13 kwietnia, Sala im. J. Kreczmara
Recenzje, informacje o twórczyniach: 
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/klub/ 

Dyplomem, który zrealizowaliśmy na początku sezonu, jest 
świetnie przyjęty, zwłaszcza przez młodzież, spektakl „Szklar-
nia”, w reż. Iwony Kempy. Zagrali w nim również studenci 
IV kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne:

W opuszczonej, zdewastowanej szklarni młodzi ludzie szukają
ucieczki od świata dorosłych. Niegdyś miejsce hodowli naj-
piękniejszych w okolicy róż, teraz staje się świadkiem dojrze-
wania nastolatków, ich nocnych imprez z dragami i alkoholem,
doświadczeń seksualnych i testowania granic własnej wrażli-
wości. Szklarnia skrywa też tajemnicę przemocy. Odpowie-
dzialność za nią spada na wszystkich bohaterów.

Gramy: 13 – 14 kwietnia, Scena Główna, 
Teatr Collegium Nobilium
Więcej o spektaklu: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/szklarnia/
 
Widzów, którzy szczególnie lubią klasykę w teatrze, zachęca-
my do obejrzenia „Fedry”, w reż. Olgi Sawickiej oraz „Ćwi-
czeń z Wesela”, w reż. Wojciecha Malajkata. Są to spek-
takle, które cieszą się największym powodzeniem wśród grup 
szkolnych, ale chwalą je również indywidualni widzowie.

Więcej o spektaklach:
Fedra: 9 – 10 kwietnia, Sala im. J. Kreczmara 
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/fedra/ 
Ćwiczenia z Wesela: 28 – 29 kwietnia, Sala Trzech Patronów 
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/cwiczenia-z-wesela/ 

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
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

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
Biuro Rady Głównej

Biuro Rady Głównej
Polskiego Towarzystwa 

Stwardnienia Rozsianego
ul. Nowolipki 2

infolinia 22 127 48 50
www.ptsr.org.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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W opuszczonej, zdewastowanej szklarni młodzi ludzie szukają

Studenci czwartego roku kierunku aktorskiego mierzą się 

KWIECIEŃ W TEATRZE COLLEGIUM NOBILIUM
W kwietniu będzie można zobaczyć wszystkie dyplomy na scenach Akademii Teatralnej!

Godziny otwarcia Kasy Teatru:
pon. – kasa zamknięta
wt. – pt.: 15.00 – 19.00  

lub do rozpoczęcia spektaklu
sob. – niedz.: 15.00 – 17.00  
lub do rozpoczęcia spektaklu

Więcej informacji na stronie www.tcn.at.edu.pl

Zachęcam do śledzenia naszego repertuaru 
i do zobaczenia na widowni! 


