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„DOBRY ANIOŁ SIÓDEMKI” 
dla 23. BLT

W dniu 7 września br. gościliśmy w 23. 
Bazie Lotnictwa Taktycznego 

w Mińsku Mazowieckim. Dowódca Bazy 
Pułkownik dypl. pil. Krzysztof STOBIECKI 

przywitał nas w Sali Tradycji i przyjął 
bardzo szczególne wyróżnienie, 

jakim jest statuetka
„DOBREGO ANIOŁA SIÓDEMKI”,

która wyraża wdzięczność za okazaną 
  pomoc w funkcjonowaniu placówki 

oraz wzorową współpracę. 

Mamy nadzieję, na dalszą współpracę, 
zwłaszcza, że od roku szkolnego 2022/2023 
rozpoczęła swoją działalność w Ignacowie 

koło Mińska Mazowieckiego fi lia liceum, 
w której powstała klasa dla dzieci 

z orzeczeniem o Zespole Aspergera.

Statuetka w tej edycji została wykonana przez Pana Tomasza 
KLIMKA, w pracowni witrażu Fundacji AlterEdu, w której za-
jęcia odbywają nasi uczniowie. Witraż-statuetka przedsta-
wia anioła, wykonanego z kolorowego szkła. Każdy anioł to 
niepowtarzalny, pojedynczy egzemplarz, wykonywany spe-
cjalnie dla nagrodzonego.

Serdecznie Gratulujemy.
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Od dziesięciu lat, osobom, które bezinteresownie wspierają
edukację, wręczana jest ta wyjątkowa nagroda. Wśród osób wy-
różnionych znaleźli się: parlamentarzyści, burmistrzowie, radni, 
dyrektorzy szkół, dziennikarze, a w tym dniu dołączył do nich 
Dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Statuetkę wręczali: 
Prezes Fundacji AlterEdu i Dyrektor Społecznego Liceum Ogól-
nokształcącego nr 7 im. B. Geremka dr Piotr Kostrzyński oraz 
wiceprezes Fundacji AlterEdu Robert Sitkowski.

23. Baza Lotnictwa Taktycznego im. ppłk pil. Jana Zumbacha 
na podstawie Porozumienia o współpracy, już od czterech 
lat współpracuje ze Społecznym Liceum Ogólnokształcącym 
nr 7 w Warszawie. Wielokrotnie uczniowie liceum korzystali 
z gościnności kadry i dowódców. Zwiedzali obiekty, korzys-
tali z bazy szkoleniowej, zapoznając się bogatą historią i trady-
cjami jednostki oraz specyfi ką służby w Siłach Powietrznych. 
Pan Pułkownik dypl. pil. Krzysztof STOBIECKI, wyrażając zgo-
dę na korzystanie przez uczniów z obiektów Bazy i wspierając
z podległym personelem działalność Fundacji znacznie przy-
czynił się do realizacji zadań edukacyjnych przez młodzież 
szkoły.

P O L S C Y 
SPRAWIEDLIWI

Polacy ratujący Żydów 
w czasie Zagłady 

wywodzili się z różnych 
środowisk i kierowały nimi 

różne motywacje. 
Wszyscy, dla ocalenia 
drugiego człowieka, 

ryzykowali życie swoje 
i swoich rodzin. 

Wśród ratujących 
byli także znani artyści 
– pisarze, aktorzy czy 

muzycy. 

Łoś. 
Król Puszczy Kampinoskiej

U wrót Warszawy rozciąga 
się rozległa Puszcza 
Kampinoska. W 1959 roku 
utworzono tu Kampinoski 
Park Narodowy, którego 
symbolem jest łoś. 

Łoś. 

Gdy rodzi się nowy, mały 
człowiek to choć niczego 
o nim jeszcze nie wiemy, 

a my nie spędziliśmy 
jeszcze ani jednego dnia 
jako jego rodzice, to ani 
on, ani my nie jesteśmy 

białymi, pustymi kartkami.

Jak i po co 
wspierać dziecięcą 

autonomię?
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

P O L S C Y 
S P R A W I E D L I W I

„Panuje u nas pogląd, że antysemityzm znacznie się wzmógł w okresie wojny, 
że Polacy w swej większości są zadowoleni z nieszczęścia, które spotkało 
Żydów w miastach i miasteczkach Polski itp. Uważny czytelnik naszych mate-
riałów znajdzie setki dokumentów świadczących o czymś wręcz przeciwnym. 
W niejednym sprawozdaniu z miasteczka przeczyta on, jak serdecznie odno-
siła się ludność polska do żydowskich uchodźców. Dowiecie się o setkach 
wypadków, kiedy chłopi w ciągu długich miesięcy ukrywali i dobrze karmili 
żydowskich uchodźców z okolicznych miasteczek” – pisał w „Notatkach 
z getta” Emanuel Ringelblum.

Polacy stanowią największą liczbę wśród odznaczonych izraelskim medalem 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Szacuje się jednak, że liczba ta może 
być znacznie większa. Żydom pomagały pojedyncze osoby, całe rodziny 
i wioski, część ruchu oporu oraz specjalnie stworzone do tego celu organi-
zacje, jak Rada Pomocy Żydom „Żegota”. W tym polscy artyści: pisarze, aktorzy, 
śpiewacy, kompozytorzy, działacze...

Wszystkich nie da się wymienić. Niechaj chociaż te trzy przykłady świadczą 
o tym, z jakim wyrzeczeniem artyści (często o szerokich kontaktach, co ułatwiał-
o konspirację) starali się pomagać Żydom. Na tyle, na ile mogli. Na tyle, ile 
pozwalał im strach. 

Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat 
Śpiewak Mieczysław Fogg w mieszkaniu przy ul. Koszykowej 69 w Warszawie 
przechowywał uciekinierów z getta warszawskiego, głównie znajomych ze 
środowiska artystycznego. Wśród ukrywanych byli np. dyrygent Ivo Wesby 
z żoną i córka, polski i amerykański kompozytor i dyrygent. Wesby dyrygo-
wał orkiestrą w wielu przedwojennych fi lmach. Był dyrektorem muzycznym 
kabaretu Qui Pro Quo, później teatru muzycznego Wielka Rewia na Karowej
w Warszawie. Fogg pomógł rodzinie Wesby (żonie i córce) po ich ucieczce 
z getta, a później brał udział w załatwianiu fałszywych dokumentów, dzięki
którym Wesby mógł wyjechać do Wiednia. To m.in. za pomoc udzieloną 
rodzinie Wesbiego Mieczysław Fogg otrzymał odznaczenie Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata. Żona Wesbiego wspomina, że w ciemnej i wilgot-
nej piwnicy musieli przebywać tygodniami. W 1945 r. uciekła razem z córką 
z obozu pracy do Wiednia. Wesby połączył się z rodziną kilka miesięcy 
później. Do USA przyjechali w 1948 r., gdzie odtąd wiedli normalne życie. 

Wesby zmarł spokojnie w 1961 r. Po 
wojnie pisał: „Mój przyjaciel Mieczysław

 Fogg okazał pomoc mnie, mojej żonie
 i córce […], co równało się uratowaniu
 nam życia. W dowód wdzięczności […], 

wiedząc, że Mieczysław Fogg zamierza
 uruchomić wytwórnię płyt gramofono-

wych ofi arowałem mu w 1945 r., […] 
maszyny i aparaty będące bezsporną 
moją własnością”.

Wśród ukrywanych był też inż. Stanisław Tempel, przyjaciel z wytwórni pły-
towej „Syrena Record” i Stanisław Kopf, nauczyciel śpiewu. Na Koszykowej 
schronienie znalazł także szkolny przyjaciel Fogga Stefan Glücksberg, który 
w 1942 r. uciekł z transportu do obozu śmierci w Treblince. Fogg dostarczał 
również żywność i pieniądze Ignacemu Zalcsztajnowi, który ukrywał się 
„gdzieś za szafą” w mieszkaniu dozorcy kamienicy.

Andrzej Miłosz, żołnierz Armii Krajowej, był bratem pisarza i poety 
Czesława Miłosza. Reżyser i scenarzysta fi lmów dokumentalnych, w tym 
unikatowych o Czesławie Miłoszu, reporter, fotograf, tłumacz, archiwista i do-
kumentalista rodziny Miłoszów. Miał niespożytą energię, ciekawość ludzi 
i świata. Współtworzył środowisko artystyczne ówczesnej Warszawy. Leopold 
Tyrmand, przyjaciel z Wilna i ojciec chrzestny jedynego dziecka Andrzeja, 
tak o nim pisał w Dzienniku 1954: „Andrzej ma twarz Wikinga i jest z Wilna, 
z rodziny literacko – szlacheckiej, uprawiał astrologię, ma dyplom kapitana
jachtowej żeglugi, para się dziennikarstwem i fi lmem, zmienia łatwo prze-
konania za każdym razem wierząc z zapałem, że tym razem ma nieodpartą 
rację”. 

Po wkroczeniu Armii Czerwonej prze-
niósł się do Wilna. Żołnierz Polskiej 
Organizacji Niepodległościowej (PON), 
wchłoniętej przez Związek Walki 
Zbrojnej (ZWZ) i Armię Krajową (AK), 
prowadził działalność konspiracyjną
na Litwie i Wileńszczyźnie. Był jednym 
z organizatorów pierwszych szlaków
kurierskich. W wynajętym domu 
z ogródkiem przy ul. Popowskiej 14 
w Wilnie utworzył punkt przerzutowy dla Żydów z tamtejszego getta, zało-
żonego przez Niemców latem 1941 r., tuż po ataku III Rzeszy na ZSRR. 
Żydzi uciekali do Puszczy Rudnickiej i dołączali do oddziałów partyzanckich 
lub do tzw. obozów rodzinnych ukrywających się w głębi puszczy. 

Andrzej przemycił do Warszawy m.in. Seweryna Trossa i jego żonę. Kryjówkę
dla nich znalazł drugi z braci, Czesław Miłosz, w Warszawie, załatwił im fał-
szywe dokumenty tożsamości i wspierał fi nansowo. Wracając we wspom-
nieniach do powstania w gettcie warszawskim, pisał: „stojąc na balkonie, 
słyszeliśmy krzyk z getta. […] Ten krzyk mroził krew w żyłach. Był to krzyk tysięcy 
mordowanych ludzi. Leciał przez milczące przestrzenie miasta spomiędzy 
czerwonej łuny pożarów, pod obojętnymi gwiazdami, w tę łaskawą ciszę 
ogrodów, w której rośliny pracowicie wydzielały tlen, powietrze pachniało, 
a człowiek czuł, że żyć jest dobrze. Było coś szczególnie okrutnego w tym 
spokoju nocy, której piękno i zbrodnia ludzka uderzały w serce równocześnie”.

W 1989 r. za działalność na rzecz Żydom obaj bracia otrzymali tytuł „Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata”, choć, jak podkreślał Czesław Miłosz, zasłużył 
na ten przywilej głównie Andrzej.

„Dom wyglądał [...] jak okręt […], jakby płynął 
w nieznaną noc […] Rzuca nim fala, ale on nie 
tonie”, zanotował w Dziennikach 11 paździer-
nika 1939 r. Jarosław Iwaszkiewicz. Majątek ziem-
ski Stawisko w Podkowie Leśnej w latach okupacji
niemieckiej stało się azylem żydowskich przyja-
ciół Iwaszkiewiczów. W ich domu znajdowali 
schronienie ludzie zagrożeni aresztowaniem i sie-
roty wojenne, szczególnie po upadku powstania 
warszawskiego w 1944 r. Jarosław działał w struk-
turach Polskiego Państwa Podziemnego i uczestni-
czył w ratowaniu zabytków kultury polskiej. 

Iwaszkiewiczowie pomogli ukryć się m.in. żydowskiemu małżeństwu Musz-
katów. Jarosław zorganizował ich przewiezieniez Podkowy Leśnej do Mila-
nówka. Tam Muszkatami zaopiekował się zaprzyjaźniony z Iwaszkiewiczami 
Jerzy Mieczysław Rytard. W 1968 r. Jarosław w barwnych słowach opisał 
podróż, podczas której Muszkatowie „nie mogli się zorientować, co się z nimi 
dzieje, i nie wiadomo dlaczego, zaczęli mówić po francusku”. W domu 
Anny i Jarosława nocowała często także córka Muszkatów, Aniela Neufeld 
(Nowicka) z córką Janiną Nowicką. Iwaszkiewiczowie wspierali je fi nansowo 
i żywili, zaś Aniela – uczennica samej Marii Curie-Skłodowskiej – uczyła córki 
Iwaszkiewiczów fi zyki. 

Wśród uratowanych byli też sąsiedzi, zwyczajni ludzie, nie parający się piórem. 
Anna szczególnie zaangażowała się w pomoc braciom Mojżeszowi i Natano-
wi Karwasserom, synom Jankiela i Chawy, którzy jako właściciele składu węgla 
zaopatrywali przed wojną dom Iwaszkiewiczów: Anna nosiła im do getta 
pieniądze, które przekazywała w budynku Sądów przy ul. Leszno, pomogła 
zdobyć aryjskie papiery. Obaj bracia przeżyli wojnę, Natan wraz żoną i córka 
wyjechali do Izraela, a Marian Karwasser pozostał w serdecznych stosunkach 
z Iwaszkiewiczami.

Anna Iwaszkiewicz wspierała również rodzinę Kramsztyków: Andrzeja i Irenę 
oraz ich córkę Joannę. Andrzej przez dwa lata nie wychodził z pokoju – Iwasz-
kiewiczowie dostarczyli mu ubrania i jedzenie. Jego żona i córka przeniosły
się do mieszkania dla pracowników posiadłości Stawisko. Kiedy Joanna zachoro-
wała na wyrostek robaczkowy, Anna zorganizowała dla niej zabieg u swojego 
krewnego – chirurga Stanisława Lilpopa. Po latach Joanna Kramsztyk Prochaska 
pisała: „Sama świadomość, że oni się nami opiekują pomagała nam żyć”. 

Ta świadomość pomogła jeszcze nie jednej rodzinie, na której drodze los posta-
wił Stawisko. I dom z ogródkiem w Wilnie. I pełne muzyki warszawskie miesz-
kanie przy ul. Koszykowej. I wiele, wiele jeszcze innych piwnic, strychów i stodół.

Więcej o świadectwach heroicznej pomocy możecie zobaczyć na 
wystawie wirtualnej „Polscy artyści z pomocą Żydom” w Muzeum Polin, 
www.polin.pl 
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Wesby zmarł spokojnie w 1961 r. Po 
wojnie pisał: „Mój przyjaciel Mieczysław
Fogg okazał pomoc mnie, mojej żonie
i córce […], co równało się uratowaniu
nam życia. W dowód wdzięczności […], 
wiedząc, że Mieczysław Fogg zamierza
uruchomić wytwórnię płyt gramofono-
wych ofi arowałem mu w 1945 r., […] 
maszyny i aparaty bę
moją własnością”.

Wśród ukrywanych był też inż. Stanisław Tempel, przyjaciel z wytwórni pły-
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Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady wywodzili 
się z różnych środowisk i kierowały nimi różne moty-
wacje. Wszyscy, dla ocalenia drugiego człowieka,
ryzykowali życie swoje i swoich rodzin. Wśród ratu-
jących byli także znani artyści – pisarze, aktorzy czy 
muzycy. 
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Wersję elektroniczną Gazety Muranowskiej oraz numery archiwalne
można pobrać ze strony: www.gazetamuranowska.plwww.fundacja-alteredu.pl

       Zdjęcia 
       z archiwum autora

RECORD COLLECTING IN 21st CENTURY
The heydays of rock’n’roll record collecting that started in the late 60s 
and through were over by the time we went into the 21st century. 
Today I can only think of one second-hand rock’n’roll shop in London 
located in Camden Town. There may be others but they are few and 
far between. The main reason for this has been the internet and espe-
cially E-Bay. There are still plenty of dealers around both in Europe
and the States but they mainly offer their wares through E-Bay and 
Amazon. The cost of running a shop just to sell old records is no 
longer viable. Many original rock’n’roll collectors are now intheir 80s and 
some are not computer literate. I myself buy CDs on Amazon but not 
on E-bay. With vinyl records there is the additional problem 
of grading. This is a subjective matter and if you cannot see the 
record before purchasing it, one man’s “Mint” may be another’s 
“VG”, so this discourages some from buying on the internet. 

What of the specialist record companies? Well John Beecher’s 
Rollercoaster Records is still going strong. Ace Records, founded
by Ted Carroll, Roger Armstrong and Trevor Churchill has been
sold to a Swedish company and has relocated from London 
to the Letchworth Garden City. Charly Records is still going but 
not issuing that much material. Richard Weize sold Bear Family 
Records and it continues to issue CDs and vinyl releases. He has
started up a new label called RWA (Richard Weize Archives). 
As a result of purchasing the Rock Star label from Tony Barrett 
and he has issued interesting compilation both in the rock’n’roll 
and hillbilly fi elds. Cees Klopp from Holland owner of Collector
Records and White Label Records died a year or two ago.
Peter Zdrenka from Germany, owner of Buffalo Bop Records, 
died this year. These two guys were responsible for issuing 
hundreds of rare rock’n’roll albums over a period of 50 years. 
Ray Topping who worked for Ace Records and was a major 
contributor to New Kommotion died some years back. Other 
NK contributors no longer with us include Peter Guralnick, who 
wrote the defi nitive biography of Elvis Presley, Cliff White t
he leading authority on James Brown and a former Charly 
employee. Wayne Russell a very knowledgeable rock’n’roll 
collector died relatively recently. Bob Fisher who worked in 
the record industry most of his life, died suddenly from a 
heart attack. He was compiling releases for Jasmine Records, 
specialists in out of copyright releases (up to 1962). A 23 CD
boxset that he had compiled on Franki Valli & The Four 
Seasons is due to be issued sometime soon. The British Coun-
try Music Archives (BMCA) have issued nigh on 700 CDs of 
hillbilly and country music. The Archive started by David 
Barnes with his own collection numbers over 670,000 titles.
Despite David’s untimely death this year his colleagues are
continuing to release CDs under the BACM banner.

Another popular source for rock’n’roll records were Rock ’n’ Roll 
Record Fairs. These were started by a guy named Dolphie
Griebler. He was a country enthusiast who hit upon the idea 
of hiring a large room at the Ivanhoe Hotel in Central London 
and charging for dealers to have a stall. It proved immensely 
popular and indeed there are Record Fairs at hundreds of 
venues throughout the UK for all sorts of styles of music. In 
terms of Rock ’n’ Roll Record Fairs I know of only two that are 
still active, namely the Luton Fair just outside London. This is 
run by the daughter of the late Johnny “Chester” Dowling and 
has been going over 30 years. He was one of the fi rst dealers 
to fl y over to the States in search rare records, and he was 
an original stall holder at the bi-monthly Ivanhoe Fair. He ran 
a second-hand record shop in Rayners Lane which was a few 
miles from where I lived in Wembley, so I was a frequent visitor. He also started 
up another fair at London University which was subsequently taken over by 
my friend I an Saddler. Jim Grant and I would man the door and collect the £2 
entrance fee (or £3 for an early bird tickebefore 10.00am). Of course it meant 
we were one of the fi rst to look around the stalls before the fair opened. I inva-
riably spent over £100 on records. These fairs ran for a number of years, usually 
four or sometimes 5 times a year. However Ian decided to discontinue the fairs 
with numbers attending started falling. The fi nal straw was when the university
substantially raised the rental price. I subsequently moved to Warsaw and 
continue collecting via the internet.

KOLEKCJONOWANIE PŁYT W XXI WIEKU

Złote lata kolekcjonowania płyt, które zaczęły się w latach sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku, skończyły się wraz z nadejściem obecnego 
stulecia. Dzisiaj przypomina mi się tylko jeden sklep z używanymi 
płytami na Camden w Londynie. Może są i inne, ale pewnie niewiele. 
Powodem tego stanu rzeczy jest niewątpliwie internet i E-Bay. Han-
dlujących płytami, zarówno w Stanach jak i w Europie jest sporo, 
ale ludzie oferują towar głównie poprzez E-Bay i Amazon. Nie opłaca
się prowadzić sklepu stacjonarnego ze starymi płytami. Wielu kole-
kcjonerów jest po osiemdziesiątce i nie posługuje się internetem. 
Ja kupuję na Amazonie ale nie korzystam z E-Baya. Dodatkowym 

problemem z kupowaniem w sieci jest kwestia stanu pro-
duktu. To jest sprawa indywidualnej oceny, więc jeśli nie 
możesz zobaczyć płyty przed kupieniem to nie wiesz czy 
to, co dla jednego jest „Mint”, dla innego nie będzie stanem 
„Very Good”. To zniechęca do zakupów w sieci.

A co ze specjalistycznymi wytwórniami płytowymi? John 
Beecher’s Rollercoaster Records ciągle prężnie działa. Ace Re-
cords, założony przez Teda Carrolla, Rogera Armstronga and 
Trevora Churchilla został sprzedany Szwedom i przeniesiony 
z Londynu do Letchworth Garden City. Charly Records też 
ciągle działa, ale nie wydaje za dużo. Richard Weize sprzedał 
Bear Family Records i nadal wypuszcza płyty CD I wznowienia 
winyli. Założył nawet nową wytwórnię RWA (Richard Weize 
Archives). Rezultatem zakupu Rock Star od Toniego Barretta 
było wydanie interesującej składanki rock’n’roll i hillbilly. Cees 
Klopp z Holandii, właściciel Collector Records i White Label 
Records, zmarł jakiś rok czy dwa temu. Peter Zdrenka z Nie-
miec, do którego należała Buffalo Bop Records, odszedł w tym
roku. Obydwu im zawdzięczamy wydanie w ciągu 50 lat setek 
rzadkich rock’n’rollowych albumów. Ray Topping, który pra-
cował dla Ace Records i dużo działał w New Kommotion, też 
nie żyje. Innych współpracowników również nie ma już z nami, 
wśród nich Petera Guralnika, autora biografi i Elvisa Presleya 
i Cliffa White’a, autorytetu wiedzy o Jamesie Brownie. Umarł 
niedawno Wayne Russell, wielki znawca rock’nrolla i kolekcjo-
ner. Nagły atak serca zabrał Boba Fishera, który całe życie 
zajmował się muzyką, pracował dla Jasmine Records, był spe-
cjalistą od praw autorskich. Niedługo ukaże się zbiór 23 CD 
Franki Valli & The Four Seasons, który opracował. The British 
Country Music Archives (BMCA) wydało prawie 700 CD z mu-
zyką hillibilly i country. The Archive powołał do życia David 
Barnes, którego kolekcja liczyła 670 000 tytułów. Chociaż i on 
już nie żyje, jego koledzy kontynuują wydawanie płyt pod 
egidą BACM.

Rock ’n’ Roll Record Fairs to było kolejne źródło kolekcjonerskich 
płyt. Zapoczątkowane przez Dolphie Grieblera, entuzjastę mu-
zyki country, który wpadł na pomysł wynajęcia sali w Ivanhoe 
Hotel w centralnym Londynie i pobierania opłat za stoiska 
od handlujących. Stało się to z czasem niezwykle popularne 
i teraz targi płyt organizowane są w dziesiątkach lokalizacji. 
Jeśli chodzi konkretnie o Rock ’n’ Roll Record Fairs to znam 
tylko dwa aktywne – w Luton niedaleko Londynu. Odbywają 
się od 30 lat i są prowadzone są przez córkę Johnny’ego 
“Chester” Dowlinga. Był on jednym z pierwszych sprzedaw-
ców, którzy latali do Stanów w poszukiwaniu trudno dos-
tępnych płyt i miał swoje stoisko na Ivenhoe Fair, które od-
bywały się co dwa miesiące. Prowadził też sklep na Rayners 
Lane, kilka mil zaledwie od mojego domu na Wembley,
więc często go odwiedzałem. Zapoczątkował też inne targi 

na London University, które przejął potem mój kolega Ian Saddler. Staliśmy 
tam z Jimem Grantem „na bramce’ i zbieraliśmy od gości po 2 funty za wejście 
(czasem 3, dla tych, którzy chcieli być pierwsi). My oczywiście i tak przeszu-
kiwaliśmy stoiska przed wszystkimi. Nierzadko zdarzało się, że wydawałem 
ponad 100 funtów na płyty.

Targi płyt organizowane były cztery, pięć razy do roku, przez kilka kolejnych
lat. Kiedy klientów zaczęło ubywać, Ian zamknął interes. Ostatecznie przewa-
żył fakt, że uniwersytet podniósł bardzo czynsz za wynajem sal. A ja prze-
niosłem się do Warszawy i nadal kolekcjonują płyty – teraz przez internet.
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Tłumaczenie 
Agnieszka Sozańska
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ŁOŚ 
Król Puszczy Kampinoskiej
U wrót Warszawy rozciąga się
rozległa Puszcza Kampinoska. 
W 1959 roku utworzono tu Kam-
pinoski Park Narodowy, którego
symbolem jest łoś. W powszech-
nym odczuciu to dostojne zwie-
rzę jest tak ściśle związane z tymi 
terenami, że trudno uwierzyć, iż

pojawiło się na nich dopiero w latach 50. XX wieku.
Stało się tak na skutek podjęcia udanej próby reintro-
dukcji tego gatunku w Puszczy Kampinoskiej.

Na skutek polowań i kłusownictwa w wielu krajach
Europy Zachodniej łoś całkowicie wyginął. W Polsce 
po II wojnie światowej przetrwał tylko na bieb-
rzańskich bagnach. Wprowadzony do Puszczy Kam-
pinoskiej, znalazł doskonałe warunki – liczne bagna
będące wspomnieniem pradoliny Wisły, przetykane 
piaszczystymi wydmami, porośnięte wierzbą i sosną 
są wymarzonym biotopem dla łosia. Z roku na rok 
jego populacja rośnie. W 2001 roku wprowadzono 
moratorium dotyczące odstrzału łosi. 

Do niedawna jedynym zagrożeniem dla łosia 
w Puszczy Kampinoskiej był człowiek. Kłusownic-
two i wypadki drogowe z udziałem łosi nie należą do 
rzadkości. Od niedawna w puszczy pojawił się 
także nowy wróg – wilk. Osiedliło się tu kilka watah. 
Jednak łoś nie jest podstawowym elementem jadło-
spisu wilka. Dzik, sarna i jeleń, który pojawił się 
w puszczy dopiero w latach 70., są dla wilka łatwiej-
szą zdobyczą.

Kino Muranów zaprasza na seans... z osiołkiem. 

„IO” to zapierająca dech w piersiach odyseja, porywające kinowe doświad-
czenie i nakręcony z imponującym rozmachem obraz współczesnego świata. 
Film Jerzego Skolimowskiego stał się sensacją festiwalu w Cannes, skąd wyje-
chał z Nagrodą Jury. Opowieść o nas samych, odbijających się w wilgotnych
oczach pewnego osiołka, zachwyciła artystyczną brawurą i młodzieńczą 
energią, choć fi rmuje ją swoim nazwiskiem 84-letni mistrz europejskiego kina. 
Film jest polskim kandydatem do Oscara.

Teatr Kwadrat ma dla was jesienną promocję! 

Od teraz przy zakupie 2 biletów na spektakl, wyjątkowy album Teatru 
Kwadrat w cenie 10 zł. To obowiązkowa lektura dla wszystkich miłośników 
Teatru Kwadrat. Została w nim zawarta przeszło 45-letnia historia Teatru 
Kwadrat, począwszy od premier 1974 roku. Na kartach albumu znajdziecie 
unikatowe zdjęcia, archiwalne plakaty, anegdotyczne wypowiedzi aktorów 
należących do zespołu, m.in. Janusza Gajosa, Jana Kobuszewskiego czy
Krzysztofa Kowalewskiego, a także fotoreportaże z premier i innych waż-

Teatr Kwadrat ma dla was jesienną promocję! 

nych wydarzeń. Album jest do kupienia w kasie Teatru. Widzowie, którzy kupią 
bilety przez stronę internetową, mogą nabyć album bezpośrednio w kasie 
Teatru na postawie posiadanych biletów.

To coś nowego! 

W Teatrze Capitol musical „Friends”, mówiący stop przemocy w szkole, stop
nienawiś ci, stop hejtowi. Pochwała tolerancji i empatii, potę pienie hejtu – to 
tematy uniwersalne, któ re silnie wybrzmiewają . W Broadwayowskim musicalu 
grają młodzi aktorzy, co czyni spektakl bardziej wiarygodnym. To idealny 
pomysł na godzinę wychowawczą dla grup szkolnych oraz na wartościową
rozmowę o problemie, o którym tak naprawdę wiedzą tylko nieliczni rodzice.

W Teatrze Kamienica powstał spektakl 
przypominający o starej, jakże wyświech-
tanej prawdzie: „Mężczyźni są z Marsa, 
kobiety z Wenus”. Już sam tytuł znie 

chęca swoją banalnością, ale kto chce zaryzykować, niech wybierze się na
ten spektakl... choćby dlatego, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że miał 
rację, wyrażając krytyczną opinię. Choćby dla eksperymentu, czy warto było. 
„Z tym kosmicznym tematem, z okazji 35-lecia swojej pracy artystycznej, 
zmierzy się jedyny i niepowtarzalny, Piotr Gąsowski! W multimedialnym, peł-
nym pikantnego humoru show, oprócz aktora będzie można zobaczyć, całą 
plejadę polskich, znanych i lubianych gwiazd” – czytamy na stronie teatru.
No cóż, życzymy powodzenia w tym nie lada wyzwaniu!

Spotkania z łosiem podczas puszczańskich wę-
drówek nie należą wcale do rzadkości. Na to piękne 
zwierzę można natknąć się w wielu zaskakujących 
miejscach, nawet w Warszawie. Mimo potężnych 
rozmiarów łoś potrafi  poruszać się bezszelestnie. 
Zważywszy na jego dosyć słaby wzrok, takie spot-
kania mogą być zaskakujące dla obu stron.

Co jeszcze wiemy o łosiach? 

Łoś euroazjatycki (Alces alces) to największy przed-
stawiciel jeleniowatych o bardzo charakterystycz-
nym wyglądzie. Jest wyższy od konia. Posiada długie 
nogi zakończone potężnymi, ruchomymi racicami, 
które rozszerzają się przy stąpaniu w głębokim śniegu 
lub bagnie, zapobiegając zapadaniu się w podłoże. 
Potrafi  szybko biegać, ale nigdy nie galopuje. Porusza 
się charakterystycznym kłusem – inochodem. Na 
potężnym karku zwierzęcia osadzona jest masyw-
na szyja. Wielki łeb z szerokim pyskiem i zwisającą 
bródką dopełniają obrazu łosia. Ciemnobrązowe 
umaszczenie i jasne nogi są świetnym kamufl ażem, 
który sprawia, że nawet z bliskiej odległości trudno 
zauważyć stojące między drzewami zwierzę. Samce 
łosia chlubią się wspaniałym porożem, które przy-
biera kształt łopat lub badyli. Zrzucają je co roku, 
tuż po bukowisku (okres godowy łosi), mającym 
miejsce właśnie teraz, w październiku. 

Mało która europejska stolica może pochwalić się 
tak ogromnym kompleksem leśnym niemalże na 
obrzeżach miasta. To naprawdę niezwykłe, że bez 
większego trudu możemy tu spotkać tak piękne 
zwierzęta jak łosie, jelenie, bieliki, żurawie i wiele 
innych. 

Fo
t. 

D
ar

ek
 M

iro
ńs

ki
Fo

t. 
Sł

aw
o

m
ir 

M
iro

ńs
ki

Fo
t. 

D
ar

ek
 M

iro
ńs

ki



5GAZETA MURANOWSKAGAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

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

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
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„Mazowszanie u górali”
 
W dniach od 19 do 22 września uczniowie Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego nr 7, a także działającej przy 
Liceum innowacji pedagogicznej pod nazwą Centrum Edu-
kacji Alternatywnej, realizując wieloletnią tradycję szkolną, 
udali się w Beskid Sądecki oraz Pieniny, w ramach corocz-
nego wyjazdu edukacyjnego. W tym roku wyjazd był wy-
jątkowy, gdyż obok młodzieży z Warszawy, wzięli w nim 
również udział koleżanki i koledzy z klasy I m, która
powstała w Mińsku Mazowieckim. Ilość chętnych była tak 
duża, że zamiast planowanych dwóch autokarów, jecha-
liśmy trzema.

Mimo, iż było chłodno, nawet jak na drugą połowę września, udało się zrea-
lizować wszystkie punkty skrupulatnie opracowanego planu. W drodze do 
Muszyny-Powroźnika, zatrzymaliśmy się w Nowym Wiśniczu, gdzie zwiedzi-
liśmy renesansowy zamek rodu Kmitów. Zachęceni opisem uczty na zamku, 
która trwała 2 tygodnie udaliśmy się do restauracji w rynku Nowego Wiśnicza, 
aby zaspokoić głód olbrzymimi pizzami. Gdy dojechaliśmy do ośrodka „Janosik” 
w Powroźniku, musieliśmy skosztować jeszcze kuchni pani Marii. Inaczej by się na 
nas obraziła.

Wtorek był bardzo intensywnym dniem. Po śniadaniu wyjechaliśmy w Pieniny, 
do Niedzicy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od rejsu po Zalewie Czorsztyńskim, 
a następnie, w dwóch grupach, podziwialiśmy mury zamku niedzickiego, który 

Pierwszy tydzień szkoły już za nami!
Były to szczególnie wyjątkowe dni 

dla naszych nowych uczniów. 
Pierwszoklasiści integrowali się ze starszymi 

kolegami i koleżankami podczas zabaw 
z chustą animacyjną oraz wspólnie ustalili panujące 

zasady w przestrzeni świetlicowej.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne wyzwaniaZ niecierpliwością czekamy na kolejne wyzwania
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służył za scenerię hitu wszechczasów – Wakacje 
z duchami. Każdy poznał legendę o pięknej 
i kłótliwej Brunhildzie i jej mężu, którego poz-
bawiła włosów. Z Niedzicy jest niedaleko do 
Sromowiec Niżnych, a stamtąd przez kładkę na 
Słowację, do Czerwonego Klasztoru. Żal nie sko-
rzystać. Skorzystaliśmy i do ośrodka wróciliśmy 
późnym wieczorem.

Środa, również pełna atrakcji, ale i chwil na poz-
nanie nowych kolegów. Po śniadaniu zwiedzanie 
Nowego Sącza i chwila tak zwango czasu wolne-
go, zaś po obiedzie, krótki ale intensywny wyjazd 
do Krynicy Zdroju. Zakupy wód mineralnych, ma-
gnesów na lodówki i oczywiście oscypków.

Czwartek, to ostatni dzień naszego wyjazdu, ale także pełenwrażeń. Nie 
wracamy najkrótszą drogą do Warszawy, ale jedziemy do Sandomierza. Tu 
oczywiście obowiązkowo starówka – katedra, rynek, Dom Długosza, Brama 
Opatowska i to z czego ostatnio Sandomierz najbardziej słynie czyli zwie-
dzanie wystawy z serialu „Ojciec Mateusz”. Niektórzy, w sklepiku zamiast 
krówek sandomierskich, zakupili podróbki czapek policjantów. Dopiero 
w godzinach wieczornych dotarliśmy do Warszawy.

Mimo pogody, która nas nie rozpieszczała, wyjazd należy uznać za bardzo 
udany     .

Fo
t. 

Fu
nd

ac
ja

 A
lte

rE
d

u

SPOŁECZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA
Fundacji AlterEdu

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
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Gdy rodzi się nowy, mały człowiek to choć 

niczego o nim jeszcze nie wiemy, 

a my nie spędziliśmy jeszcze ani jednego dnia 

jako jego rodzice, to ani on, ani my nie jesteśmy 

białymi, pustymi kartkami.

Taki bobas rodzi się w określonym czasie, 

miejscu, w danej rodzinie, z jakimiś genami 

i predyspozycjami. A my w bycie jego rodzicem 

wyruszamy z plecakiem pełnym własnego 

wychowania, zebranych przekonań, 

doświadczeń i oczekiwań.

Chciałam dziś wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, 

o której warto pamiętać od pierwszego dnia 

jego życia. O tym, że jest osobną istotą. 

I choć odpowiedzialność za wiele spraw, 

które go dotyczą, jest bardziej nasza, 

to jego emocje, wrażenia, potrzeby, 

chcenia i niechcenia, lubienia 

i nielubienia – one są jego.

I właściwie należałoby uczciwie dodać, 

że szanowanie i uwzględnianie jego autonomii 

w pewnym sensie może utrudnić to 

rodzicielstwo. Szczególnie jeśli nas jako dziecko 

traktowano zupełnie inaczej. 

Ale potem jemu to ułatwi życie. 

Co Tobie da ogromną satysfakcję i radość.

Brama wejściowa Uniwersytetu Warszawskiego

1 września 2022 roku, w ciszy gabinetów Dzie-
kana Wydziału Psychologii Uniwersytetu War-
szawskiego prof. dr hab. Kamila Imbira oraz
Prezesa Fundacji AlterEdu dr. Piotra Kostrzyń-
skiego doszło do podpisania umowy o współ-
pracy obu instytucji. 

Umowa ma na celu wymianę wzajemnych 
doświadczeń i wiedzy z zakresu pracy z dzie-
ćmi posiadającymi orzeczenie o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, w szczególności ze 
spektrum autyzmu, oraz stworzenie warunków 
do praktycznego działania w szkole dla stu-
dentów Wydziału Psychologii UW. 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego roztoczył opiekę nad naszą innowacją
pedagogiczną realizowaną przy Społecznym Brama wejściowa Uniwersytetu Warszawskiego

Jak i po co wspierać dziecięcą 
autonomię?

Rozwijamy się…. 
porozumienie o współpracy z Wydziałem Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Liceum Ogólnokształcącym nr 7 im. Bronisława 
Geremka, prowadzonym przez Fundację 
AlterEdu w Centrum Edukacji Alternatywnej. 
Studenci Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, w ramach praktyk uczelnia-
nych, będą mogli prowadzić zajęcia z uczniami 
naszej szkoły i zdobywać niezbędne prak-
tyczne umiejętności. 

Współpraca umożliwi nam teraz – a studentom 
w przyszłości – lepszą i skuteczniejszą pracę 
z dziećmi i młodzieżą posiadającą orzeczenie 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poz-
woli przyszłym psychologom zdobyć umiejęt-
ności praktyczne i zapoznać się z metodami 
pracy realizowanymi w szkołach prowadzo-
nych przez Fundację AlterEdu. 
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CENTRUM 
EDUKACJI 
ALTERNATYWNEJ
Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
nr 7 im. Bronisława Geremka

Ruszył nowy rok szkolny w Centrum Edukacji 
Alternatywnej. W Warszawie uczą się już 
dwie klasy 1c i 2c, a w Mińsku Mazowieckim,
a konkretnie w Ignacowie naukę rozpoczęła 
klasa 1m.

W sumie mamy 40 uczniów, którzy w podziale na nauczanie 
zdalne i stacjonarnie rozpoczęli naukę w SLO7.

Za nami dni integracyjne oraz 4 dniowa wycieczka w Pieniny. 
Lekcje z nowymi nauczycielami nie okazały się takie straszne, 
a zajęcia z jogi, które prowadzone są w Ignacowie cieszą się 
wielkim powodzeniem. 

Poznajemy się, integrujemy, ale także razem urządzamy naszą 
przestrzeń. Fo
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Dla większości naszych uczniów wszystko było nowe; nowa szkoła, nowi 
koledzy, nowi wychowawcy i nowa kadra. Kończąc poprzedni rok szkolny 
zamierzaliśmy otworzyć jedynie klasę IV i V, ale ogromne zainteresowanie 
naszymi dniami adaptacyjnymi skłoniło nas do rozszerzenia rekrutacji. Dzięki 
temu, w naszej kameralnej szkole uczą się klasy IV, V, VI i VII. 

Pierwsze zajęcia były czasem na wzajemne poznawanie, opowieści 
o wakacyjnych przygodach, planach i marzeniach. Czwartoklasiści wykonali
kreatywne prace plastyczne, z których wychowawczyni, Pani Jola, stworzyła
wspaniałą dekorację. A wychowawczynie klasy V Pani Sylwia i klasy VI Pani
Ania z łatwością rozwiały początkową niepewność i obawy swoich wy-
chowanków. I tak już po kilku dniach nasi uczniowie pewnym krokiem 
i z uśmiechami na twarzach przekraczali progi szkoły. Wiadomo, szkoła 
to nauka, ale nie samą nauką człowiek żyje. W szkolnej świetlicy, prowa-
dzonej przez Panią Paulinę, można zagrać w emocjonujące gry planszowe, 
stworzyć niezapomniane dzieła z klocków lego, nauczyć się kodowania, 
bawić się i odpoczywać. 

A w ostatni dzień kalendarzowego lata pozwoliliśmy sobie na odrobinę … 
słodyczy, dlatego wszystkie klasy udały się na wycieczkę do Manufaktury 
Czekolady. Mamy się czym pochwalić, bo nie dość, że dowiedzieliśmy się 
jak stworzyć wyjątkową tabliczkę czekolady, to jeszcze mogliśmy ją własno-
ręcznie wykonać. Wyszły nam prawdziwe arcydzieła, z owocami, orzechami 
i … paluszkami. To była doskonała zabawa, a przed nami jeszcze wiele takich 
wydarzeń, bo przecież uczyć się można na wiele sposobów    �. wydarzeń, bo przecież uczyć się można na wiele sposobów    �. 

Pierwszy dzień nowego roku szkolnego 
był pełen emocji �   . 

SPOŁECZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA
Fundacji AlterEdu
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Ważne adresy
Muranów i nie tylko

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

www.teatrkamienica.pl

Opera Kameralna
al. Solidarności 76b
tel. 22 831 22 40

www.operakameralna.pl

Kino Muranów
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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PISMO WYDAJE: 
Fundacja AlterEdu

Premiera „Olimpu”, w reż. Wojciecha Kościelniaka już 30 września 
na scenie Teatru Collegium Nobilium.

Studentki i studenci kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo 
i wokalistyka kończą intensywne przygotowania do swojej pier-
wszej premiery w sezonie 2022/2023:

OLIMP bazuje na antycznym tekście ODYSEI, ale w dosłownym, 
adaptacyjnym znaczeniu nią nie jest, ponieważ poszczególne wątki, 
miejsca akcji, a nawet relacje łączące bohaterów zostały zmodyfi ko-
wane. Wszystko w celu sprostania wymogom specyfi ki przedstawie-
nia dyplomowego i próby twórczego spojrzenia na epos Homera 
z dzisiejszej perspektywy.

Więcej o twórcach i spektaklu: 
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/olimp/ 
Premiera: 30 września 2022 r.
Gramy: 1, 2, 4, 5 października 2022 r.

Następnie pokażemy Państwu fi lm „Marta Grall”, który wyreży-
serował Maciej Stuhr z całym poprzednim rokiem dyplomantów 
(obecnie V rok). Efekty ich pracy będzie można zobaczyć na po-
czątku października, po raz pierwszy, w Teatrze Collegium Nobili-
um. Ten pełnometrażowy fi lm był już pokazywany na festiwalach 
w Polsce:

Trzymająca w napięciu political fi ction, jedna z pierwszych fi lmowych 
reakcji na kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Studenci dzienni-
karstwa na wykładzie zastają rektora i psychologa. Sytuacja jest 
poważna, jedna z koleżanek z roku – Marta Grall – nie żyje. Obec-
ność psychologa ma być wsparciem dla grupy w przepracowaniu 
pierwszego szoku. Rozmowy i kolejne opowieści rysują szerszy kon-
tekst sytuacji i osobę Marty. Jej portret ciągle się zmienia, Marta Grall 
nie daje jasnych odpowiedzi, myli tropy i wciąż przerzuca uwagę na 
inne wątki.
Więcej na stronie: 
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/marta-grall/
Gramy: 6, 7 października 2022 r.
WSTĘP WOLNY!*
*należy zapisać się na listę mailowo: kasa@e-at.edu.pl, telefonicz-
nie: 22 635 99 39 lub 662 155 960, w godzinach otwarcia kasy

Nasza zeszłoroczna dyplomantka, Anna Grochowska, zaprasza 
Państwa na swój wzruszający recital pt. „Chcę mieć serce spo-
kojne”:

(…) to krótka muzyczna opowieść o miłości i wojnie. Ponadczasowe 
treści poezji powstańczej w jazzowych aranżacjach przeplatają się
z utworami Kory Jackowskiej, Jonasza Kofty i Edyty Bartosiewicz, 
malując możliwie najczulszy pejzaż.
Więcej na stronie: 
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/chce-miec-serce-spokojne/
Gramy: 8, 9 października 2022 r.

W ramach współpracy z XV Międzynarodowym Festiwalem 
Gombrowiczowskim na scenie Teatru Collegium Nobilium od-
będzie się pokaz spektaklu „KOSMOS”, japońskiego reżysera 
Yasuhiro Akai.

Kosmos, opatrzony później (jak inne jego dzieła) obszernym autoko-
mentarzem pisarza i określany przez wielu badaczy jako arcydzieło
Gombrowicza, to powieść, której tematem staje się problem percepcji
świata, relacji między jednostką a rzeczywistością oraz świadomoś-
cią. Gombrowicz podejmuje w niej próbę analizy aktu poznaw-
czego oraz uchwycenia mechanizmu odbierania lub kreacji świata 
przez intelekt i wyobraźnię jednostki. Spektakl KOSMOS to ciekawa 
interpretacja tekstu azjatyckich artystów.

PAŹDZIERNIK W TEATRZE COLLEGIUM NOBILIUM
Spektakle popremierowe „Olimpu”, w reż. Wojciecha Kościelniaka 

oraz wiele innych wydarzeń czeka na naszych widzów w październiku!

Więcej o spektaklu: 
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/cosmos/
Gramy: 17 października 2022 r.

BILETÓW NIE SPRZEDAJEMY, ALE MAMY PEWNĄ PULĘ 
ZAPROSZEŃ DLA NASZYCH WIDZÓW! WYSTARCZY 

SKONTAKTOWAĆ SIĘ  Z KASĄ TEATRU.

„Bogowie”, w reż. Bartosza Porczyka jest to spektakl zrealizowa-
ny podczas zimowej sesji egzaminacyjnej. Komisja jednogłośnie 
zdecydowała, że jest to dzieło, które może spodobać się wi-
dzom naszego Teatru, więc jest niepowtarzalna okazja do tego, 
aby sprawdzić, czy mieli rację:

Stworzenie świata. Od czego się to wszystko zaczęło? Inspiracją do 
powstania spektaklu były mitologie, a także przywróceni do życia 
ich bohaterowie i bogowie. Spektakl jest poszukiwaniem sensów 
w świecie współczesnym. Czy ci mitologicznie bogowie żyją jeszcze
w człowieku i gdzie jest granica między bogiem a człowiekiem? Czy 
jest zatarta, czy ta funkcja się już zatraciła? Spektakl jest skutkiem 
doświadczenia studentów i boskiego spotkania. Oni to pisali i tworzyli.
Więcej o spektaklu: 
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/bogowie/
Gramy: 19, 20 października 2022 r.

„Fedrę”, w reż. Olgi Sawickiej, część naszych widzów zna z ze-
szłego sezonu. Spektakl świetnie się przyjął zwłaszcza wśród 
młodej publiczności. Zapraszamy zatem kolejne roczniki szkół 
średnich, jak i oczywiście wszystkich zainteresowanych historią 
greckiej księżniczki:

Fedra J. Racinea to rodzinna tragedia oparta na greckim micie, który 
stał się kanwą dramatu Eurypidesa. Niech nas jednak nie zmylą staro-
żytne korzenie tej historii. Dzięki nowoczesnemu tłumaczeniu A. Libery, 
współczesnej scenografi i i kostiumom, historia greckiej księżniczki i jej 
grzesznej miłości staje się na nowo przejmująca i bardzo nam bliska.
Więcej o spektaklu: 
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/fedra/
Gramy: 21, 22 października 2022 r.

Last but not least – „Konsternacja”, w reż. Grzegorza Chrapkie-
wicza – spektakl również zrealizowany w zeszłym sezonie, ze 
studentami obecnie V roku kierunku aktorstwo, po raz pierwszy 
w naszym repertuarze:

Dynamiczna akcja, różne odcienie absurdu, czyli Mayenburg w naj-
lepszym wydaniu.
Ewa i Robert wracają z wakacji, w swoim mieszkaniu zastają znajo-
mych, którzy mieli się nim opiekować.
Mieszkanie niby jest takie samo, ale jednak inne – ściana nie tam, 
gdzie powinna, stolik inaczej stoi… Przestrzeń jest przesunięta, jak 
przesunięte są relacje pomiędzy nimi – jakby to nigdy nie było ich 
mieszkanie, para znajomych też nie jest tą parą znajomych, którą 
powinna być, a za chwilę mąż nie jest mężem, przyjaciółka zmienia się 
w opiekunkę do dziecka…
Więcej o spektaklu: 
http://tcn.at.edu.pl/spektakl/konsternacja-2/
Gramy: 22, 23 października 2022 r.

Zachęcamy do śledzenia naszego repertuaru! 
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
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