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Dom przy ul. Lipowej sto-
jący tuż nad rzeczką znany 
był większości mieszkańcom 
Zielonki. Mieściła się tu długo 
po wojnie apteka. Obecnie dom 
charakterystyczny jest przez 
zawieszone na elewacji koło 
od wozu. W tym domu wzra-
stała Magda Janiak, a babcia 
u swojej maleńkiej wnuczki  
dostrzegła zdolności muzycz-
ne. Równolegle z pójściem do 
szkoły  podstawowej w Zielonce 
dziewczynka była przez babcię 
wożona do Warszawy do Szkoły 
Muzycznej Pierwszego Stopnia, 
która mieściła się w kamienicy 
na rogu ul. Wileńskiej i Inży-
nierskiej po lewej jej stronie. 
Naukę gry na skrzypcach rozpo-
częła u profesor skrzypiec pani 
Eugenii Matyjasiak. Skrzyp-
ce wówczas wypożyczano  ze 
szkoły, ale w niedługim czasie 

posiadała już własne. Kiedy jej 
nauczycielka zmieniała szko-
ły, Magda wędrowała za nią. 
I tak pani Eugenia Matyjasiak 
uczyła swoją zdolną uczennicę 
w szkole muzycznej na Żolibo-
rzu przy ul. Krasińskiego, jak 
też w szkole muzycznej przy ul. 
Kawęczyńskiej.

Rok 1973 - to szczęśliwy rok 
w życiu młodej skrzypaczki. Po 
zdanym egzaminie rozpoczę-
ła pracę w Orkiestrze Teatru 
Wielkiego (obecnie Opery Naro-
dowej). Tu spędziła całe swoje 
zawodowe, artystyczne życie. 
Grała nieprzerwanie czterdzie-
ści pięć lat i pięć miesięcy.

Przejście na emeryturę dla 
Magdaleny Janiak i jej kolegów 
i koleżanek z orkiestry było cięż-
kim przeżyciem. Pragnęli nadal 
grać w orkiestrze.  Któregoś 
wrześniowego dnia koleżanka 

z Opery Zosia Wóycicka rzuciła 
pomysł, by założyć własną or-
kiestrę. Od pomysłu do realizacji 
droga była krótka. We wrześniu 
2019 r. powstała orkiestra złożo-
na z seniorów - czyli Warszaw-
ska Orkiestra Seniorów.

Muzycy pragną grać jak naj-
więcej. Repertuar (okolicznościo-
wy) ustala organista i dyrygent 
w jednej osobie Artur Backiel, 
a miejscem prób jest jedna 
z sal Kościoła pw. św. Klemensa  
w Warszawie (redemptoryści). 
Artur Backiel dopiero co ob-
chodził dwudziestopięciolecie 
swojej pracy z chórami. Podczas 
występu jubileuszowego znako-
mitemu chórowi towarzyszyła już 
Warszawska Orkiestra Seniorów.

Muzycy spotykają się w każ-
dy wtorek o godz. 10:00. Or-
kiestra jest w trakcie rozwi-
jania się. Skład obecny to: 
siedmiu skrzypków w tym 
dawny koncertmistrz  (pierw-
sze skrzypce), dwie altówki, 
dwie wiolonczele, kontrabas, 
dwa oboje i dwa klarnety. Mu-
zycy cieszą się swoją obecno-
ścią. Jedna z oboistek dojeżdża 
z Białegostoku. W zespole 
panuje wielka radość.

 Trwają przygotowania do 
koncertu kolęd. Pierwszy z nich 
odbył się 14 grudnia w kościele 
przy ul. Nobla na Saskiej Kępie. 
Orkiestra wykonuje również 
utwory współczesnych kompo-
zytorów, którzy komponują tak, 
jak komponowano w baroku. 
Wykonują też muzykę  Ragtime, 
bardzo popularną w latach 30 
i 40  XX w. 

Joanna Zaniewska - Janusz

ile waży bagaż  
dziennikarza, który  
wyjeżdża na wojnę? 
Wariant mobilny czyli kamizel-

ka kuloodporna, hełm, sprzęt fo-
tograficzny, różne kable i apteczka 
to 25 kg. Pełen zestaw z rzeczami 
osobistymi to 40 kg. Przed wyjaz-
dem Paweł Pieniążek dużo czyta, 
szuka kontaktów, opracowuje lo-
gistykę, dba o wizy i przepustki od 
różnych grup zbrojnych. Nie ma 
ciągot militarystycznych. Intere-
suje go przede wszystkim ludność 
cywilna. Poznaje miejscowe języki 
i uczy się słuchać ludzi. 

Bardzo gęstej rozmowy z Paw-
łem Pieniążkiem w Bibliotece 
im. Nasfeterów w minioną środę 
11 grudnia dotyczącej reportaży 
z wojny w Syrii i w Ukrainie stre-
ścić nie sposób. Chętnie podzielę 
się jednak wrażeniami z prowa-
dzonego przez siebie spotkania, 
wśród których najsilniejsze jest 
to, że zgromadzili się wspaniali 
ludzie zadający ciekawe, trafne 
pytania.  

na wojnie jest ludność 
cywilna, a Państwo 
islamskie ma sprawną 
administrację
Paweł Pieniążek ruszył do sy-

ryjskiego Kurdystanu w 2017, 
kiedy wojna w Ukrainie Wschod-
niej, której poświęcił dwie pierw-
sze książki, utkwiła w martwym 

punkcie. Jego najnowszy   repor-
taż „Po kalifacie. Nowa wojna 
w Syrii” (za którą to książkę 
na kilka dni przed spotkaniem 
w Wołominie został uhonorowa-
ny nagrodą MediaTory przyzna-
waną na podstawie plebiscytu 
wśród studentów dziennikarstwa 
za rzetelność, profesjonalizm 
i najwyższe standardy), pozwala 
czytelnikom dość dobrze wyryso-
wać linie tamtejszych konfliktów, 
a nawet próbować zrozumieć, 
dlaczego ludzie o umiarkowa-
nych poglądach popierali Państwo 
Islamskie. Ważna była stabi-
lizacja i stosunkowo sprawne 
zarządzanie, nawet jeśli oparte 
zostały na tzw. tradycyjnych war-
tościach islamskich, a de facto 
na uproszczonej wizji świata, 
ograniczeniu wolności i oczywi-
ście na przemocy. Można wraz 
z autorem prześledzić odpowiedź 
na pytania, jak ludzie przyzwy-
czają się do trwającego konfliktu 
i do tego, że ich rzeczywistość się 
rozsypuje, a rutyna - jak mówi 
Paweł: najbardziej niedoceniona 
część naszego życia czyli wyjście 
po jedzenie, czy do szkoły – znika. 

Wojna jest nudna 
Pisząc o konfliktach zbrojnych 

Pieniążek przełamuje obraz woj-
ny jako nieustającej przygody, 
który funduje nam popkultura. 
Filmy i gry komputerowe zmieni-
ły obraz wojny, pokazując ją jako 
coś, co ma początek, koniec i dy-

namiczny przebieg, jako atrakcję, 
rozrywkę. A prawdziwa wojna 
okazała się dla żołnierzy głównie 
nudnym do bólu siedzeniem. 
Większość czasu na wojnie jest 
pusta. Dziesięciu chłopa siedzi 
razem w rotacji przez pół roku 
i musi na siebie patrzeć. Proszę 
sobie wyobrazić, że nie wszyscy 
się nawet lubią. Adrenalina, szyb-
kie zmiany, potyczki, kalectwo 
i śmierć następują szybko i zaj-
mują nie więcej, jak mówi autor, 
niż 5% czasu wojny.

Wołomiński lekarz 
Masoud Chikha, który przy-

szedł na spotkanie, połowę życia 
spędził już w Polsce, a kilka ostat-
nich lat w Wołominie. Przyjechał 
tu z Syrii na studia medyczne. 
Opowiadał, że przed wojną kraj 
prężnie się rozwijał, powszechniał 
dostęp do Internetu, pojawiały 
się lepsze samochody, a poziom 
życia stabilnie rósł. Wspominał, 
jak uczył się polskiego i pierwszy 
raz na lekcji powiedział wśród 
nieznanych bliżej ludzi, że jest 
Kurdem. Pierwszy raz mógł 
ujawnić swoją tożsamość bez 
strachu. Zaakcentował, że jako 
mniejszość etniczna Kurdowie 
nie mieli w Syrii prawa do za-
znaczenia swojej odrębności. 
Syryjskie powstanie opisuje jako 
rewolucję w imię wolności i god-
ności. Tocząca się wojna jest dla 
niego traumatyczna, najbliższa 
rodzina, w tym mama, nadal 
mieszka w Syrii.

nasz trening kulturowy 
Wyobrażenie o przeszłości 

zasadza się na konfliktach zbroj-

nych jako dominującej histo-
rycznej jakości. Co gorsza, wojny 
obrastają balonikami, rozrywką 
i pączkują hot-dogami, a młodzi 
ludzie rosną w przekonaniu, że 
na bitwach jest fajnie i można 
się przebierać. Miejmy nadzieję, 
że do wyobrażenia o czasach 
minionych wejdzie również oby-
watelskie zaangażowanie, opieka 
nad przyrodą, trwanie instytucji, 
a przede wszystkim budowanie 
dbałości o innych ludzi jako 
największej wartości bez względu 
na ich narodowość, wyznanie, czy 
preferencje seksualne. 

Warto też przyjrzeć się woj-
nom które trwają dzisiaj. Nawet 
odległym geograficznie.  Pierwsza 
droga między Damaszkiem a Bej-
rutem powstała w 1863 roku, kie-
dy Syria była podporządkowana 
Imperium Osmanów, a pierwsza 
stacja kolejowa w Wołominie - 
w 1862, kiedy nasze podwórka 
podlegały administracji carskiej 
Rosji. Żyjemy nie tylko w czasie 
szybkich zmian, ale też w linii 
długiego trwania. Modernizacja 
wieku XIX i XXI wieku przycho-
dzi na nasze tereny w porówny-
walnym czasie, a przecież nie 
tylko postęp, również nastroje 
społeczne kształtują się podobnie 
w różnych zakątkach globu. 

W Polsce nie mamy aktualne-
go konfliktu zbrojnego, chociaż 
od lat w naszym państwie, jak 
i w całej Unii Europejskiej trwa 
wojna informacyjna polegająca 
m.in. na zaognieniu konfliktów 
społecznych i kreowaniu poczucia 

zagrożenia głównie za sprawą za-
awansowanych technologii inter-
netowych. Próżno szukać jednak 
oddziałów trenowanych do odpie-

rania cyberataków i fałszywych 
obrazów świata. Być może należy 
działać we własnym zakresie, 

oddolnie i grupowo? 
Tym bardziej cieszy życzliwość 

pani Joanny Hołubickiej dyrektor 
Biblioteki im. Nasfeterów i jej 
gotowość do podejmowania ak-
tualnych tematów i poszerzania 
spektrum  lokalności. Dzięki 
jej otwartości biblioteka to nie 
tylko magazyn na książki, ale 
też miejsce przyjazne tworzeniu 
wspólnoty. 

Anna Łazar
Fot. B. Żurawska

Jeszcze jedna   
perspektywa 
Jeśli ktoś z Państwa zastanawia 

się, czy biblioteka to odpowiednie 
miejsce na spędzenie czasu z ma-
łym dzieckiem, odpowiedź brzmi 
tak! Uprzejmość pań bibliotekarek 
potrafi wiele zdziałać, dziękujemy 
za Waszą pracę.

Wraz z mężem oraz 2-letnią 
córką wybraliśmy się na spotkanie 
z Pawłem Pieniążkiem. Tematyka 
była za trudna dla małej słuchacz-
ki, więc podzieliliśmy się opie-
ką nad córką. Pierwsza „warta” 
była moja. Żeby nie przeszkadzać, 
zeszłyśmy do czytelni. Pomimo, 
że żadne z nas nie jest zapisane 
do lokalnej biblioteki, zostałyśmy 
przyjęte uśmiechem i wpuszczo-
ne do środka. Dostęp do książek 
był nieograniczony, dzięki czemu 
szybko znalazłyśmy odpowiednią 
pozycję dla maluszka. 

Byłyśmy w czytelni przedostat-
nimi gośćmi, mimo to mogłam 
spokojnie usiąść z córką w fotelu 
i przeczytać na głos kilka stron. 
Nikt nas nie uciszał, nikt nie patrzył 
„krzywo”, że hałasujemy. Oprócz 
książek i komputerów w pokoju 
znalazły się też kredki i flamastry. 
Okazało się, że czytelnia zaraz 
zostanie zamknięta, jednak prze-
miła Pani Bibliotekarka znalazła 
i na to rozwiązanie. Wręczyła 
nam plik kartek i zaprowadziła do 
sali, w której czekał poczęstunek 
dla gości spotkania. Mogłyśmy 
wygodnie usiąść i rysować do woli. 
(Weronika Łazar)

 �W spotkaniu wziął udział pochodzący z Syrii Masoud Chikha wo-
łomiński lekarz.  �Młodzież z I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie aktywnie uczestniczyła w dyskusji.

 �Rozmowę z Pawłem Pieniążkiem prowadziła Anna Łazar.

Wieczory w Bibliotece im. nasfeterów. 
Literatura współczesna: 

Lokalność i świat 

Ciekawi ludzie, ciekawe wydarzenia
Każdy kto kiedykolwiek z pasji grał na instrumencie amatorsko czy zawo-
dowo wie, że z muzykowaniem i muzyką  niełatwo się rozstać. 


