
 
 

 

    Mirabelka – owoc pełen wartości 

 

Mamo, czym jest miłość? 

Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych  
w Brzezinach, uczestnicy warsztatów czytelniczych, opartych na kanwie książki Cezarego 
Harasimowicza „Mirabelka”. I choć grupa odbiorców tego wydarzenia rekrutowała się spośród 
dzieci od 7 roku życia po dorosłych nawet 24-letnich uczniów szkoły, każdy znalazł tu coś dla 
siebie. Bo taka jest właśnie ta książka niezwykła, jak jej bohaterowie! 

10 października 2018 roku sala rekreacyjna zamieniła się w Ogród Krasińskich, ulicę Wałową 
i Nalewki, po których oprowadzała widzów tytułowa Mirabelka. Jej głosem była prowadząca 
warsztaty Strażniczka Przeszłości. Nastrój Warszawy z lat międzywojennych potęgowała 
magiczna sceneria. Kolorowe kamieniczki, zakład kuśnierza, jak i sami uczestnicy tej wyprawy 
do przeszłości, którzy zapełnili ławeczki w Ogrodzie Krasińskich przebrani w stroje z tamtych 
lat. Na sali królowały perły i lisy, kapelusze i warkocze, kaszkiety i szelki,  
a w tle rozbrzmiewała zaczarowana muzyka wielkiego pieśniarza Mieczysława Fogga. 

 

 



 
 

A poszukiwana miłość odnalazła się w historii Chaima i Dorki, których uczucie rozkwitało 
mimo, że pochodzili z zupełnie różnych rodzin. Aktorzy, którzy wcielili się w role rodziców: 
Halinę i Jana, Rebekę i Joszuę po mistrzowsku pokazali na scenie własne obawy, niepewność, 
by w końcu przekonać siebie i widzów, że najważniejsza w życiu jest siła miłości, która zawsze 
zwycięża. I tak Dorka i Chaim zostali małżeństwem, a uczniowie ZSS odtańczyli na żydowskim 
weselu przepisową „Haga Nagilę”. Państwo młodzi przyrzekali sobie wierność pod chupą,  
a ubrane w stroje z epoki dziewczynki obsypały ich koralikami z wytwórni Braci Alfusów  
i częstowały niesamowicie aromatycznymi mirabelkowymi przekąskami. 

Zaś tytułowa Mirabelka oczarowana pięknem życia wydała swoje pierwsze dziecko, 
jednogłośnie nazwane „Miłością” czyli „Wszystkim”. Historia mieszkańców kamienicy pana 
Friedmana przeplatała się w czasie warsztatów z prezentacją przygotowaną na tę okazję przez 
Strażniczkę Przyszłości, która opowiedziała uczniom o szczęśliwym życiu w Warszawie  
w okresie międzywojennym, by zaraz potem przenieść ich w świat grozy i niepokoju… 

 

 

  



 
 

Mamo, co to jest wojna? 
Pytała bohaterka opowieści. To samo pytanie zadawali z niepokojem uczestnicy tej 
międzypokoleniowej wyprawy. Dowiadywali się coraz smutniejszych faktów i z każdym 
słowem Strażniczki Przyszłości coraz bardziej niepokoili się o losy bohaterów książki, których 
zdążyli już poznać i pokochać. W ciemnej wojennej otchłani pojawiło się jednak światełko 
nadziei. 

„Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata” – zwyczajni ludzie, którzy ratowali innych. Bohaterzy 
tamtych dni! W jedną z takich postaci wcieliła się na scenie bibliotekarka z zaprzyjaźnionej ze 
szkołą biblioteki pedagogicznej. Wystąpiła gościnnie w roli Ireny Sendlerowej – kobiety, która 
z narażeniem własnego życia uratowała wiele żydowskich dzieci. Na oczach widzów rozegrała 
się dramatyczna scena odebrania matce małego Noamka, a uczestnicy spotkania stali się niemal 
naocznymi świadkami tamtych wydarzeń. Zrozumieli, że wielką siłą przetrwania dla Polaków 
i Żydów w trudnym okresie wojny była nadzieja. Noam został uratowany i choć musiał zostać 
Maćkiem, przeżył wojenną zawieruchę, by powrócić do najwierniejszej przyjaciółki Mirabelki 
i jak dawniej powierzać jej swoje tajemnice. A sama bohaterka opowieści urodziła kolejne 
dziecko, które nazwano przekornie, choć w odpowiedzi na tytułowe pytanie, „Nadzieją”.  
A historia potoczyła się dalej. Dokąd zaprowadziła uczestników tej wyprawy? 

Milczę, bo mnie dławi we włóknach.  
Wiem przecież, że pociąg z Umschlagplatzu nie wiezie ludzi nad morze,  

tylko do jakiegoś obozu z kolczastymi drutami, z którego już nigdy się nie wraca…  
– Cezary Harasimowicz „Mirabelka” 

 



 
 

Mamo, kim jest Bóg? 
Takim pytaniem mirabelka zaskoczyła nie tylko swoją mamę, ale i uczniów ZSS. I choć 
odpowiedź na nie zdawała się być prosta, to szukali jej z zaciekawieniem rozwiązując kolejne 
zagadki z przeszłości. Na drodze uczestników wyprawy stanął bowiem dziwny, stary kufer.  
Co zawierał? Powrót do korzeni, do źródeł naszego istnienia, do prawdy…  
Strażniczki Przeszłości i Przyszłości otworzyły pakunek uchylając przed podróżnikami  
w czasie rąbek tajemnicy. W kufrze zamknięte były pamiątki historyczne z czasów 
międzywojennych i II wojny światowej. Stare fotografie, naczynia, przedmioty użytkowe,  
a nawet dokumenty. Z wielkim zainteresowaniem czytano fragmenty przedwojennego 
pamiętnika, każdy chciał potrzymać przez chwilę nicianą serwetkę lub spiąć włosy metalowym 
klipsem. Narodziło się pytanie: skąd są te wszystkie przedmioty? Skąd wiedza o dawnych 
zdarzeniach i ludziach? Odpowiedź ukryta była w piosence, którą odśpiewali wszyscy 
zgodnym chórem, ponieważ jej treść była znana i bliska każdemu z uczestników spotkania. 

Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłem, 
nie zapomnij, gdzie się urodziłem, 

bo w pamięci jest siła zaklęta, 
więc pamiętaj synu mój… 

–  tekst: Funky Polak 

 



 
 

Pamięć o przeszłości wędruje z pokolenia na pokolenie… Taki most połączył dwa brzegi 
Wisły—Przeszłość, w której spoczywały pamiątki po dawnych pokoleniach i Przyszłość, gdzie 
ukryta była kapsuła czasu. Puste pudło z przesłaniem dla przyszłych mieszkańców Ziemi 
zapełniło się wkrótce przedmiotami, które przynieśli ze sobą uczniowie. Miały one obrazować 
nasze czasy i być niezwykłe zarówno dla ich rówieśników żyjących w okresie 
międzywojennym, jak i dla tych, którzy będą żyć za sto lat. Telefon komórkowy, baterie, 
torebka foliowa, płyta Cd, słuchawka zostały uroczyście zamknięte w kapsule czasu, wraz  
z przesłaniem dla przyszłych pokoleń: „Nigdy więcej wojny!” A bohaterka naszej historii po 
raz kolejny wydała na świat słodką córeczkę. Tę nazwano „Wiarą”, bo przecież wiara to 
wartość, która łączy pokolenia. 

Jakie to zrządzenie losu, kochanie  
– mówi pani Dorota do męża  

– że udało mi się ocalić tę pestkę  
przed naszym wyjazdem z naszego kraju…  

– Cezary Harasimowicz „Mirabelka” 

 

 

 

W podróży przez ostatnie stulecie nie mogło zabraknąć puenty, która okazała się być bardzo 
prosta, tak prosta, jak odpowiedź na pytanie... 

  



 
 

Mamo, co jest najważniejsze w życiu? 

• „Dla mnie najważniejsza jest moja rodzina, bo mnie kocha.” – Karolina 
• „Miłość jest najważniejsza w życiu i przyjaźń.” – Sebastian 
• „Żeby mieć mamę. Ja już nie mam mamy, ale chciałbym, żeby żyła. Będę o niej 

zawsze pamiętać.” – Kuba 
• „Ja myślę, że najważniejsze jest samo życie. Żeby było szczęśliwe, nie takie,  

jak w czasie wojny.” – Mateusz 
• „Życie powinno być spokojne, bez głodu i strachu.” – Robert 
• „Ważny jest pokój na świecie. Żeby dzieci zawsze mogły chodzić do szkoły i żeby 

nigdy nie było im źle i smutno.” – Magdalena 

25 października 2018 r.  nasza Szkolna Rodzina odwiedziła mural poświęcony historii opisanej 
przez Cezarego Harasimowicza. Mirabelka spoglądała z niego dumnie na nas, ale też na 
wspaniałą i jakże piękną dziś Warszawę i zdawała się mówić: 

Ja to mam szczęście! Naprawdę.  
Nie każdy ma takie szczęście.  

Mam szczęście, że żyję!  
– Cezary Harasimowicz „Mirabelka” 
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