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W tym roku mija

210 lat

od założenia
najnowocześniejszej
w Polsce drukarni,

125 lat

od wydania pewnej
znaczącej książki

86 lat

i
od pojawienia się
bardzo nietypowej
gazety.
Oczywiście
na Muranowie.
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A W NIM:

SZKOLNE

ACTA
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KRYZYS
POLSKIEJ
„Chciałbym, aby to pismo PEDAGOGIKI
było wyklęte
przez rodziców MIĘDZY
i pedagogów(...).
CZŁOWIEKIEM
Żeby dzieci kupowały SUKCESU
A
je same, za pieniądze
zwędzone rodzicom”. CZŁOWIEKIEM
Janusz Korczak o „Małym Przeglądzie”
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Gazeta Muranowska

szukać pozycji mówiących
o kondycji współczesnej szkoły.
Znalazłam: nagrodzony w 2008
roku Złotą Palmą w Cannes fabularyzowany dokument „Klasa” („Entre les murs”) Laurenta Canteta.
Akcja filmu rozgrywa się w gimnazjum imienia Françoise
Dolto w paryskiej XX dzielnicy.
To historia jednej, zróżnicowanej etnicznie klasy i jej nauczyciela. Obiektywnie poprowadzona narracja nie trzyma niczyjej
strony, ale wyraźnie zaznacza
pozycje wychowawcy François (w tej roli nauczyciel i pisarz
François Begaudeau – film powstał na podstawie jego książki) i grupy kilku uczniów. Próby
wzajemnego wzbudzenia szacunku i zbudowania relacji
w systemie pozbawionym jasnych reguł, pełnym niekonsekwencji i komunikacyjnych barier, są karkołomne. Begaudeau staje na głowie, by obronić współczesny system edukacji przed nienawistnym podejściem urzędników i obiego-

skiego i Królestwa Polskiego.

oczątki edytorstwa na

dzieła Jana Kochanowskiego, Ju-

Publikował recenzje teatralne i kry-

Muranowie zawdzięcza-

liana Ursyna Niemcewicza i Ada-

tyki polityczne. Właściciel znajdu-

my hrabiemu Tadeuszo-

ma Naruszewicza, wyróżniała się

jącego się przy ul. Nowolipie 2 Pa-

wi Mostowskiemu. A wszystko

świetną typografią. Drukowana

łacu Mostowskich gdzie w 1802 r.

dzięki hojnemu spadkowi. Wybit-

na welinowym papierze sprowa-

założył drukarnię.

ny mąż stanu doby rozbiorowej,

dzanym z Francji zyskała dodat-

poseł na Sejm Czteroletni, mini-

kowo na wartości dzięki stalory-

ster spraw wewnętrznych Księ-

towym wizerunkom autorów ręki

stwa Warszawskiego, a potem

Jana Ligbera. Seria okazała się

Królestwa Polskiego w 1795 roku

jednak zbyt kosztowna (lub zbyt

odziedziczył pałac przy ul. Prze-

ambitna), bo z zaplanowanych

jazd i Nowolipie, zwany dziś Pa-

stu tomów hrabia wydrukował za-

łacem Mostowskich. Wkrótce w

ledwie dwadzieścia sześć, a i one,

jednej z oficyn, pod numerem

mimo niewielkiego nakładu, nie

Dr Janusz Korczak (1878 - 1942).

646 na Nowolipiu, otworzył dru-

znalazły prędko nabywców. Nieco

Pedagog, publicysta, pisarz, lekarz,

karnię (działała w latach 1802-

większe powodzenie zdobyły se-

działacz społeczny. Absolwent Wy-

1806 oraz 1815-1820). Drukarnię

rie przeznaczone dla masowego

działu Lekarskiego Uniwersytetu

dodajmy nie byle jaką, bo najno-

czytelnika: „Wybór Powieści Mo-

Cesarskiego w Warszawie. Prekur-

wocześniejszą w Polsce, wyposa-

ralnych i Romansów”, wydawany

sor działań na rzecz praw i równo-

żoną w czcionki od samego Dido-

w formie miesięcznika rozrywko-

uprawnienia dziecka. Zainicjował

ta – słynnego paryskiego wydaw-

wego, oraz „Wybór Podróży Zna-

pierwsze pismo publikowane przez

cy i właściciela odlewni czcionek.

komitych Naokoło Ziemi”, skiero-

dzieci - „Mały Przegląd”.

Na urządzenie tłoczni hrabia Mo-

wany do młodzieży. Najwyraźniej

stowski wyłożył zawrotną jak na

gusty publiczności nie zmieniają

owe czasy kwotę 12 tys. dukatów.

się mimo upływu lat i wciąż war-

Czego jednak nie robi się dla na-

tość dzieła rzadko idzie w parze z

uki ojczystego języka i poprawy

jego popularnością.

cudzoziemszczyzną

Tradycje wydawnicze na Mura-

smaku, zwłaszcza jeśli jest się

nowie odżyły ponad sto lat póź-

członkiem Warszawskiego Towa-

niej, kiedy na tyłach pałacu Mo-

rzystwa Przyjaciół Nauk. Inwe-

stowskich, pod adresem Nowo-

Ludwik Zamenhof (1859-1917).

stycja przyniosła wkrótce sukces

lipki 7, ulokowała się redakcja

Urodził się i wychował w wielona-

– 85 tytułów odznaczało się waż-

„Małego Przeglądu” – pisma nie-

rodowościowym środowisku Bia-

nością treści, pięknością druku i

zwykłego, bo tworzonego „przez

łegostoku, składającym się z Po-

papieru. Uważana za najcenniej-

dzieci dla dzieci”. Założył je Ja-

laków, Żydów, Rosjan i Niemców.

szą w dorobku edytorskim Mo-

nusz Korczak. To było spełnienie

Zawsze uważał, że to bariera języ-

stowskiego seria „Wybór Pisa-

jego wieloletnich marzeń o stwo-

kowa jest główną przyczyna spo-

rzów Polskich”, zawierająca m.in.

rzeniu trybuny, na której głos na-

rów międzyludzkich. Już w gim-

zepsutego

nazjum stworzył pierwszą wersję

R E K L A M A

wą opinią.
Kto kogo wychowuje w „Klasie” Laurenta? Przekonajcie się
sami. Film świetnie diagnozuje
sytuację współczesnego szkolnictwa – obowiązkowa praca
domowa dla dyrektorów i nauczycieli, młodzieży i rodziców.
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sztucznego języka „Lingwa Uni-

III CZY TELNIA NAUKOWA

www.bpwola.waw.pl
BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WOLI
KATALOG ON-LINE WSZYSTKICH PUBLIKACJI
I ZAWARTOŚCI CZASOPISM DOTYCZĄCYCH
MURANOWA I OKOLIC

wersala”. W 1887r. ukazała się
książka „Język międzynarodowy.
Przedmowa i podręcznik kompletny”. Wkrótce potem, do Zamenhofa zaczęły docierać z całego świata entuzjastyczne opinie, na temat
stworzonego przez niego języka
Esperanto.

XVII MIĘDZYNARODOWY SALON EDUKACYJNY PERSPEKYWY 2012.

a skoro tak, postanowiłam po-

polityk, wydawca, minister spraw

MURANOWSKA

Zbliżają się targi edukacyjne,

(1766-1842). Literat, publicysta,

EDUKACJA

P

Hrabia Tadeusz Antoni Mostowski

SKT NR 52 STO
CENTRUM
KARMELICKA

Klasa
Laurent Cantet

Gazeta Muranowska ma chlubnych przodków. Na Muranowie nie tylko działała najnowocześniejsza drukarnia w Polsce, wychodziło tu również słynne pismo założone przez Janusza Korczaka. Tu również powstała ośmiostronicowa broszura, która rozsławiła dzielnicę na cały świat.

GAZETA

Wybiera Tomasz Latos
właściciel antykwariatu TOMIK
(Karmelicka 19)
i portalu księgarskiego www.conrada11.pl

W Y D A W C Y
M U R A N O W S C Y

DODATEK

Trzech
gigantów
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Szkolne ACTA

czyli kryzys
polskiej pedagogiki
Przez całą Europę przetacza się swoista rewolta
przeciw umowie ACTA. Pokolenie XXI wieku
wypowiada posłuszeństwo „starym czasom”.

N

społecznych? Takie pytania zadają sobie specjaliści jak świat długi i szeroki. Nie słychać jak dotąd refleksji pedagogicznej. Jak

obok

Żadne ograniczenia nie wcho-

to zdarzenie odbije się na eduka-

nas, wyrośli ludzie ży-

dzą w grę, gdyż dla „nowego po-

cji? Czy wymusi zmiany w skost-

jący w równoległym do

kolenia” jest to równoznaczne z

niałym,

realnego (czytaj: starego) świe-

ograniczeniem wolności, a co za

lu szkoły? Czy wymusi na nas re-

cie Internetu. Pojawiły się tam

tym idzie tożsamości. I to wyda-

fleksję po co jesteśmy? My rodzi-

nowe miary wartości i wolno-

je się głównym motywem buntu,

ce, my nauczyciele i wychowaw-

ści. Wartością jest to, co jest mi

tej swoistej Zimy Ludów.

cy? Po co jest szkoła? Czy w świe-

iepostrzeżenie,

uformowanym

mode-

cie, w którym nikt nie ma więk-

potrzebne – więc po to sięgam.
Moje ego wyznacza indywidual-

Nic o nas bez nas. Tak w skró-

szego i dostępnego „od ręki” za-

ną wartość rzeczy. Jeśli coś znaj-

cie można opisać wołanie, które

sobu wiedzy od Internetu, szko-

duje się w zasobach interneto-

rozległo się spod masek charakte-

ła formule reprezentującej Sta-

wego supermózgu, jest wolne i

rystycznych dla grupy Anonymo-

ry Świat jest jeszcze potrzebna

ogólnie dostępne. Mój Internet

us. Samo w sobie to ciekawe zja-

w Nowym Świecie? Czym zatem

(portal) opisuje mnie i moje oto-

wisko – uniwersalna maska repre-

dysponujemy jako społeczeństwo

czenie społeczne. „Lubię to” jest

zentująca w sieci ludzi o podob-

wyposażone w szkołę do naucza-

równoznaczne z „Taki jestem”.

nych anarchistycznych poglądach

nia naszych dzieci ku przyszłości?

Stąd ogromne znaczenie linko-

społecznych, którzy nie chcą być

Po reformach ministra Handkego

wania stron.

Jestem wolny bo

identyfikowalni („Jesteśmy Ano-

mamy rozbudowaną administra-

wszystko tu mogę – ja wyzna-

nymous, Jesteśmy legionem, Ni-

cję szkolną (Ministerstwo, Kura-

czam swoją eksplorację, rodzaj

gdy nie przebaczamy, Nigdy nie

toria, CKE i OKE). Skutkiem tego-

potrzebnej mi wiedzy, miejsce,

zapominamy, Oczekujcie nas.”;

,co chwila zmieniamy i modyfiku-

w którym teraz jestem. Grani-

„Obywatele nie powinni bać się

jemy wszystko, co w edukacji po-

ce czasowe, geograficzne i spo-

swoich rządów. Rządy powinny

winno być stabilne – szkoły, egza-

łeczne przestały istnieć. To te-

bać się swoich obywateli.”).

miny wstępne i zstępne. Przypo-

raz dopełnia się teza Marshala

Czy to, co się teraz dzieje jest

neza FSO. Ciągle jest głupio i co-

spowoduje

raz głupiej. I wszystko wskazuje

wyznacznikiem

nowego

Świat stał się dostępny tu i te-

społecznego?

raz oraz cały. Bez ograniczeń.

przewartościowanie prawa i norm

Czy

mina to ciągłe modyfikacje Polo-

ruchu

McLuhana o Globalnej Wiosce.

na to, że tak pozostanie.
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zaprzeczania tym naukom.

usta-

nicznych. I dobrze. Problem jed-

do realizacji mego celu, nie jest

lić, czego i w jaki sposób mamy

nak w tym, że brak jest do tego

mi potrzebne”. Tak argumentu-

Nie jest tak, że młodzi nie są

uczyć. Ciągłe, wprowadzane bez

sprzętu pomocy dydaktycznych,

ją „ściślaki”, narzekając na „pol-

ciekawi. Bardzo aktywnie eks-

przygotowania

zmiany

czyli oprogramowania edukacyj-

ski” i „humany” wyrzekając na

plorują swój świat. Bez nas. Nie

podstawy programowej powodu-

nego. Z tego powodu nie spraw-

matmę. Nie potrafimy im poka-

jest tak, że nie czytają. Czyta-

ją chaos i zredukowanie naucza-

dziły się w Polsce maszyny dy-

zać, że wszystkie te nauki służą

ją i to dużo. A że my nic o tym

nia do modelu egzaminu – szko-

daktyczne (lata 60. i 70.), wideo

do opisania ich świata. Że ma-

nie wiemy? Bo nie pytamy. Nie

ły uczą „pod egzamin” i „miej-

i inne „nowoczesne” urządzenia

tematyka to uproszczona huma-

są

sce w rankingu”. Za czasów Do-

edukacyjne. To z tego powodu w

nistyka, o czym przekonują się

ślą zbyt dużo i unikając nasze-

stojewskiego

termi-

szkole nadal obowiązuje zasada

– czasem boleśnie – na studiach.

go doradzania – bo umiemy tyl-

nu „wszystko pod jeden stry-

dydaktyczna, którą można na-

Być może dlatego, że „Dziady“

ko ich oceniać – tracą na to spo-

chulec”. W komunizmie brzmia-

zwać przekornie „nauczycielską

nie budzą już w nich takich emo-

ro energii i sił. Wykorzystują

ła nam „urawniłowka”. Teraz

trójcą świętą”: nauczyciel, kreda

cji, by mimo trudności z języ-

Internet w eksploracji świata i

panuje w edukacji amerykań-

i tablica oraz prezentacja „wie-

kiem pachnącym naftaliną, prze-

siebie. Mają często więcej infor-

sko brzmiąca psychometryczna

dzy objawionej”, która akurat

brnąć tekst i zobaczyć w wiel-

macji i umiejętności niż my. Tyl-

„standaryzacja”. Efekt ten sam.

w tym przypadku powinna być

kiej improwizacji zmaganie czło-

ko o tym nie wiemy – nie pyta-

Koncepcja rodem z definicji Emi-

okazana. Większość wiedzy na-

wieka z własną słabością. Sła-

my i nie słuchamy. Dlatego nie

la Durkheima z ery industrializa-

uczanej w szkole jest natury em-

bością, której młodzi ludzie do-

pozwolą na ACTA. My też nie

cji (początek XX w.), gdzie ide-

pirycznej – zatem doświadcza-

świadczają codziennie. Trudno

powinniśmy. Rozwój Internetu

ałem społecznym realizowanym

nie powinno poprzedzać teorię.

w jednolitym kanonie interpre-

być może jest nowym modelem

w powszechnym nauczaniu był

Teraz teoria i „zadanka” zastę-

tacyjnym (przeklęta standaryza-

funkcjonowania poznawczego.

jednakowo

czło-

pują doświadczanie i przeżywa-

cja) doświadczyć siebie w dzie-

Nikt nie ma większej wiedzy o

wiek do obsługi jednolitej ma-

nie. Rację ma prof. Łukasz Tur-

le wieszcza. I po co. W końcu le-

faktach niż Internet. Ale nikt

szyny. W czasach, gdzie indywi-

ski mówiąc, że szkoły niemają-

piej przeczytać „bryk”. Będzie

lepiej od ludzi nie będzie wie-

dualizm staje się cechą istotną,

ce pracowni fizycznej nie powin-

bardziej zgodny z kluczem do te-

dział, co z nią zrobić. I tu jest

ujednolicona szkoła, egzamin,

ny uczyć fizyki. To strata czasu i

stu. I tylko to się liczy. I nic tego

miejsce dla nowej szkoły i no-

program jest archaizmem. Mo-

czynność bezsensowna.

nie zmieni do czasu, gdy eduka-

wego nauczania.

Nie

potrafimy

nawet

kadry

używano

wyposażony

bezmyślni.

Czasami

my-

cja nie stanie się znów indywidu-

żemy zaprojektować sobie indywidualny samochód, a edukacji

Sens w edukacji sprowadza się

alnym odkryciem i przeżyciem.

już nie. Choć mamy indywidual-

często do jej utylitarności (zdać

I nie rozumiem dlaczego w kon-

ne uzdolnienia.

egzamin, dostać się na studia).

strukcji tego modelu uczestni-

Nowoczesność w szkole re-

To jest nieoczekiwana pochodna

czyła osoba, która jako nauczy-

alizuje się w postaci kompute-

zewnętrznego systemu egzami-

ciel mnie tego podejścia uczyła,

Dyrektor Społecznego Liceum

rów, rzutników, tablic elektro-

nacyjnego. Zatem „co nie służy

a jako minister zmusiła mnie do

Ogólnokształcącego nr 7

Zacznijmy kształcić nowych
nauczycieli. Będą potrzebni.
dr Piotr Kostrzynski

R E K L A M A

W roku szkolnym 2012/13 otwieramy

klasę pierwszą o profilu dziennikarskim

Spotkania informacyjne: Zawsze we wtorki o godz. 18:00 w dniach:

21.02, 20.03, 17.04, 22.05, 19.06
Rekrutację prowadzimy na podstawie wyników testu,
świadectwa i rozmowy rekrutacyjnej.
Serdecznie zapraszamy!

SPOŁECZNE LICEUM NR 7 STO im. B. Geremka www.slo7.waw.pl
ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa tel. (22)3926140 fax. (22)4359795 tel. kom. 601 777 017 slo7@slo7.waw.pl
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P

lu-

miast w przypadku niewystarcza-

daktyki państwowej. Dualizm ten

dzi sukcesu... Nacisk na

jących predyspozycji intelektual-

świetnie komponował się z ówcze-

pragmatyzm i skutecz-

nych lub, po prostu złych warun-

snymi przemianami systemowymi

ność, a nie na rozwój osobowo-

ków rozwoju, które ograniczają

i walką między konserwatywną

ści sprawia, że szkoła ma przede

zdolność do nauki, uczeń traci po-

władzą a oświeceniową opozycją.

wszystkim przekazywać niezbęd-

czucie wartości. Ponieważ obcią-

I cała ta butna reaktywność mia-

ną do egzaminu wiedzę. Aspekt

żony jest wpajanym i uwewnętrz-

ła zapewne duży sens, ale w kon-

wychowawczy sprowadza się w

nionym wizerunkiem człowieka

tekście skostniałego szkolnictwa

niej do minimum, zapewniające-

sukcesu stanie się krytyczny wo-

z okolic 1989. Już w okresie mo-

go efektywny rozwój intelektual-

bec samego siebie, dopatrując

jej wczesnej edukacji (koniec lat

ny zgodny z aktualnym trendem

przyczyny niepowodzeń we wła-

90) wyczuwalne były pewne zmia-

kulturowym. Mija się to z potrze-

snej osobowości. Nadkrytycyzm i

ny. Szkolnictwo społeczne rosło

bami młodych ludzi w gimnazjum

brak wiary w swoje zdolności tyl-

w siłę w miarę wzrostu zasobno-

i liceum - są w fazie poszukiwa-

ko pogorszą jego wyniki w nauce

ści portfeli rodziców i zmian usta-

nia swojej tożsamości. Rodzi się

i koło się zamknie. Odrzuci siebie

wodawczych, ale także zmienił się

konflikt między oczekiwaniami

lub system. Wobec takiego stanu

jego charakter. Wraz z nastaniem

rodziców, nauczycieli i środowi-

rzeczy szkoły państwowe są bez-

demokracji i szybką ekspansją ka-

ska a rozwojem ucznia - człowie-

radne, po pierwsze z braku odpo-

pitalizmu ideologicznie reaktyw-

aństwowa

fabryka

Między człowiekiem sukcesu
a człowiekiem renesansu
Kontynuując rozpoczętą dyskusję o szkole, chcę zwrócić uwagę na istotne zależności miedzy
procesem edukacji, kulturą i oczekiwaniami społecznymi. Właśnie z nich wywieść można zasadniczy spór między dwoma nurtami w szkolnictwie - między szkołami państwowymi i niepublicznymi. Najważniejsze jednak jest to, jak w tym sporze odnajduje się młody człowiek
mający nauczyć się funkcjonowania w społeczności dorosłych.
ka. W większości przypadków roz-

wiedniego przygotowania kadry,

ny charakter szkół społecznych

wiązuje się on dzięki przyswoje-

po wtóre z powodu pozyskiwania

zaczął tracić na znaczeniu – rodzi-

niu karą ogólnie obowiązującego

finansów per capita, uzależnio-

ce i później już nawet sami ucznio-

światopoglądu. Dzięki temu funk-

nych od rankingu i zdawalności

wie zaczęli oczekiwać przede

cjonowanie w szkołach państwo-

egzaminów końcowych.

wszystkim gwarancji perfekcyj-

wych jest możliwe mimo dużej
presji a uczniowie, przyswoiwszy
sobie w trybie przyspieszonym fi-

nego przygotowania do egzaminu

Społeczna enklawa
ludzi renesansu

decydującego o studiach. Dobra
edukacja zaczęła oznaczać odpo-

Odmiennie mają się sprawy w

wiednie wykształcenie, zapewnia-

skutecznie zająć się zdobywaniem

szkolnictwie społecznym, które-

jące osiągnięcie sukcesu w przy-

niezbędnego wykształcenia, a nie

go produktem jestem. Miało ono

szłości. Trend ten spowodował po-

czczym pytaniem o sens ich edu-

stanowić cudowną alternatywę

wrót do łask „zreformowanego”

kacji. Problem pojawia się gdy

edukacyjną. Finansowane przez

szkolnictwa państwowego stawia-

przyjmowany z bardzo ograniczo-

osoby prywatne, dawało nieza-

jącego na intelektualną skutecz-

ną refleksją system wartości nie

leżność, co gwarantować mia-

ność – zdawalność egzaminacyj-

jest adekwatny do indywidualnej

ło profesjonalizm i lepszą moty-

ną. Rozwój tożsamości tracił na

sytuacji lub możliwości ucznia.

wację kadry. Jednak i tutaj waż-

znaczeniu powodując, że filozofia

Jest

niemotywującego

ny jest kontekst społeczny, w któ-

nauczania szkół społecznych mu-

do działania napięcia. Pragnienie

rym cała idea powstawała. Szko-

siała ulec istotnemu przekształce-

sukcesu wynika z samej natury

ły niepubliczne, nie dość, że mia-

niu. Szkoły te miały dwie możli-

konsumpcjonizmu i kultury popu-

ły być lepszą alternatywą, to tak-

wości: pierwszą była rezygnacja z

larnej narzucającej silną potrzebę

że były edukacyjną opozycją wo-

postawy reaktywnej i wypłyniecie

konkurencji. Bycia najlepszym i

bec masowej szkoły.

Kładło się

na nowobogackiej fali finansowe-

wyjątkowym. W kontekście szkol-

w nich nacisk przede wszystkim

go snobizmu. Stanie się zherme-

nej nauki znajduje to wyraz w ak-

na wychowanie rozumiane jako

tyzowaną placówką dla dzieci z

ceptacji jedynie najlepszych stop-

świadomy rozwój tożsamości wol-

wyższej klasy średniej, oferujący-

ni i kompulsywnej pracowitości.

ny od uproszczonych ideologii.

mi ekskluzywne formy nauczania

Wyjątkowość oznacza tutaj bycie

Cała wartość tkwiła w obietnicy

i paletę zajęć dodatkowych, zgod-

najskuteczniejszym czyli posia-

edukacji racjonalnej, prowadzo-

nych z aktualną modą. W swojej

danie czerwonego paska do pary

nej przez nauczycieli, którym za-

istocie szkoły te dzisiaj stanowią

z medalem sportowym i dyplo-

leży, kontrastującej z bezmyślnym

formę szkół państwowych „na bo-

mem finalisty z olimpiady. Nato-

wpajaniem wiedzy w ramach dy-

gato”, ze wszystkimi ich wadami,

lozofię człowieka sukcesu, mogą

źródłem
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

no zaprzeczyć temu, że zdobywa-

niej wiąże kształcenie z tożsamo-

wych uczelni wkracza w świat dla

klimat daje się zrozumieć dzięki

nie wiedzy jest czymś pożądanym,

ścią. W tych warunkach słaby sto-

niego nieracjonalny, obcy i pozba-

„Sali samobójców” Jana Komasy.

rozwijającym osobowość i nie-

pień zaczyna świadczyć o nieudol-

wiony wartości. Zmuszony jest po-

Rozwiązanie alternatywne prowa-

zbędnym. Jednak wobec takiego

ności i jest powodem do wstydu.

rzucić takie cnoty jak uczciwość,

dziło do radykalizacji pochwały

przewartościowania nauka prze-

Co więcej, ponieważ nauka ma

solidność, dociekliwość, a nawet

roli wychowawczej edukacji. Nie

staje wypływać ze spontanicznej

służyć samorozwojowi a nie celom

intelektualną wrażliwość, by móc

chodziło już o walkę z głupotą ko-

chęci do rozwoju natomiast bie-

pragmatycznym to, w odróżnie-

odnaleźć się w grupie i zdobyć wy-

munistycznej oświaty, z wrogiem

rze się ze strachu przed głupotą.

niu od szkoły państwowej, każdy

sokie stopnie. Cechy i umiejętno-

pozostającym na zewnątrz, ponie-

I jeszcze pół biedy jeśli jest to lęk

przedmiot ma mniejsze lub więk-

ści, które wpojono mu w liceum,

waż przestał on istnieć. Naucza-

przed oceną innych. Ale gdy osią

sze znaczenie. Nie można ot tak

w świecie uczelni mają marginal-

nie społeczne musiało się ustawić

wychowania jest walka z abstrak-

nie uczyć się któregoś z nich, po-

ne znaczenie i w sposób naturalny

w opozycji do bardziej abstrakcyj-

cyjną głupotą w ogóle, to ucznio-

nieważ do niczego się nie przyda.

z czasem zanikną. Ale taki punkt

nej walki z głupotą w ogóle.

wie mimowolnie przenoszą ją na

często nasilonymi. Ich specyficzny

płaszczyznę indywidualną – na

Samozagłada
ludzi odrodzenia

walkę z głupotą własną. Zostają obarczeni niezwykle ciężkim,

widzenia nie pozwala stwierdzić,

Matura to cezura,
potem są studia

że szkolnictwo wyższe jest z tego
powodu zdegenerowane i wyma-

Pod koniec liceum następu-

ga reformy. Przecież jest ono efek-

Dziś aspekt wychowawczy istot-

wewnętrznym przymusem do by-

je chwila prawdy – egzamin pań-

tem ogólnie przyjętego podejścia

ny w dydaktyce części szkół spo-

cia dobrym z każdego przedmio-

stwowy

losach

do edukacji. W kontekście całego

łecznych

doprowadzony

tu, ponieważ wyniki nie są już wy-

przyszłych studentów. Moment

systemu oświaty stanowi po pro-

do skrajności. Zwalczając inte-

znacznikiem wiedzy, ale samo-

ostatecznego triumfu państwo-

stu kolejny etap nauczania. Tylko

lektualną gnuśność, rozpasjono-

oceny. Neurotyzują. W Towarzy-

wej edukacji w obecnym syste-

czemu się dziwimy postawie na-

wani nauczyciele eksponują jaki-

stwie wartością staje się posia-

mie oświaty. Niestety, jest to tak-

uczycieli swojego przedmiotu, le-

kolwiek jej przejaw w zachowa-

danie wyważonej opinii na każdy

że triumf człowieka sukcesu nad

karzom swojej choroby, urzędni-

niu swoich uczniów. Nawiązuje

temat świadczące o erudycji, bę-

człowiekiem renesansu. Wynika

kowi swojej sprawy. Do naprawy

się subtelna walka z uczniami pod

dącej, w tym przypadku, synoni-

to zarówno z egzaminu matural-

edukacji konieczne jest zrówno-

grubym futrem troski o ich roz-

mem lotności umysłu. Rodzi się

nego jak i późniejszych studiów

ważenie społecznego uwarunko-

wój. Naczelnym hasłem staje się:

także wewnętrzna potrzeba do

będących

kontynuacją

wania procesu, jak i naturalnego

„Jak dobrze jest wiedzieć”. Two-

posiadania i okazywania niezwy-

założeń edukacji państwowej –

rozwoju tożsamości u młodych lu-

rzy się specyficzny kult człowieka

kle silnej, płynącej z głębi osobo-

sprzyjają niezwykle ograniczonej

dzi by na tej bazie móc stworzyć

renesansu. Zainteresowaniu wie-

wości pasji intelektualnej. Często

intelektualnie specjalizacji dającej

funkcjonalny system oświaty.

dzą i kulturą nadaje się najwyższą

taką pasją staje się któryś z przed-

wymierne korzyści. Dla ucznia z

wartość i stwarza zeń niezbędną

miotów, co pozwala uczniowi po-

państwówki studia to nic nowego

Jerzy Amsterdamski

cechę charakteru. Przewrotność

łączyć ogromne ilości nauki z obo-

– chleb powszedni. A absolwent li-

Autor jest absolwentem I SLO

tej retoryki jest dla młodego czło-

wiązkiem posiadania wewnętrz-

ceum społecznego przekraczając

i studentem UM w Warszawie

wieka nie do wychwycenia. Trud-

nego głodu wiedzy, ale jeszcze sil-

próg nawet najlepszej z państwo-

został

decydujący

spójną

o
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W roku szkolnym 2012/13 otwieramy jedną

klasę pierwszą o profilu lingwistycznym

Spotkania informacyjne:
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Wszystko o kobietach
Na pozór wszystko je różni – wiek,
Wytłoczone na Muranowie - „Kroniki Polskie” Stanisława Okrzyca z ekskluzywnej serii „Wybór pisarzów ...” Tadeusza Mostowskiego, korczakowski „Mały Przegląd” i podręcznik języka esperanto Ludwika Zamenhoffa z drukarni Ch. Keltera.

zawód, wygląd. Ale czy na pewno? Co może łączyć trzyletnią
Mimi, mieszkankę Domu Seniora

leżeć będzie wyłącznie do dzie-

śmiennictwa dla dzieci. Założe-

W 1929 r., ku uciesze czytelni-

ci, czyli, jak mawiał, osobnej

nie było proste: dzieci piszą tek-

ków, gazeta zmieniła dotychcza-

cą o stanowisko sekretarki szefa?

klasy społecznej mającej swoje

sty i redagują gazetę, a doro-

sową nazwę – z „Pisma dla Dzie-

Czy kobieca solidarność to fakt

sprawy, trudności życiowe, po-

śli służą im techniczną pomocą.

ci i Młodzieży” na „Pismo Dzieci

czy tylko pusty frazes? A przy-

trzeby i wątpliwości.

Sam Korczak, zapytany w wy-

i Młodzieży” – po słusznej uwa-

jaźń, zaufanie, lojalność – czy są

wiadzie o koncepcję pisma, od-

dze jednego z koresponden-

wśród kobiet możliwe?

Ryzyko wydawania kolejnego

powiedział: „Chciałbym, aby to

tów, który ponadto życzył sobie,

Pięć różnych historii składa się

pisma dla dzieci w Warszawie

pismo było zabronione przez Mi-

by jego artykuły podpisywano

na studium kobiecej natury: jed-

podjął wielonakładowy dziennik

nisterstwo, wyklęte przez rodzi-

imieniem Henryk, nie Henio.

nocześnie subtelnej i drapieżnej,

„Nasz Przegląd” – jeden z nie-

ców i pedagogów, żeby nikt z do-

licznych przykładów prasy ży-

rosłych nie chciał go dzieciom

„Mały Przegląd” był nie tyl-

dowskiej wydawanej w języku

kupować, ale żeby dzieci kupo-

ko czasopismem. Wokół gazety

pięknej ma swoje odbicie w złożo-

polskim i docierający do szersze-

wały je same, za pieniądze zwę-

zaczęły powstawać różne sek-

nej strukturze spektaklu: co chwi-

go kręgu odbiorców. Do inwesty-

dzone rodzicom”.

cje: drużyna kajakarska organi-

lę przenosimy się w czasie i prze-

i pracownicę korporacji, walczą-

niewinnej i pełnej skrywanych tajemnic. Złożony charakter płci

cji zachęcała panująca wówczas

W dwóch ciasnych pokoikach

zująca spływy, wycieczki i obo-

strzeni, a trzy aktorki (Dorota

opinia, że „do Korczaka się nie

na Nowolipkach spotykała się

zy wędrowne, Kółko Przyjaźni,

Delą, Magdalena Nieć i Daria Wi-

dokłada” – opinia wkrótce po-

co dzień niezwykła redakcja:

Kółko Zabaw i Pomocy, Klub Po-

dawska) nieustannie wcielają się

twierdzona sukcesem „Małego

szesnastoletnia sekretarka Ma-

wieściopisarzy, Pracownia Wy-

w nowe role. „Wszystko o kobie-

Przeglądu”, który przez trzyna-

dzia Markuze oraz jej młodszy

nalazców czy wreszcie Warsz-

tach” już od 11 lutego.

ście lat ciągłej publikacji pozy-

brat Edwin, Jawan Weingarten,

tat Literacki. Pierwsze literac-

skał blisko trzytysięczne grono

autor artykułów i wywiadów i

kie kroki stawiali tu Maria Ca-

www.teatrkamienica.pl

stałych korespondentów.

Leon Załkind, reporter filmowy.

bańska, Kazimierz Dębnicki, Jó-

Pierwszy numer pisma ukazał

Grono współtwórców „Małego

zef Hen czy Igor Newerly. Ten

się 9 października 1926 r. jako

Przeglądu” zasilił też „Harry” –

ostatni przejął od Korczaka re-

dodatek tygodniowy do „Na-

Horsz Kaliszer – reporter-legen-

dakcję „Małego Przeglądu” je-

o moim życiu. Nazywam się Oli-

szego

Początko-

da, niesforne dziecko ulicy, który

sienią 1930 r. i prowadził gaze-

ver Tate. Ten film uchwyci moje

wo większość tekstów zamiesz-

jako szesnastolatek przejechał

tę przez kolejnych dziesięć lat,

specyficzne cechy, na przykład

czał sam Korczak. Wkrótce jed-

na gapę całą Europę, docierając

aż do 1 września 1939 r., kiedy

pokaże, jak uwodzę moją ko-

nak do redakcji zaczęły przy-

do Syrii i Palestyny, by po powro-

ukazał się jej ostatni numer.

leżankę z klasy za pomocą siły

chodzić listy, które stały się pod-

cie do kraju opublikować w „Ma-

stawą publikowanych materia-

łym Przeglądzie” swoje przygo-

Dziś na Muranów powoli wra-

łów. Skromnie wydawana, po-

dy. Wszyscy najcieplej wspomi-

cają lokalni wydawcy. Powsta-

charda Ayoade „Moja łódź pod-

zbawiona ilustracji czy zdjęć ga-

nali czwartki, kiedy zjawiał się

ją nowe stowarzyszenia, funda-

wodna”. 15-letni Olivier Tate ma

zeta przyciągała młodych czy-

sam Doktor, opowiadał bajki i

cje, organizacje społeczne i wy-

w życiu dwa cele: stracić dziewic-

telników zarówno charyzmą sa-

kawały, a najbliżsi współpracow-

dawnictwa. A Gazeta Muranow-

two przed kolejnymi urodzinami

mego Korczaka, jak i niespoty-

nicy towarzyszyli mu w drodze

ska o nich pisze, wierząc, że po-

i nie dopuścić, by matka porzuci-

kaną koncepcją pisma, tak bar-

na Krochmalną, po drodze wstę-

doła chlubnej tradycji wydawni-

ła ojca dla nauczyciela tańca. W

dzo odbiegającą od przyjętego

pując na parówki do pobliskiej

czej osiedla.

rolach głównych występują Noah

powszechnie modelu czasopi-

wędliniarni.

Przeglądu”.

Moja łódź podwodna
„Od dawna czekam na film

umysłu.” – tak przedstawia się

Ewa Kasperska

bohater debiutanckiej komedii Ri-

Taylor (Podwodne życie ze Steve’em Zissou), Paddy Considine (Ul-

R E K L A M A

NAJLEPSZA

KSIĘGARNIA HISTORYCZNA
Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa
tel. 22 652 19 59, 607 833 337
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 1100-1900

timatum Bourne’a), Sally Hawkins
(zdobywczyni Złotego Globu za
Happy-Go-Lucky) oraz debiutant
Craig Roberts. Scenariusz oparty
jest na powieści Joe Dunthorne’a, za którą młody autor otrzymał
nagrodę im. Curtisa Browne’a.
www.muranow.gutekfilm.pl
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Ważne adresy

(Muranów i nie tylko)
Centrum Karmelicka
ul. Karmelicka 26
tel. (22) 392 61 44
www.ck.muranow.waw.pl

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
DKF Muranów
ul. Andersa 1
(22) 635 25 29
www.muranow.pl

Kino Femina
Al. Solidarności 115
tel. (22) 654 45 45
www.heliosnet.pl

Atelier Joanny Klimas
Sklep i kawiarnia
tel. (22) 831 02 92
ul. Nowolipki 2
www.joannaklimas.com

Biblioteka Publiczna
i III Czytelnia Naukowa
Al. Solidarności 90
tel: (22) 838-39-72
www.bpwola.waw.pl

Tyflogaleria Biblioteki Centalnej Polskiego
Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 7
(0-22) 635-33-20

FIRMA NA MURANOWIE

POŻYCZKI DLA FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
ul. Nalewki 8/27 00-158 Warszawa WWW.TISE.PL

Policzmy się... spotkajmy się!

W tym miejscu prezentujemy organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej,
a także przykłady inwestycji finansowych w wartościowe projekty społeczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy instytucje z Muranowa i okolic: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kulturalne i edukacyjne. Będzie nam miło, jeśli zechcą Państwo współtworzyć tę kolumnę. Zwieńczeniem akcji „Policzmy się... Spotkajmy się!” będzie impreza plenerowa latem 2012
roku. Zachęcamy i zapraszamy do współpracy. Więcej informacji na www.gm.muranow.waw.pl

Powiślańska Fundacja Społeczna

P

Funda-

beneficjenci czuli się „u siebie”.

spraw Przeciwdziałania Narko-

cja Społeczna powsta-

Dlatego poza działaniami progra-

manii, jak również prywatni spon-

ła w 1989 roku jako od-

mowymi, raz w roku organizuje-

sorzy (Fundacja Velux).

powiedź na potrzeby społeczne

my Piknik dla dzieci i dla doro-

Dużym wsparciem była pomoc

mieszkańców Powiśla, w szcze-

słych – nie tylko dla podopiecz-

udzielona przez TISE. Dzięki niej

gólności dzieci z rodzin dysfunk-

nych, ale wszystkich sąsiadów

udało się zorganizować ferie zi-

cyjnych. Powołali ją pedagodzy fi-

Fundacji. To rodzinna impreza z

mowe dla podopiecznych, opłacić

lantropi, którzy mieli już doświad-

atrakcjami; w tym roku główną

posiłki podczas zajęć oraz kupić

czenie w pracy z trudną młodzie-

nagrodą był rower.

materiały dydaktyczne do prze-

owiślańska

Głównym problemem jest za-

prowadzanych zajęć. Środki od

pewnienie płynności finansowej

TISE pozwoliły nam zorganizo-

Misją PFS jest przeciwdziałanie

Fundacji, dlatgo potrzeba ciągłe-

wać trzy wycieczki dla dzieci: do

żą i prowadzili środowiskowe programy psychoprofilaktyczne.
marginalizacji społecznej. Wdra-

go poszukiwania funduszy prze-

Krakowa, Modlina i Giżycka oraz

www.biblioteka-pzn.org.pl

żane programy pozwalają na roz-

znaczonych dla organizacji poza-

opłacić wynagrodzenie dla opie-

Muzeum Niepodległości
Al. Solidarności 62
(0-22) 826 90 91

winięcie aktywności i niezależno-

rządowych, uczestniczenia w kon-

kunów. Kwota ta pokryła też czyn-

ści beneficjentów. Są to: program

kursach i aplikowania o dotacje.

sze lokali prowadzonych ośrod-

profilaktyczny (skierowany do ro-

Gdy uda się wygrać konkurs i za-

ków. Wszystkie działania są czę-

dzin w trudnej sytuacji życiowej,

czynamy wdrażać projekt, pod-

ścią realizowanych przez Funda-

wychowujących dzieci sprawiają-

stawową trudnością jest ogromna

cję projektów finansowanych ze

ce problemy wychowawcze), te-

biurokracja związana z prowadze-

środków samorządowych i rzą-

rapeutyczny (w którym uczestni-

niem i rozliczaniem dotacji. Czę-

dowych. Pożyczka z TISE pozwo-

czą dzieci i młodzież w wieku doj-

sta zmiana przepisów i wymagań

liła zrealizować projekty w okre-

rzewania wymagająca terapeu-

sponsorów nie ułatwia pracy.

sie oczekiwania na środki finanso-

www.muzeumniepodleglosci.
art.pl

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

Restauracja Eteria
ul. Słomińskiego 19/502,
tel. (0-22) 637 55 37
Restauracja Arsenał
ul. Długa 52
(0-22) 635 83 77

www.restauracjaarsenal.pl

Dzika Pokusa
ul. Dzika 4
(0-22) 831 01 71
www.dzika4.pl

La Mama
ul. Andersa 23
(0-22) 226 35 05

tycznego wsparcia), oraz szko-

Źródłem utrzymania Fundacji

we, które zostały już przyznane,

leniowy – dla stażystów, którzy

są środki publiczne pozyskiwane

ale jeszcze nie wpłynęły na konto

chcą odbyć praktykę i staże za-

z różnych źródeł: z Urzędu Miasta

Fundacji. Jest to nieoceniona po-

wodowe w zakresie pracy środo-

Warszawy, z Mazowieckiego Cen-

moc, dzięki której wielu benefi-

wiskowej z rodziną.

trum Polityki Społecznej, z Mazo-

cjentów mogło mieć nowe, niezapomniane wrażenia.

Działamy wspólnie ze środowi-

wieckiego Urzędu Wojewódzkie-

skiem lokalnym, z innymi organi-

go, z Ministerstwa Pracy i Polity-

zacjami pozarządowymi i z wła-

ki Społecznej, z Ministerstwa Roz-

Anna Gierałtowska

dzami miejskimi. Chcemy zespo-

woju Regionalnego. Wspomaga-

prezes Zarządu

lić środowiska lokalne, tak, by

ją nas również Krajowe Biuro do

Powiślańskiej Fundacji Społecznej

www.lamama.eu

Chwila Da Klub
ul. Ogrodowa 31/35, W-Wa
facebook.com/ChwilaKlub

Chłodna 25
ul. Chłodna 25
Kontakt pod telefonami:
tel. (22) 620 24 13
Dom Smaków
ul. Stawki 2
tel. (22) 860 62 96
info@domsmakow.pl
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MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

PFS: Warszawa, ul. Mokotowska 55, tel. (022) 625 77 82; fax. (022) 625 74 32, biuro@pfs.pl, www.pfs.pl
R E K L A M A

Zapraszamy na

profesjonalną naukę pływania
i rehabilitacji w wodzie

.

Zajęcia na basenie WOSIR Ośrodek Polonia, przy ul. Konwiktorskiej 6.
Zapisy pod numerem telefonu 22 635-03-02 (Recepcja)

