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FU NDAC JA A LTEREDU

Biały lub niebieski mak
wypłukać kilka razy w wodzie,
potem sparzyć na kilka godzin.
Zlać tę wodę, mak wiercić (od red.
ucierać), polewając słodką śmietanką,
przecedzić przez sitko i zmieszać
z cukrem i wanilią do smaku. Bułki najpiękniejsze
wczorajsze obetrzeć ze skórki, pokrajać w kostkę, nalać
śmietanką makową, aby napęczniały, ułożyć na salaterkę
i dobrze osypać cukrem z wanilią. Jest to wyborne makowe
danie. Na funt maku bierze się kwartę dobrej śmietanki, pół
funta cukru i pół laski wanilii.

Legumina makowa

.......................



„Pomocnicy
świętego Mikołaja
– Prot i Filip”
od 27 listopada

na Małej Scenie
Teatru Kamienica

Dużą bułkę montową (od red. czyli bułkę z mąki montowej
– pszennej) obetrzeć ze skórki, pokrajać w drobną kostkę
i ułożyć na salaterkę. Na to położyć warstwę oparzonego,
uwierconego (od red. utartego) i wymieszanego z cukrem
i migdałami maku, na to znowu warstwę bułki i znowu
maku. Powtarzać się to powinno kilka razy formując
wysoką babkę. Na wierzchu polewać słodką śmietanką
pomieszaną z cukrem i wanilią. Należy lać po trosze, aby
bułka pęczniała, a śmietanka nie opadała na spód, ale
wsiąkała w bułkę. Po zrobieniu powinna stać najmniej
parę godzin, aby się uformowała jedna masa.

Łamańce z makiem
Pół kwarty, czyli trzy ćwierci (od red. trzy czwarte) funta
mąki, ćwierć funta młodego masła, ćwierć funta cukru,
jedno żółtko surowe i pół łyżki śmietany, zagnieść razem
wygniatając dobrze i rozwałkować jak najwięcej na podsypanej lekko mąką stolnicy. Z tego ciasto wykrawać albo
blaszaną foremką w ząbki, albo kółkiem od faworków,
wreszcie szklanką maczając ją w mące, placuszki okrągłe,
które bez smarowania upiec w niezbyt gorącym piecu na
rumiano. Funt maku samego wypłukać kilka razy w zimnej
wodzie, następnie sparzyć 2 razy ukropem tak, aby woda
dobrze osiąkła (od red. aby wodę odsączyć), włożyć
w donicę (od red. misę), wlać dwie łyżki śmietanki,
pół funta cukru wsypać, trzy gorzkie migdały oparzone
i utłuczone lub skórkę otartą z całej cytryny, wiercić to
dobrze godzinę (ucierać), ułożyć na salaterkę i powtykać
upieczone łamańce na około.
We wszystkich przepisach zachowaliśmy oryginalną
pisownię.

filmu

Jima Jarmuscha
KINO MURANÓW

Tchibo
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Premiera nowego

freshhome.pl

Babka makowa na Wilię
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na Nowolipkach

Święta za pasem, czas więc pomyśleć,
co podamy na stół. A gdyby tak sięgnąć po
przepisy przedwojenne i uraczyć rodzinę
słodkimi rarytasami sprzed lat?
Jak je przygotować, podpowie książka
„365 obiadów za 5 złotych”
Lucyny Ćwierczakiewiczowej,
wydawniczy hit z końca XIX wieku,
który wciąż dostarcza inspiracji.

IKEA

dekoratorskich

Pysznie pod choinkę
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Delicje za 5 złotych
Mieszkała niedaleko, na Królewskiej 3,
gdzie wydawała, wzorem króla
Poniatowskiego, słynne czwartkowe obiady.
Nigdy nie zabrakło na nich czołowych
literatów, redaktorów, wydawców. Bywali
tu Prus, Żeromski, Paderewski, Orzeszkowa,
Reymont. Pani Lucyna miewała niewyparzony
język, potrafiła urazić kąśliwą ripostą czy
niewybrednym żartem, ale jej talent kulinarny
przyćmiewał wszelkie towarzyskie
gafy i grubiaństwa.

Monika Utnik-Strugała

Lucyna Ćwierczakiewiczowa urodziła się

bake-shop.pl
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... jedne z najbardziej ruchliwych targów przedwojennej Warszawy znajdowały się w Dzielnicy Północnej i jej okolicach. Pierwszy to plac
Muranowski, wytyczony tam, gdzie dziś Andersa
łączy się ze Stawkami. Nazwę wziął od położonego obok (mniej więcej w miejscu obecnego
pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie) pałacu Murano. W 1683 roku naprzeciwko
pałacu powstał nieduży plac z karczmą i kilkoma prostymi zabudowaniami. W 1818 roku był
tu już koński targ, odbywały się popisy cyrkowe, a nawet grywał teatr żydowski. W połowie
XIX wieku koński targ zastąpił bazar. „Rynek
krzyczał” – jak wspomina urodzony na Nalewkach Bernard Singer, dziennikarz i publicysta.
W 1909 roku przez plac przeprowadzono linię
tramwajową, wagony składu niebezpiecznie odtąd przeciskały się wśród tłumu handlarzy.
Drugim placem, nazywanym brzuchem Warszawy, był plac Mirowski. Wytyczono go w 1730
roku na terenie jurydyki Wielopole, stanowił
potem część założenia urbanistycznego Oś
Saska. Nazwę wziął od generała Wilhelma Miera,
dowódcy ułanów królewskich, którzy tutaj stacjonowali (z 6 budynków koszar ostały się do
dzisiaj tylko 2). Z tutejszego targowiska nikt nie
wychodził z pustymi rękami. Na straganach
wznosiły się piramidy masła, serów i jaj. Rzeźnicy przekrzykiwali się z handlarzami ryb, a największy rejwach czyniły przekupki z jarzynami,
wśród których panowała ścisła specjalizacja
i hierarchia: najwyżej stały te, które handlowały
w halach, najniżej te z ulicy, sprzedające własny
towar prosto z przytarganych koszy i wiader.

POMYSŁ NA PREZENT

IKEA

w 1829 roku w rodzinie von Bachmanów. Nie
otrzymała formalnego wykształcenia. Nauczono
ją za to dobrych manier, śpiewu, malarstwa,
języka francuskiego, grania na instrumencie
i prowadzenia gospodarstwa. Temperament
nie pozwolił jej jednak zostać ładnym dodatkiem do męża (choć po prawdzie nie była zbyt
urodziwa). Inteligentna, parła ku niezależności.
Pierwszą książkę kucharską „Jedyne praktyczne
przepisy wszelkich zapasów spiżarnianych oraz
pieczenia ciast’’ wydała za pożyczone pieniądze. Książka z miejsca okazała się bestsellerem.
Dwa lata później ukazała się książka „365 obiadów za 5 zł” i popularnością przebiła... Trylogię
Sienkiewicza! Ćwierczakiewiczowa zaczęła zarabiać pieniądze, których niejeden poczytny
polski pisarz nigdy w życiu nie widział na oczy.
Mogła spokojnie pozwolić sobie na kupienie
sporego majątku ziemskiego.
Ale wracając do serwowanych przez nią specjałów... Herod-baba – jak mawiali niechętni
jej ludzie – często zapraszała na czwartkowe
obiady również carskich oficjeli i naczelników
Cytadeli. Opinia publiczna była oburzona. Po
śmierci pani Lucyny okazało się jednak, że częstując Moskali pysznościami, pozyskiwała informacje na temat losów osadzonych, załatwiała

CZY WIESZ, ŻE…

Wielka, Śliska, Pańska, Zielna, 180 kamienic,
dworce, najstarsza i największa w Polsce wytwórnia płytowa Syrena-Record, siedziba Polskiego Radia, słynna kawiarnia Café Fogg – choć
minęło zaledwie 60 lat, o dawnym śródmiejskim
kwartale, który obecnie zajmuje PKiN, niemal
całkowicie zapomniano. Historię tej części Warszawy na nowo stara się przybliżyć Magdalena
Stopa w książce „Przed wojną i pałacem”. Aby
poznać nieznane dzieje tego miejsca, autorka
poszukiwała dawnych mieszkańców lub ich
dzieci czy wnuków. Na apel odpowiedziało
szesnaście osób, wśród nich m.in. aktor Jan
Kobuszewski i słynny amerykański sowietolog
Richard Pipes. Wszyscy zostali sportretowani
przez Jana Brykczyńskiego. Książkę ilustrują też
nieznane szerzej fotografie z archiwów publicznych oraz zdjęcia ze zbiorów rodzinnych. Do
kupienia w księgarni Domu Spotkań z Historią.

freshhome.pl

dla nich ulgi czy zgodę na przesyłanie więźniom
przyrządzonych przez siebie obiadów. Zaskoczonych pytaniami Moskali, przekonywała, że
to jej biedni siostrzeńcy, którzy dostali się do
więzienia przez młodzieńczą głupotę, roztrzepanie czy brak roztropności. Przekupieni delicjami naczelnicy w podzięce służyli pomocą,
nie wchodząc w szczegóły nakreślanych przez
kucharkę historii. Raz tylko pewien urzędnik
zapytał: „Droga pani, to ilu pani ma tych siostrzeńców?’’. Wątpliwości szybko rozwiała paczka
specjałów, która wkrótce dotarła do jego domu.
Chyba nikt już nie wątpi w to, że przygotowane
według przepisów Ćwierczakiewiczowej bożonarodzeniowe słodkości zachwycą każdego.

Przelicznik kuchenny:
Kwarta – 1,1 l
Funt – 0,4 kg,
Pół funta mąki/cukru = kwaterka = szklanka

Więcej kultury: www.centrumkarmelicka.waw.pl

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

Urządź się na Muranowie
Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka, wprowadźcie do domu odrobinę
świątecznego nastroju. W sklepach dekoratorskich na Nowolipkach
znajdziecie wszystko, co potrzeba.

Decor Living Home

skimi wzorami, w tym duży wybór dresówek i tekstyliów dla dzieci.
Tuż obok kusi witryną Francuska Weranda, z nieco
bardziej wysmakowanymi stylizowanymi meblami,
dywanami (również outdoorowymi) i dodatkami,
utrzymanymi w klimacie francuskiego chateaux. I tu
uwaga od właścicieli: „Francuski styl we wnętrzu
nie musi wcale oznaczać tylko lawendy lub wiejskiej
Prowansji. Meble lub dekoracje w stylu francuskim
ze względu na swą piękną klasyczną linię oraz wąską kolorystykę fantastycznie łączą się z innymi trendami, dostarczając projektantom coraz to nowych
inspiracji. I to właśnie jest w nim najpiękniejsze –
możliwość dalszej kreacji.”.
Jeśli wciąż wam za mało inspiracji, na koniec możecie
wybrać się do położonego sto metrów dalej sklepu
Deco Store. Znajdziecie tu duży wybór tkanin dekoracyjnych, firan i zasłon. Wymarzoną poszewkę
czy draperię na okno uszyjecie na miejscu.

I dom zabłyśnie na święta.
Monika Utnik-Strugała

Decoon

freshhome.pl

A wystarczy niewiele. Poduszka czy pled ze świątecznym motywem, świetlna gwiazda w oknie,
mniejsze i większe latarenki zawieszone pod sufitem
lub po bokach lustra, lampiony ustawione na podłodze – ich światło wskaże drogę do salonu. I dom
od razu nabiera świątecznej magii.
Co najważniejsze, potrzebne do takiej dekoracji rzeczy są w zasięgu ręki. Od kilku lat na Nowolipkach
21 funkcjonuje studio Decor Living Home. Jego
właścicielką jest Patrycja Orzepowska, która
projektuje wnętrza, meble i dodatki oraz wyposaża
apartamenty pod klucz. Jedno z urządzonych przez
nią mieszkań pokazał niedawno miesięcznik wnętrzarski Weranda.
Ale to nie jedyne takie miejsce, w którym znajdziemy
pomysł na dom. Po długim okresie handlowego zastoju ożyła też śródmiejska część Nowolipek. Jak
grzyby po deszczu pojawiły się kolejne sklepy z tkaninami i dekoracjami do domu.
Impuls dały „Metry i centymetry”, sklep internetowy,
który nareszcie zdecydował się otworzyć showroom. Znajdziemy w nim niebanalne tkaniny z autor-
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

www.slo7.waw.pl

Mamy jeszcze kilka
wolnych miejsc w klasie pierwszej!!!
rdecznie
zapraszamy
ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
naszą
stronę
tel.: (22) 3926140, fax: (22) 4359795
tel. kom.: 601777017
ernetową

slo7@slo7.waw.pl
ww.sg55.waw.pl
Nasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni

Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)
myprzy
jeszcze
ka wolnych miejsc!!!

Co w szkołach słychać?

ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
tel.: (22) 3926140, fax: (22) 4359795
tel. kom.: 601777017

Tęczowy Piątek

sg55@sg55.waw.pl

Nasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni
przy Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)

Ostatni piątek października był Tęczowy.
Pojawiło się nowe święto w kalendarzach
niektórych szkół. Jest to akcja organizowana przez Kampanię Przeciw Homofobii,
która ma na celu wyrażenie tolerancji
i akceptacji wobec wszystkich uczniów
i uczennic, a w szczególności zwrócenie
uwagi na sytuację osób homoseksualnych,
biseksualnych i transseksualnych (tzw.
LGBT) w szkołach. W zeszłym roku gazety
rozpisywały się o samobójstwie Dominika
Szymańskiego z Bieżunia, który powiesił się,
ponieważ był ofiarą przemocy rówieśniczej ze względu na domniemany (na
podstawie jego ubioru) homoseksualizm.
Niestety mam wrażenie, że nikt nie „odrobił tej lekcji”. Nadal wiele osób i organizacji
twierdzi, że Tęczowy Piątek jest – bardzo
delikatnie mówiąc – czymś nieodpowiednim. Homofobia nie jest ani wymysłem,
ani promowaniem czegokolwiek. Jest istniejącym i dojmującym problemem, który
powoduje cierpienie, ból, a jak widać na
wspomnianym przykładzie – może zabijać.
Osobom, które obawiają się jakiegokolwiek negatywnego wpływu takich akcji,
brakuje podstawowej wiedzy. Nasze Gimnazjum i Liceum w szczególny sposób
zajmuje się tematem różnorodności i tolerancji. Uczą się u nas osoby z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie i uczennice z orzeczeniami, opiniami,
w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej,
a także osoby o różnym pochodzeniu,
różnych religii, wyznań i poglądów, a także
różnej orientacji seksualnej. Z naszego
wsparcia nie wykluczamy żadnej grupy.
Jak wyglądał Tęczowy Piątek w naszej
szkole? Na korytarzu szkolnym zawisły plakaty od KPH z napisami: „Jestem wspierającą nauczycielką”, „Jestem wspierającym
nauczycielem” oraz „Nasza szkoła jest
przyjazna wszystkim uczniom i uczennicom”. Przy wejściu zawisła natomiast kolorowa flaga informująca wszystkich o tym,
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że w ostatni piątek października organizowany jest właśnie Tęczowy Piątek oraz
hasło: „Nasza szkoła jest dla wszystkich.
Twórzcie świat, który będzie dla wszystkich”. Oprócz tego naszą inicjatywą było
wywieszenie informacji dotyczących LGBT
oraz opracowany na ich podstawie quiz,
który odbywał się na przerwach. Okazało się, że spora część uczniów i uczennic
znała dużo więcej osób homoseksualnych
oraz organizacji zajmujących się tą tematyką niż pojawiło się w przygotowanych
tekstach. Wiele osób chętnie zaangażowało się w quiz i akcja spotkała się jedynie
z pozytywnymi oraz neutralnymi reakcjami.
Mam nadzieję, że Tęczowy Piątek zagości
na stałe w planach naszej szkoły, że będzie
się w nią angażowało coraz więcej szkół,
a za jakiś czas będzie zwyczajny i powszechny, aż w końcu stanie się… niepotrzebny.
Tosia Kopyt
Organizatorka akcji i psycholog szkolna

Więcej kultury: www.centrumkarmelicka.waw.pl

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

Z Kamieńca do Warszawy
We wrześniu tego roku, uczniowie naszego liceum w ramach wyjazdu edukacyjno-integracyjnego, korzystając z programu „Współpraca ze wschodem – Ochota dla tradycji” udali się na Ukrainę. Jednym z punktów programu było spotkanie z młodzieżą uczącą się w Ukraińsko-Polskim Zespole
Szkół nr 13 w Kamieńcu Podolskim. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej
atmosferze. Nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda dzień nauki
ich rówieśników na Ukrainie. Poznali również problemy z jakimi boryka się
tamtejsza młodzież, a na które postanowiliśmy w miarę swoich możliwości
odpowiedzieć. Po powrocie do Polski, wśród uczniów całej szkoły – Społecznego Gimnazjum nr 55 i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7
ogłosiliśmy zbiórkę artykułów piśmienniczych dla zaprzyjaźnionej szkoły na
Ukrainie. Akcja spotkała się z wielkim odzewem wśród uczniów, jak i przede
wszystkim ich rodziców. Zebrane w dużej ilości materiały zostały przekazane uczniom z Ukrainy, którzy 25 listopada przybyli do naszej szkoły.
Do Polski przyjechała czwórka uczniów z Kamieńca Podolskiego oraz ich
nauczycielka. Wszyscy korzystali z gościnności Rady Dzielnicy Warszawa – Ochota. Przedostatniego dnia pobytu byli gośćmi naszego liceum
i gimnazjum. Dzień w szkole rozpoczęli od zapoznania się z historią
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka,
a także programami edukacyjno-społecznymi realizowanymi przez nasze
liceum. Wzbudziły one duże zainteresowanie wśród młodzieży. Następnie wraz z uczniami naszej szkoły udali się do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, gdzie mieli okazję zapoznać się z pracami polskiego parlamentu
od kuchni. Podczas powrotu z ulicy Wiejskiej, nasi uczniowie pokazali
swym kolegom z Ukrainy – Muranów. Oczywiście podczas tej krótkiej
wycieczki nie mogło zabraknąć: Muzeum Polin, bunkra Anielewicza czy
Umschlagplatzu. Ostatnim punktem wizyty był wspólny obiad z naszymi
gośćmi, po którym przekazano im zebrane przez uczniów artykuły dla
ich kolegów i koleżanek z Kamieńca. Następnego dnia pojechali do domu,
na Ukrainę.
Mamy nadzieję wkrótce odwiedzić ponownie Kamieniec Podolski, aby
kontynuować wzajemne relacje.

Dawno temu udowodniono, że ludzie wielu rzeczy uczą się od
zwierząt. Uczymy się od naszych
braci mniejszych empatii, oddania,
a także zadowolenia z życia. Czy
można jednak nauczyć się czegoś
od psa, który leży przebity widłami
w jednym z angielskich przydomowych ogródków? Dziwny przypadek
psa nocną porą (sztuka wystawiana

w Teatrze Dramatycznym – Scena na
Woli, na podstawie powieści Marka
Hoddona o tym samym tytule)
udowadnia, że tak – martwy pies
może uczyć tolerancji. Z powodu
niewyjaśnionego morderstwa dokonanego na zwierzęciu, bohater sztuki
– piętnastoletni, autystyczny Christopher postanawia rozpocząć własne
śledztwo. Jego zaangażowanie prowadzi do tego, że zaczyna on robić
rzeczy, których nie robił wcześniej
oraz dowiadywać się o sprawach,
o których wcześniej nie miał pojęcia.
Całe dochodzenie z biegiem czasu
staje się dla amatorskiego detektywa coraz bardziej bolesne. Widz
śledzący poczynania Christophera
(granego fenomenalnie na deskach
Teatru Dramatycznego przez Krzysztofa Szczepaniaka) zaczyna poznawać rzeczywistość w taki sposób,
w jaki widzi ją główny bohater. Jest
to widok inny niż ten, do którego
jesteśmy przyzwyczajeni. Świat widziany oczami osoby z zaburzeniami

ze spektrum autyzmu jest pełen
sprzeczności oraz niekonsekwencji
wynikającej najczęściej z dosłownego odbioru tego, co robią i mówią
inni. Jest to również świat pełen
niezrozumiałych bodźców wzrokowych, słuchowych i dotykowych,
docierających do mózgu w inny niż
zazwyczaj sposób. Widz bardzo
szybko może poczuć lęki i motywacje
głównego bohatera, ponieważ cała
przestrzeń sceniczna zorganizowana
jest w taki sposób, aby oglądający
mógł odczuć więź z piętnastolatkiem
i zacząć się z nim utożsamiać. Dziwy
przypadek psa nocną porą to wzruszająca i zaskakująca opowieść o różnych postaciach miłości, kłamstwa
i lęku. Jest to także opowieść o trudnych relacjach, które bardzo często
zdarzają się w rodzinach osób niepełnosprawnych. Jest to jednak
przede wszystkim opowieść o młodym człowieku żyjącym w świecie,
w którym nie potrafi się odnaleźć.
Podczas spektaklu Christopher za-

czyna lepiej rozumieć siebie, swoją
rodzinę i relacje rządzące światem
ludzi. Widz natomiast zaczyna lepiej
rozumieć Christophera, a co za tym
idzie – inne osoby jemu podobne.
Moim zdaniem sam fakt lepszego
zrozumienia głównego bohatera prowadzi do tolerancji oraz akceptowania pewnych inności. Kiedy potrafimy przewidzieć niektóre zachowania albo chociaż wiemy z czego one
wynikają, jesteśmy bardziej skłonni
uznać je za naturalne. Spektakl niesie
ze sobą odczucia, które pozwalają
zrozumieć osoby z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu, a o których trudno będzie zapomnieć. Najlepszym
dowodem na poparcie tej tezy, że
zrozumienie prowadzi do tolerancji
są słowa jednego z uczniów 55 Społecznego Gimnazjum, które brzmiały
mniej więcej tak: Od dziś będę
patrzeć inaczej na moich kolegów,
którzy są podobni do Christophera.
Michał Przyborowski pedagog
w Społecznym LO nr 7 im. Bronisława Geremka
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Ważne adresy
Muranów i nie tylko

Centrum Karmelicka
ul. Karmelicka 26
tel. 22 392 61 44

www.teatrkamienica.pl

Opera Kameralna
al. Solidarności 76b
tel. 22 831 22 40
www.operakameralna.pl

Kino Muranów
DKF Muranów
ul. Andersa 1
tel. 22 635 25 29
www.muranow.pl

państwomiasto
ul. Andersa 57
tel. 224 009 464
panstwomiasto.pl

Atelier Joanny Klimas
Sklep i kawiarnia
tel. 22 831 02 92
ul. Nowolipki 2

Napisaliście już list do św. Mikołaja?

W pierwszy dzień świąt – premiera nowego

www.ck.muranow.waw.pl

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

��U

filmu Jima Jarmuscha. Rewelacja tegorocznego festiwalu w Cannes i największe od wielu lat osiągnięcie
artystyczne twórcy „Truposza”, jednego z największych buntowników kina amerykańskiego, który
wcale nie łagodnieje. Stanowiący pochwałę codzienności „Paterson” to film zrobiony na przekór dyktatowi
konsumpcji i efekciarstwa. Tytułowy bohater (wspaniały Adam
Driver), kierowca miejskiego autobusu, prowadzi uporządkowane
życie u boku kochającej żony. Rytm jego dni odmierzają kojące
rytuały, spośród których najważniejsze okazuje się regularne pisanie
wierszy inspirowanych twórczością Williama Carlosa Williamsa
i Franka O’Hary. Codzienność mężczyzny wyznaczają także spotkania z całą galerią Jarmuschowskich ekscentryków – przeżywającym
zawód miłosny kompanem od kufla czy wiecznie narzekającym
kolegą z pracy, który zazdrości kumplowi optymizmu i pogody
ducha. Jednak w pewnym momencie stoicki spokój Patersona
ulega zakłóceniu. Bohater zostaje zmuszony do ponownego przemyślenia życiowej filozofii. Kino Muranów.

Jeśli nie, to spieszcie się, by nie spotkało was to,
co Prota i Filipa. Dwaj weseli przyjaciele spotykają
się w Wigilię, by wspólnie oczekiwać na prezenty.
Upiekli piernik, ubrali choinkę i rozmawiają o wymarzonych upominkach. Ale nagle uświadamiają sobie,
że zapomnieli napisać do Mikołaja list! Czy ten
„mały” szczegół zepsuje im Boże Narodzenie? Dowiecie się na Małej Scenie Teatru Kamienica. Dzieci
wspólnie z bohaterami spektaklu ubiorą świąteczne
drzewko i zaśpiewają kolędy. Sztuka, poprzez różne
formy teatralne, jak teatr cieni czy lalka, przybliży
magię najpiękniejszych ze świąt. „Pomocnicy świętego Mikołaja – Prot i Filip” od 27 listopada.

Teatr Capitol zaprasza na Sylwestra
W ten wyjątkowy wieczór na scenie wystąpi plejada
gwiazd, m.in. Daria Widawska, Dominika Ostałowska,
Maciej Damięcki, Marek Siudym i inni. A w repertuarze znajdą się przezabawne komedie „Szach mat”
oraz „Hawaje, czyli przygody siostry Jane”. W cenie
biletu poczęstunek, kieliszek wina i dancing z aktorami.

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
tel. 22 635-33-20
www.biblioteka-pzn.org.pl

Muzeum Niepodległości
al. Solidarności 62
tel. 22 826 90 91
www.muzeumniepodleglosci.art.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

Warsztaty dla nauczycieli
Z A R Z Ą DZ A N I E RÓŻN O RO D N Ą K L A SĄ
Wydaje się to proste – wejść do klasy i przeprowadzić lekcję. Nie jest to jednak takie łatwe, gdy osobowość nauczyciela
zderzyć się musi z grupą młodych ludzi, z których każdy jest wyzwaniem. A jeśli do tego w klasie znajdują się uczniowie
sprawiający trudności wychowawcze, z zachowaniami skrajnymi czy uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
zadanie staje się jeszcze trudniejsze.
A przecież nie chodzi o to, aby lekcję przetrwać, tylko celowo i efektywnie przeprowadzić…
W ramach cyklu szkoleń dla nauczycieli 15 listopada w siedzibie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im.
Bronisława Geremka, przy ul. Karmelickiej 26 odbyły się przygotowane przez Fundację AlterEdu warsztaty „Zarządzanie
różnorodną klasą”. Ich uczestnicy otrzymali wiele wskazówek i praktycznych porad, jak ten cel osiągnąć.
W formie krótkiego wykładu oraz ćwiczeń i pracy w grupach dowiedzieli się, w jaki sposób skutecznie
komunikować uczniom swoje oczekiwania
nabrać dystansu do własnych emocji
z empatią podchodzić do poszczególnych uczniów
postępować konsekwentnie
radzić sobie w konfrontacjach
umiejętnie prowadzić trudne rozmowy
zastępować kary pozytywnym wzmocnieniem
budować relacje z uczniami „trudnymi”
Szkolenie spotkało się z ogromnym uznaniem. Uczestnicy docenili jego profesjonalny poziom i część z nich zaprosiła
Fundację AlterEdu do przyjazdu i przeprowadzenia warsztatów na terenie ich szkół, dla całego grona pedagogicznego.

www.restauracjaarsenal.pl

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
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Dom Kultury Śródmieście
ul. Smolna 9
tel. 22 826 25 86
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PISMO WYDAJE:
Fundacja AlterEdu

Fundacja AlterEdu zaprasza nauczycieli na szkolenie
w zakresie pracy z uczniami sprawiającymi trudności
wychowawcze i uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych

Z AR Z ĄDZ ANIE RÓŻNORODNĄ KL A SĄ
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt:

Dorota Oraczewska tel. 501 035 838
e-mail d.oraczewska@gmail.com
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