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Czy chcesz o tym
porozmawiać?
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Serdecznie 
zapraszamy do nowo otwartej 
pracowni witrażu 
Fundacji AlterEdu

Na warsztaty witrażowe dla początkujących/amatorów. 

Podczas warsztatów prowadzonych przez witrażownika, 

przekazane zostaną podstawowe techniki obróbki szkła 

witrażowego, cięcie, szlifowanie i lutowanie. 
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Galeria
matematyka – podróżnika

str. 7

Animator 
z Muranowa
Wulkan energii, bank pomysłów, entuzjasta. Na koncie ma wiele 
sukcesów i niejedną gorzką porażkę. Jego siłą jest to, że nigdy się 
nie poddaje i wciąż wierzy w ludzi. 

Marek Ślusarz nie powiedział jeszcze ostatniego zdania.

Pod takim tytułem odbyła się w Dzierżoniowie 
konferencja, wpisująca się swoją tematyką 
w obchodzony co roku w Europie dzień 
świadomości autyzmu. Zaproszeni na nią 
z Warszawy i Wrocławia prelegenci oraz osoby 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu opowiadali 
o swojej pracy, terapii oraz szansach na samodzielne 
życie w społeczeństwie, w którym ciągle bardzo 
mało mówi się o tym problemie. 

„Mam autyzm. 
Jestem dorosły. 
Chcę być samodzielny”

Psycholodzy nazywani są 
lekarzami dusz. W końcu 
zajmują się emocjami, 
relacjami, konfl iktami, 
dylematami, rozwojem itd. 
Wszystko to jest kompletnie 
nienamacalne, czasem 
nawet trudno to opisać. 
Ale czy będąc psycholo-
giem albo psychologizując 
amatorsko na własny 
użytek, można uniknąć 
tematu tego, co właśnie 
najbardziej namacalne 
i najbliższe każdemu z nas?

Foremka na duszę

Dzieje pomnika księcia

Józefa 
Poniatowskiego 
są równie ciekawe, 
jak sama postać tego 
bohatera. 

Wędrujący 
p o m n i k
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W swojej wyprawie dookoła świata 
odwiedziłem między innymi Nową Zelandię. 
Wszyscy opowiadali mi, że to piękny kraj. 
Ale jak piękny? Trudno to sobie wyobrazić.
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Autorka artykułu Agnieszka Sozańska oraz Magdalena 

Borzestowska i Justyna Pawłowska, organizatorki konferencji
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Animator 
z Muranowa

Monika Utnik-Strugała: Siedzimy 
w dawnych piwnicach budynku 
przy Miłej 22, które dzisiaj są miej-
scem spotkań, warsztatów, koncer-
tów. To tutaj zaczęła się Pana
przygoda z animacją i inicjatywą 
obywatelską. 
Marek Ślusarz: Tak, dokładnie w roku 
2000, gdy wszedłem do zarządu 
wspólnoty i zacząłem namawiać miesz-
kańców na wspólną inicjatywę, czyli 
remont budynku. Mieszkam na Murano-
wie od 1964 roku, a właściwie nikogo tu 
nie znałem. Czułem wewnętrzną potrzebę zmiany, 
zrobienia czegoś, co sprawi, że przestaniemy być 
anonimowi i będziemy mieć realny wpływ na losy 
miejsca, w którym żyjemy.

MUS: W tamtych latach inicjatywy obywatel-
skie to było jeszcze puste hasło. Jak zdołał Pan 
namówić ludzi do wspólnego działania?
MŚ: Myślę, że nie ma jednej recepty na sku-
teczność. Ludzie są różni i różnie trzeba do nich 
podchodzić. Na pewno to ciężka praca (śmiech). 
Wtedy sprawdziło się to, że traktowałem ich jak 
podmiot. Po dekadach PRL-u nagle dowiedzieli 
się, że mogą mieć na coś realny wpływ.

MUS: Co udało się zrobić?
MŚ: Dużo. Budynek był w opłakanym stanie. 
Wzięliśmy kredyt na 500 tysięcy i go ociepliliśmy. 
Przy okazji padł pomysł na zaadaptowanie piw-
nic, zorganizowanie miejsca, gdzie mogliśmy się 
spotykać na zebraniach. Najpierw odbyło się spo-
łeczne sprzątanie. Potem część mieszkańców pos-
tanowiła oddać swoje piwnice na wspólne cele. 

Resztę pomieszczeń przenieśliśmy tak, że pow-
stało wnętrze, które widzi Pani obecnie. Dzięki
moim kontaktom zawodowym wiele prac udało
się przeprowadzić po kosztach. Wspólnie z miesz-
kańcami burzyliśmy ściany (najbardziej podobało 
się to dzieciakom), odgruzowywaliśmy piwnice,

izolowaliśmy i wylewaliśmy
podłogi. Wszyscy spisali się 
na medal. Choć znalazł się 
jeden życzliwy...

MUS: Pojawiły się pierwsze 
problemy...
MŚ: Przez życzliwego mu-
sieliśmy wstrzymać na jakiś 
czas prace. Ale w końcu 
dopięliśmy swego.

MUS: W nowych piwni-
cach nie odbywały i nie 
odbywają się wyłącznie 
zebrania.
MŚ: Nie. Zaczęliśmy organi-

zować tu koncerty, wspólne święta, piwnice
udostępnialiśmy też innym grupom. To wtedy
zaczął chodzić mi po głowie pomysł, żeby za-
łożyć fundację, a z sąsiedzkimi projektami wyjść
na podwórko i do dzielnicy.

MUS: W 2013 roku odbył się słynny piknik.
MŚ: Tak, na podwórku między blokami. Dom 
Kultury Śródmieście ogłosił konkurs na projekty 
społeczne. Wystartowaliśmy z pomysłem na 
piknik sąsiedzki i dostaliśmy zielone światło. Co
prawda pula pieniędzy była nieduża, ale DKS 
zapewniał scenę, nagłośnienie, kontakty do artys-
tów. Scena zajęła pół podwórka, wystąpili Maria 
Czubaszek i Jacek Braciak. Odbył się bieg Mura-
ton, w którym wzięło udział kilkanaścioro dzieci. 
To było jedno z pierwszych tego typu wyda-
rzeń w Warszawie. Grupy nieformalne, działal-
ność obywatelska – wszystko dopiero się rodziło. 
Byliśmy pionierami.

MUS: Czy za piknikiem poszły kolejne inicjatywy?
MŚ: Pomyślałem, żeby poprosić o pomoc dziel-
nicę Wolę. Nasza inicjatywa bardzo spodobała 
się ówczesnej pani burmistrz, wyasygnowała dla 
nas pieniądze. Ruszyliśmy z kopyta. Założyliśmy 
żywopłot, potem rekultywowaliśmy trawnik po-
życzoną glebogryzarką. Coraz chętniej intereso-
wałem się tym, co się dzieje na osiedlu i w dziel-
nicy. No i ofi cjalnie założyłem fundację Jeden 
Muranów.

MUS: Której celem jest...
MŚ: ...działanie na rzecz mieszkańców, ich akty-
wizacja, zaszczepianie postaw obywatelskich. 
Od spraw „piknikowych” przeszedłem do działań
bardziej zaangażowanych. Na przykład protes-
towaliśmy przeciwko likwidacji parku na Odola-
nach. Potem broniliśmy zadłużonych mieszkań-
ców lokali komunalnych i nie zgadzaliśmy się na 
niesprawiedliwe podnoszenie czynszów. Rzecz-
nik praw obywatelskich, który przyznał nam rację, 
pozwał miasto stołeczne Warszawa do sądu. 

MUS: Został Pan przewodniczącym Komisji 
Dialogu Społecznego na Woli, potem człon-
kiem Warszawskiej Rady Działalności Pożytku 
Społecznego.

MŚ: I coraz bardziej stawałem się persona non 
grata. Nawet dotąd przychylnej Pani burmistrz 
moja działalność przestała się podobać. Politycy 
zrozumieli, że tu już nie o pikniki chodzi.

MUS: Miał Pan kiedykolwiek chwile zwątpienia 
w to, co robi?
MŚ: Kiedy przegrałem walkę o wierzbę, którą 
ostatecznie nam wycięto. Gdy zlikwidowali ławkę
i kosz, a moje kolejne projekty zgłaszane do 
budżetu partycypacyjnego pod hasłem „Ławko 
wróć” spełzły na niczym. Tak, były takie momenty, 
gdy dochodziłem do ściany i zadawałem sobie 
pytanie, czy to ma sens: tyle wysiłku, a zero efek-
tu. Ale zauważyłem jedną rzecz: to, co kiedyś 
wydawało się nie do zrealizowania, po latach 
nagle wypływa na wokandę i  spotyka się z uzna-
niem. Nikt już nie pamięta, kto był tego pomysłu 
inicjatorem, ale cieszy mnie, że sprawa posuwa 
się do przodu. Coraz bardziej polityka miesza się 
ze sprawami społecznymi, ludzie coraz chętniej 
i głośniej się wypowiadają, politycy coraz lepiej 
to rozumieją. Dotąd zachowawczy, dziś widzą, 
że muszą odpowiadać na zapotrzebowania i żą-
dania mieszkańców, bo tak to teraz funkcjonuje. 
Pytanie, na ile politycy się zmienili, a na ile to, co 
na zewnątrz kazało im się zmienić. Ale jakby nie 
było wiele projektów dochodzi do skutku. Ostat-
nio usłyszałem, że ławki na podwórku, o które tak 
długo toczyłem walkę, powinny być i nie podlega 
to dyskusji. Tylko czy nie można było tak od razu? 

MUS: Zasiał Pan ziarnko, które teraz kiełkuje. To 
dobra motywacja do dalszego działania.
MŚ: Dlatego wciąż działam. Ostatnio aktywnie 
uczestniczę w budowie partnerstwa na Murano-
wie. To idea, której celem jest wspólne działanie 
lokalnych organizacji pozarządowych, przedsię-
biorców i mieszkańców. Niestety często działa-
my osobno, rywalizując ze sobą. Chętniej dekla-
rujemy współpracę niż faktycznie ją inicjujemy. 
Projekt budowania partnerstwa przyjął nazwę 
„Przepis na Muranów”. To, ile i jak zrobimy, zależy 
od liczby zaangażowanych. W grupie jest siła, 
razem można więcej i skuteczniej. 

MUS: Trzymam kciuki za powodzenie!

Rozmawiała Monika Utnik-Strugała

Przestaw dwie zapałki tak, aby 
uzyskać cztery trójkąty.

Fot. Marek Ślusarz

Fot. Fundacja Jeden Muranów
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dzieje się we wnętrzu człowieka, szukam emocji 
i wtedy naciskam spust migawki. Na zdjęciach 
unikam bałaganu, ponieważ chcę, by moje kom-
pozycje były malarskie”. Dzięki zdjęciom z Polski, 
Schmidt dostał się do dwóch prestiżowych agen-
cji fotografi cznych: Black Star w Nowym Jorku 
i Rapho w Paryżu, dla której pracowali wtedy naj-
wybitniejsi artyści: Édouard Boubat, Robert Dois-
neau i Willy Ronis.

Przebój francuskich kin i brawurowa rola 
Juliette Binoche – „Martwe wody” Brunona Du-
monta to komedia czarna jak wody tropikalnych 
zatok i absurdalna niczym „Latający cyrk Monty 
Pythona”. Van Peteghemowie, prawdziwi arysto-
kraci, w których żyłach płynie błękitna krew, spę-
dzają wakacje w swej nadmorskiej rezydencji. Są
prawie bez wyjątku zdeprawowani, w większości
zdegenerowani i nieustannie zblazowani. A przy 
tym obrzydliwie bogaci. Czas spędzają na wspo-
minaniu chwalebnej przeszłości, zachwycaniu się 
niewinnością rybaków, próżnowaniu i zaspokaja-
niu dekadenckich zachcianek. Jednak nawet oni, 
choć widzieli niemal wszystko, nie są gotowi na
to, co zdarzy się w okolicy. Z miejscowych plaż
zaczynają znikać ludzie. W tajemniczych oko-
licznościach, w biały dzień, a do tego bez śladu. 
Rozwikłania zagadki podejmują się dwaj ekscen-
tryczni inspektorzy policji, słynący z niekonwen-
cjonalnych metod pracy i nieopisanej głupoty. 
Obok Juliette Binoche wystepują Fabrice Luchini 
i Valeria Bruni Tedeschi. W kinie Muranów.

Wyjątkowy album wyjątkowego fotografa. 
WARSAW ON AIR prezentuje nocne zdjęcia lot-
nicze stolicy wykonane przez 23-letniego Macieja 
Margasa. Margas jako pierwszy w Polsce fotograf 
i operator kamery odbył loty nad ścisłym centrum 
Warszawy, portretując miasto z pokładu śmigłow-
ca przy otwartych drzwiach z wysokości 3000 
metrów nad ziemią. Aby wykonać loty nad ściśle 
kontrolowaną strefą powietrzną, musiał uzyskać 
szereg pozwoleń od kilku instytucji, zaopatrzyć 
się w najwyższej klasy sprzęt fotografi czny, a prze-
de wszystkim zdobyć fundusze na wynajęcie 
kosztownego dwusilnikowego śmigłowca. Udało 
się to dzięki pomocy sponsorów oraz zbiórce, 
którą wspierali warszawiacy ceniący dotychcza-
sowe prace artysty. Zdjęcia Margasa obiegły cały 
świat i szturmem zdobyły media, fotografi a „Pla-
neta Warszawa” zdobyła nagrodę Grand Press 
Photo, zaś cały cykl został wyróżniony w dwóch 
kategoriach w prestiżowym konkursie Internatio-
nal Photography Awards w USA. 
Wystawa fotografi i Macieja Margasa będzie jed-
nym z ofi cjalnych wydarzeń towarzyszących tego-
rocznej „Nocy Muzeów”.

Kolejne spotkanie z fotografi ą tym razem 
w Domu Spotkań z Historią. Do 18 czerwca 
trwa wystawa prac Mariana Schmidta, wybitne-
go fotografa i pedagoga, pochodzącego z Żyrar-
dowa, który w latach 70. po raz pierwszy od 
wojny przyjechał do Polski uwiecznić zmiany, 
jakie zaszły w jego rodzinnym kraju. Czarno-białe 
fotografi e przywołują klimat PRL-u, ale nie są to 
zwyczajne zdjęcia dokumentalne; autor tworzy 
jednocześnie własną opowieść o życiu i kondycji 
człowieka. Malarskie kadry wywołują w widzach 
radość, smutek, zdziwienie, melancholię. To foto-
grafi a przepełniona głębokim humanizmem. „Gdy 
fotografuję, wyłączam się z rzeczywistości codzi-
ennej, która mnie otacza, wchodzę w inny wy-
miar, inną rzeczywistość – mówi Marian Schmidt.  
– Staram się uchwycić moment, w którym coś 

Sklep Kooperatywy Dobrze działa na Andersa 27 już prawie rok. Na 
półkach pietruszka naciowa Sławomira Serwacha, jabłka Zbyszka 
Chajęckiego, ogórki kiszone Dobrodzieja, syropy z malin i soki z pig-
wowca. Nasza żywność jest ekologiczna, produkowana lokalnie 
i nieprzetworzona – oprócz warzyw i owoców – różnorodne kasze, 
ryże, strączki, orzechy i suszone owoce, nabiał i przetwory.
Sklep wspiera lokalne rolnictwo, współpracujemy z dziesięcioma gos-
podarstwami, dzięki temu mamy bliskie relacje z każdym z dostawców. 
Lata współpracy zbudowały zaufanie i większe zrozumienie proble-
mów, z jakimi borykają się producenci ekologicznej żywności. 
Z okazji otwarcia sklepu na Andersa i trzecich urodzin kooperatywy
zorganizowaliśmy sąsiedzki piknik z zabawami dla dzieci i poczęstun-

kiem. 17 września 2016 współorganizowaliśmy „Miejskie Urodziny Andersa” – była degustacja, odbyły się 
gry i zabawy dla dzieci, warsztaty kompostowe i spotkanie z rolnikami nt. biotechnologii i probiotyków 
stosowanych w rolnictwie.
Planujemy dalsze działania na Muranowie. Latem 2017 zbudujemy kompostownik sąsiedzki, we współpracy 
z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Kompostownik stanie w pobliżu bloków przy 
Andersa, Lewartowskiego i Dubois. Pod czujnym okiem specjalistów ogrodu botanicznego planujemy 
przetwarzać odpady na dobrej jakości nawóź. Zapraszamy mieszkańców pobliskich bloków do budowa-
nia z nami kompostownika. Niebawem więcej informacji pojawi się na stronie internetowej Kooperatywy 
i www.oddamodpady.pl/wielkie-kompostowanie/
Więcej o nas i naszych sklepach na www.dobrze.waw.pl                                                                  Izabella Mier 

Kooperatywa Dobrze

Najsmaczniejsze jabłka na Muranowie

Na pierwszy rzut oka dwie zwykłe pary 
z długoletnim stażem. W planach kolejne wspól-
ne wakacje, w miejscu, do którego jeżdżą od sied-
miu lat. Ta sama willa, te same atrakcje i niestety… 
ten sam partner. Aby przełamać rutynę, panowie
proponują żonom, by tym razem urlop spędzić
oddzielnie. Okazuje się, że nie tylko oni nader
sumiennie wykorzystają daną im na dwa tygodnie 
wolność. Premiera w teatrze Capitol 19 czerwca.

Pierwsza edycja budżetu par-
tycypacyjnego w Warszawie
odbyła się w 2015 roku. To
wtedy po raz pierwszy każdy

z nas mógł zadecydować o tym, na co będzie
przeznaczone około 1% budżetu każdej dzielnicy. 
Z 2 200 projektów do etapu głosowania dotarło 
1 390, a do realizacji wybrano 336. W dzielnicy 
Śródmieście były to m.in. domki dla owadów, 
wyposażenie i internet dla bibliotek, kontrapasy 
i ścieżki rowerowe czy zaaranżowanie skweru. 
Nie trzeba być na co dzień aktywnym społecznie 
mieszkańcem lub mieszkanką, żeby raz do roku 
oddać swój głos i pokazać, czego nam potrzeba
w najbliższej okolicy. Poza tym taka okazja, aby
wydać kilka milionów w kilka minut, raczej nie zda-
rza się często – w tegorocznej edycji do wydania
w całej Warszawie jest ponad 61 milionów złotych.
Cała akcja co roku przebiega podobnie: najpierw 
zgłaszanie pomysłów, potem kilka miesięcy na we-
ryfi kację i dyskusję o pomysłach, aż w końcu spot-
kania promocyjne i głosowanie. W tym roku gło-
sujemy od 14 do 30 czerwca internetowo lub 
w punktach wyznaczonych przez Zarząd Dziel-
nicy. Ogłoszenie wyników odbędzie się 14 lipca 

Budżet 
partycypacyjny 
czyli jak wydać kilka 

milionów w kilka minut
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 Fot. Fundacja AlterEdu

(jeśli ktoś głosował przez internet, to dostanie 
informację na swój adres mailowy), a wygrane 
projekty będą realizowane w 2018 roku.
Co ważne, każdy może głosować na projekty jed-
nej wybranej dowolnie dzielnicy (nie trzeba w niej 
mieszkać – w ogóle nie trzeba być zameldowa-
nym w Warszawie). Największe dzielnice dodat-
kowo podzielone są na mniejsze obszary – wtedy
również można wybrać tylko jeden z nich. Ale
jeśli w dzielnicy są zarówno projekty lokalne jak 
i ogólnodzielnicowe, to możemy głosować na
obydwa rodzaje. Głosować można na dowolną 
liczbę projektów, ale suma kosztów realizacji tych
wybranych nie może przekraczać podanej kwoty
dla danej dzielnicy. Po wejściu na stronę wszystko
na pewno będzie jasne. Aby głosować na projek-
ty na Muranowie trzeba wybrać dzielnicę Śród-
mieście i obszar drugi: Muranów. Zachęcamy do
głosowania i do zgłaszania własnych projektów 
w przyszłym roku!
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

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

 tel. kom.: 601777017

sg55@sg55.waw.pl
Nasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni
przy Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)

Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

www.sg55.waw.pl
Mamy jeszcze 
kilka wolnych miejsc!!!

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!!!

Co w szkołach słychać?

8 maja 2017 roku uczniowie Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka 
wraz z opiekunami udali się na pasjonującą wy-
cieczkę do kolebki naszego kraju – Wielkopolski. 
Wyruszyliśmy z samego rana  autokarem spod Mu-
zeum Historii Żydów Polskich, kierując się w stronę
Gniezna. Po drodze zatrzymaliśmy się przy Zamku 
w Gołuchowie, gdzie podziwialiśmy uroki Parku 
Gołuchowskiego. Cały teren należał niegdyś do 
polskiego rodu szlacheckiego Działyńskich. Następ-
nie pozostawiając w pamięci przyjemny spacer 
po parku, liczącym 160ha powierzchni, ruszyliśmy 
w stronę pierwszej stolicy Polski – Gniezna. Mimo
zmęczenia, po podróży udaliśmy się do Katedry
Gnieźnieńskiej, gdzie mieliśmy możliwość obejrze-
nia grobu św. Wojciecha oraz na wieczorny spa-
cer po Starówce osady pierwszego władcy Polski 
– Mieszka I.
Następnego dnia, po sytym śniadaniu skierowa-
liśmy się w stronę Poznania, gdzie zwiedziliśmy 
Ostrów Tumski, którego historia zaprezentowana 
była w placówce Bramy Poznania ICHOT, przy uli-
cy Gdańskiej 2. Na wszystkich ogromne wrażenie 
zrobił sposób, w jaki przedstawione zostały infor-
macje na temat dawnej wyspy. Tego samego dnia 
zwiedziliśmy również Bazylikę Archikatedralną 
w Poznaniu – najstarszą katedrą polską, będąca 
miejscem pochówku wielu władców Polski. Wie-
czorem, ku naszemu zaskoczeniu, opiekunowie 
zabrali nas do Marcinkowa, pod pomnik Leszka
Białego, oraz na spacer po starówce poznańskiej,
gdzie wieczorna atmosfera podkreślała piękno 
starego miasta.

Trzeciego dnia wycieczki po Wielkopolsce udaliś-
my się do Zamku w Kórniku, położonego tuż nad 
Jeziorem Kórnickim. Zamek zrobił na nas ogromne 
wrażenie, jego monumentalność oraz wnętrza zas-
kakiwały. Posiadłość ta była niegdyś rezydencją 
szlacheckich rodów Gorków i Działyńskich, obec-
nie znajduje się tam siedziba muzeum i Biblioteki 
Kórnickiej PAN, które mieliśmy możliwość zwie-
dzić. We wnętrzach zamku obejrzeliśmy wiele dzieł 
sztuki, wyrobów artystycznych ze srebra oraz por-
celany, mogliśmy też zobaczyć, jak za dawnych 
czasów zbroili się rycerze polscy oraz zdobyć wie-
dzę nie tylko na temat militariów, ale także m.in. na 
temat sposobu zdobienia ksiąg. Na koniec dnia
całą grupą skierowaliśmy się w stronę Giecza – jed-
nego z najstarszych oraz najważniejszych grodów 
Polski. Tam udaliśmy się do muzeum, oferującego 
wiele cennych informacji na temat wykopalisk na
terenie Giecza. To prawdopodobnie Giecz jest
pierwszą siedzibą  pierwszych Piastów.
W czwartek, w drodze powrotnej udaliśmy się 
jeszcze w jedno bardzo istotne dla historii Polski 
miejsce – do Łęczycy. Tam ruszyliśmy do muzeum 
na zamku, który wzniesiony przez króla Kazimie-
rza Wielkiego, kiedyś pełnił funkcję obronną. Po 
zwiedzeniu wnętrza zamku oraz wyczerpującej 
prezentacji na temat warunków militarnych w okre-
sie I i II wojny światowej, dzięki przewodnikowi 
zdobyliśmy umiejętność składania poprawnie koca 
oraz w ramach odprężającej rozrywki strzelaliśmy 
z japońskiej imitacji karabinu. Po smacznym obie-
dzie w pobliskiej restauracji udaliśmy się w drogę 
powrotną do Warszawy. Nasyceni informacjami 
na temat początków naszej ojczyzny, czekamy na 
kolejną wycieczkę, dzięki której będziemy pozna-
wać rozległą historię Polski. 

Julia Dąblewska uczennica klasy 2LO

19 kwietnia 1943 roku w war-
szawskim getcie wybuchło pow-
stanie. Bez żadnych szans na
powodzenie, chodziło jedynie 

o umieranie z bronią w ręku. Od pięciu lat 
Muzeum Historii Żydów Polskich, dla upamiętnie-
nia tych wydarzeń przeprowadza Akcję „Żonkil” 
i od pięciu lat bierze w niej czynny udział mło-
dzież ze Społecznego Liceum nr 7 im. Bronisława
Geremka i Społecznego Gimnazjum nr 55 na 
ul. Karmelickiej 26. Dziś akcja jest znana i mocno 
nagłaśniana w mediach, ale początki były trudne. 
Uczniowie naszej szkoły, wolontariusze Muzeum 
Polin, kilka lat temu przygotowywali sami rozda-
wane na ulicach Żonkile. Obecnie odbierają je
wprost z Muzeum wraz z ulotkami informującymi
o wydarzeniach z kwietnia 1943 roku. Początkowo
rozdawali je tylko w okolicach własnej szkoły
i Pomnika Bohaterów Getta. W tym roku, ze wzglę-
du na liczbę uczestników-wolontariuszy z naszych
placówek – według danych uzyskanych w Muzeum
najwyższą ze wszystkich szkół uczestniczących
w Akcji – pracowaliśmy od Arkadii aż do Ronda
ONZ, wzdłuż całej Alei Jana Pawła II. Choć nie wszys-
cy przyjmowali Żonkile, to jednak na jeden dzień 
Warszawa przybrała żółty kolor. Mamy nadzieję 
w kolejnych latach zacieśniać naszą współpracę 
z Muzeum oraz dalej brać czynny udział w Akcji.

ŻONKILE

Wielkopolska

Przestaw trzy zapałki tak, aby uzyskać 
pięć kwadratów.

 Fot. Fundacja AlterEdu
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Mini Parlament Europejski
W dniu 23 marca 2017 roku rozpoczął się projekt edukacyjny, 
w którym biorą udział uczniowie z Gimnazjum Społecznego
nr 55 i 99 oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 75. W pier-
wszym spotkaniu uczestniczyli również uczniowie spoza grupy
projektowej. Projekt ma na celu uświadamianie dzieciom korzyś-
ci związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Na spotka-
niu, prowadzonym przez pana Marka Kołodziejskiego, pracow-
nika Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego, uczniowie
dowiedzieli się dużo o zadaniach, jakie ma Parlament Euro-
pejski oraz o procedurze wprowadzania nowych ustaw i ich
przegłosowywaniu. Spotkanie to odbyło się w gimnazjum 
nr 55 i było wprowadzeniem do telekonferencji, która została
przeprowadzona 6 kwietnia w siedzibie Przedstawicielstwa 
Europarlamentu w Polsce przy ulicy Jasnej. Rozmowa doty-
czyła handlu wewnątrz Unii oraz umów między krajami Wspól-
noty a krajami spoza niej. Podobnie jak podczas pierwszego
spotkania, tak i tym razem można było zadawać pytania. Roz-
mowa była prowadzona z panem Wojciechem Talko z Dyrekcji 
Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej w Brukseli. Niestety, 
nie wszystkim udało się zadać pytania, gdyż pan Wojciech 
miał ograniczony czas ze względu na inne zajęcia w Brukseli.
Następne spotkania przed nami.

Gustaw Januszkiewicz uczeń klasy 2G

Nawet przez myśl mi nie prze-
szło ponad czterdzieści lat 
temu, gdy byłem pierwszy raz 
na koncercie Genesis, że kiedy-
kolwiek usłyszę w ich wykona-
niu utwór w języku polskim. 
Wtedy to była pożegnalna 
trasa koncertowa w Peterem 

Gabrielem i wypełniony po brzegi Stadt Stadium 
w Wiedniu. Każdy miał świadomość, że kończy 
się era tego zespołu… Po wydaniu „The Lamb Lies
Down on Broadway” – koncepcyjnego albumu
opowiadającego fantasmagoryczną historię czło-
wieka zagubionego w mitycznym, podziemnym 
świecie pod Nowym Jorkiem, wokalista odszedł 
od zespołu.
I choć paradoksalnie Genesis po zmianie woka-
listy na Phila Collinsa odnosił sukcesy nie mniejsze 
niż za panowania Petera Gabriela to zwolennicy
zespołu nigdy nie wybaczyli jego członkom zmia-
ny wyrafi nowanego, progresywnego rocka na mu-
zykę lekką i przyjemną – na pop w najprostszym
wydaniu. 
Z zespołu odeszli też Steve Hackett i Mike Ruther-
ford. Ten ostatni założył własny zespół Mike and 
the Mechanics, który miałem okazję zobaczyć 
w Sun City w RPA kilka lat temu.

Ponad dwadzieścia lat temu nastąpił czas, gdy 
członkowie Genesis postanowili ratować zespół 

odchodząc od muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej.
Zaczęli poszukiwać wokalisty podobnego głoso-
wo do Petera Gabriela. Wybór padł na Raya 
Wilsona, który został wyróżniony przez „Classic 
Rock Magazin“ jako jeden z najwybitniejszych 
wokalistów z Wielkiej Brytanii, kompozytora oraz 
autora tekstów.
W 1996 r. zastąpił on w roli wokalisty Phila Collinsa. 
Dzięki oryginalnej barwie głosu, przywrócił grupie 
artystyczny charakter, bardziej kojarzony z czasa-
mi, gdy przed mikrofonem w zespole stał Peter 
Gabriel.
Prawie w tym samym czasie Peter Gabriel wystą-
pił na jedynym koncercie w Polsce – w Poznaniu.
Przyjechał jako światowej sławy kompozytor mu-
zyki do fi lmów, m.in. Ptasiek (reż. Alan Parker), 
Ostatnie kuszenie Chrystusa” i „Gangi Nowego 

Jorku” (reż. Martin Scorsese). Nad stadionem 
Lecha unosiły się gigantycznych rozmiarów balony, 
którymi bawiła się publiczność.

Pamiętam, że koncert zakończył się po północy 
i trzeba było wracać do Warszawy. Jechałem 
samochodem, oglądając największe zaćmienie 
słońca widziane z Polski.
W 1997 roku Genesis wydał piętnasty swój 
album studyjny „Calling All Stations” Album miał 
być powrotem do progresywnych korzeni grupy. 
Zawierał kompozycje Raya Wilsona, Mike Ruther-
forda i Tony Banksa… Nikt nie wie, dlaczego płyta 
nie zdobyła popularności, jaką zdobywały pier-
wsze płyty zespołu. Pewnie za sprawą nowych 
fanów Genesis, przyzwyczajonych już do muzyki 
pop, jaką uprawiał zespół przez ostatnie kilka-
naście lat. Ray Wilson odszedł od Genesis roz-
poczynając solową karierę. Od kilku lat mieszka
z żoną Polką w Poznaniu.
W kwietniu pod szyldem Genesis wystąpił na 
kilku koncertach w Polsce Artyście towarzyszył 
zespół młodych muzyków w największym 7 
osobowym składzie. W repertuarze obok dob-
rze znanych przebojów jak: „Mama”, „Land of 
Confusion”, „Congo”, „Calling All Stations”, „Follow 
you Follow me” czy „Jesus he Knows me” poja-
wiły się nie prezentowane wcześniej przez Raya 
kompozycje „starego” Genesis oraz najnowsze
solowe utwory Szkota…. między innymi „Constan-
tly Reminded”, którego część zaśpiewał w języku 
polskim. 

G E N E S I S

ZIMA JEST PIĘKNA

Ogłaszamy rozwiązanie konkursu 
„Zima jest piękna”. Przewodniczący komisji 
oceniającej – „pan od plastyki” wraz 
z grupą nauczycieli, ocenili fotografi e 
złożone przez ceniących zimowe piękno 
uczniów naszych szkół. 

Pierwsze miejsce za zestaw fotografi i 
otrzymała Julia Głowacka.
Drugie miejsce za piękne zdjęcia gór 
zdobyła Agata Trębska.
Trzecie miejsce ex aequo zdobyli 
Damian Świątek i Bartek Kozal.

Szczerze gratulujemy!!!
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Damian Świątek                                       Bartek Kozal
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Czy chcesz o tym 
porozmawiać?

Psycholodzy nazywani są leka-
rzami dusz. W końcu zajmują 
się emocjami, relacjami, konfl ik-
tami, dylematami, rozwojem itd. 
Wszystko to jest kompletnie 

nienamacalne, czasem nawet trudno to opisać. Ale 
czy będąc psychologiem albo psychologizując 
amatorsko na własny użytek, można uniknąć tematu 
tego, co właśnie najbardziej namacalne i najbliższe 
każdemu z nas?
Dyskusje na temat tego, od którego momentu 
człowiek ma duszę, są w obecnych czasach bar-
dzo kontrowersyjne. A ciało mamy od samego 
początku. Poznajemy świat i pozwalamy światu 
poznawać siebie właśnie poprzez ciało. Niemowlę 
każdą nową rzecz próbuje włożyć do buzi, wy-
ciąga małe rączki w stronę czegoś interesującego 
i wszystkie jego pierwsze osiągnięcia związane 
są właśnie z ciałem – korzystanie z nocnika, racz-
kowanie i chodzenie, mówienie. Bardzo ważne jest 
to, czego taki mały człowiek dowie się o swoim 

ciele wtedy i później. Ponieważ jak będzie duży, 
odczuje wpływ tego, co o nim wie i myśli.
Przede wszystkim okaże się, jakie ma wobec niego 
oczekiwania – u sporej części osób są one mocno 
nierealistyczne. Jesteśmy otoczeni przez bilbordy, 
magazyny i teledyski ze zdjęciami po drastycznej 
obróbce w programach grafi cznych. W mediach 
widzimy przeważnie młodych ludzi, których pracą 
zawodową i głównym życiowym celem jest ładny 
wygląd – a mimo to wiele „zwyczajnych” osób 
stawia sobie ich ciała i twarze za wzór. Coraz 
popularniejsze są więc operacje plastyczne i inne 
interwencje kosmetyczne mające zapobiegać na-
turalnym procesom w naszym ciele. Walczymy 
z żylakami, rozstępami, zmarszczkami, łysiną, cellu-
litem, siwizną, owłosieniem, tkanką tłuszczową, 
choć wszystkie są nieodłącznym elementem by-
cia człowiekiem. Liczymy kalorie, katujemy się na 
siłowni lub kupujemy kilogramy magicznych pigułek 
i kremów. I żeby było jasne – nie ma to nic wspól-
nego z dbaniem o zdrowie. Dlatego, że zdrowe jest 
słuchanie swojego ciała na co dzień, zaspokajanie 
jego potrzeb dobrymi nawykami, a nie skalpelem, 
przymusem lub chemią.
No właśnie, chemia. Każdy kto ma radio wie, że 
istnieje tabletka na wszystko. Brak apetytu i obżar-

stwo, nietrzymanie moczu, problemy z erekcją, 
stres, nieświeży oddech, ból, pocenie. Suple-
menty diety zastąpiły nam owoce i warzywa, 
a lekar-stwa pozwalają nie szukać prawdziwej 
przyczyny problemu. I nie chodzi tylko o to, że
zagłuszając głos naszego ciała, przegapimy jakąś
poważną chorobę. Chodzi o codzienny komfort
życia. O emocje, relacje, konfl ikty, dylematy i roz-
wój. Tak, to wszystko, co standardowo wkładamy 
w szufl adkę „dusza”. A to właśnie nasze ciało może 
powiedzieć nam: „Za dużo pracujesz”, „Męczysz 
się w tym miejscu”, „Ta osoba Cię ogranicza”, „Ta 
relacja jest toksyczna”, „To jest szantaż”, „Tęsknisz 
za czymś”, „Potrzebujesz ludzi”, „To dobry kierunek”. 
Tylko jak mamy to usłyszeć, skoro próbujemy dos-
tosować do nieracjonalnych wymagań tę naszą 
dzielną foremkę na duszę?
Bo to nie jest tylko foremka. Dużo można by 
pisać o historii tego zachodniego, dualistycznego 
podziału, w którym ciało jest czymś doczesnym, 
a więc niegodnym uwagi. Lub o starożytnym
„w zdrowym ciele zdrowy duch”. Lub o „tym stra-
sznym” gender, który tłumaczy, jak nasza płeć 
kulturowa wpływa na to, co myślimy o swoich 
ciałach. Wystarczy przyjąć, że ciało to my. Nawet 
jeśli nie tylko. To przecież tak bardzo. 

Foremka na duszę

Dzieje pomnika księcia Józefa Poniatowskiego są równie ciekawe,
jak sama postać tego bohatera. Już kilka miesięcy po jego śmierci 
rozpoczęto zbiórkę funduszy na monument upamiętniający księcia. 
Realizację tego zamierzenia zlecono duńskiemu rzeźbiarzowi Bertel-
owi Thorvaldsenowi. W 1829 roku zaprezentowano rzeźbę war-
szawiakom. Projekt nie wzbudził jednak entuzjazmu ze względu na 
zbyt wyraźne nawiązanie do czasów rzymskich, co przejawiało się 
choćby w ubiorze Poniatowskiego. Thorvaldsen, chłonący w Rzymie
antyczną sztukę, uległ pokusie wzorowania się na pomniku Marka
Aureliusza (jedyny ocalały przed kościelną dewastacją antyczny pomnik 
konny w Rzymie). Ostatecznie projekt Thorvaldsena przyjęto i odlano go w brą-
zie w pracowni Gregoire’ów na ulicy Długiej. Pierwotnie pomnik miał stanąć
na placu Krasińskich, później car Mikołaj I zlecił ustawienie go przed Pałacem
Namiestnikowskim. Po upadku powstania listopadowego pomnik wywie-
ziono do Modlina. Następnie car podarował go Iwanowi Paskiewiczowi
i pomnik powędrował do jego rezydencji w Homlu, a przed Pałacem 
Namiestnikowskim stanął pomnik samego Iwana Paskiewicza (rozebrany 
w 1917 roku). Na mocy traktatu ryskiego Poniatowski wrócił do Warszawy
w 1922 roku. Umieszczono go na dziedzińcu Zamku Królewskiego, a rok 
później przeniesiono przed Grób Nieznanego Żołnierza w otoczenie Pałacu 
Saskiego. W 1944 roku rozmiłowani w sztuce i kulturze Niemcy wysadzili
w powietrze pałac, a przy okazji sam pomnik. Niewygodnym tematem 

dla polskich komunistycznych władz 
była oferta narodu duńskiego poda-
rowania Warszawie kopii pomnika. 
W efekcie dar przyjęto, ale Poniatow-
skiego ustawiono w ustronnym miej-
scu w pobliżu Starej Pomarańczarni 
w warszawskich Łazienkach. Dopiero
w 1965 roku pomnik stanął przed
Urzędem Rady Ministrów (obecnie
Pałac Prezydencki), gdzie stoi do 
dziś. Pozostałości oryginalnego pom-
nika można obejrzeć w Muzeum 
Powstania Warszawskiego Czy to
koniec jego wędrówki? Plany władz
sugerują, że tułaczka księcia jeszcze 
się nie skończyła.

Kłopoty z gołębiami 
Warszawiacy mają różny stosunek do miejskich gołębi. Jedni darzą
sympatią te wszędobylskie ptaki, innym przeszkadza to, że pozo-
stawiają uciążliwe zabrudzenia. Ze względu na wielkość populacji 
stały się one nieodłącznym składnikiem warszawskich ulic. W cieniu 
tych potomków gołębia skalnego można spotkać w miastach dwa 
inne gatunki dzikich gołębi. Są to synogarlica turecka (streptopelia 
decaocto), zwana też sierpówką i grzywacz (columba palumbus). 
Synogarlica jest powszechnie spotykanym ptakiem. Trudno sobie 
wyobrazić, że pojawiła się w Polsce dopiero w końcu lat 40. XX 

wieku. Do Europy przybyła z Indii przez Turcję. Nadal trwa jej ekspansja na 
zachód i północ naszego kontynentu. To przemiły ptak, pastelowo ubarwiony. 
Młode osobniki nie mają czarnej pręgi (w kształcie sierpa) na karku. Jest ga-
tunkiem synantropijnym. Charakteryzuje się brakiem dymorfi zmu płciowego. 
Jako gatunek sierpówka odnosi sukces, na który składają się: wielokrotne lęgi 
w sezonie rozrodczym (zawsze dwa jaja w lęgu), brak płochliwości wobec 
człowieka, niewyspecjalizowana dieta. Jest ptakiem zimującym. Podlega 
ścisłej ochronie gatunkowej. 
Dużo większy od synogarlicy jest grzywacz. To największy europejski gołąb. 
Ubarwiony w różnych odcieniach szarości. Charakteryzują go białe plamy 
na bokach szyi i pomarańczowy dziób. W Polsce ma status ptaka okresowo 
łownego, co stało się przyczyną jego niezwykłej płochliwości wobec ludzi. 
Pamiętam, jeszcze w latach 80. nie byłem
w stanie podejść do żerujących grzywa-
czy bliżej niż sto metrów. Dziwiło mnie, 
że w tym samym czasie w Londynie te
ptaki można było obserwować w parkach, 
spacerujące między alejkami. Widocznie to 
zachowanie angielskich grzywaczy prze-
niosło się na polskie tereny, bo obecnie
w Warszawie można, całkiem z bliska, obser-
wować drepczące grzywacze. W przeci-
wieństwie do synogarlicy grzywacz odlatuje 
na zimę. W okresie lęgowym buduje byle 
jakie gniazdo, do którego składa dwa jaja. 
Tak jak wszystkie gołębie młode karmi „pta-
sim mleczkiem” – wydzieliną z wola. Jako 
gatunek odnosi sukces i jest, niewątpliwie, 
cenną ozdobą warszawskich parków. 

Wędrujący pomnik

Synogarlica

Grzywacz

Teksty i zdjęcia 
autora
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Nowa Zelandia

Galeria
matematyka –
– podróżnika

Tekst i zdjęcia autora

W swojej wyprawie dookoła świata odwiedziłem
między innymi Nową Zelandię. Wszyscy opowia-
dali mi, że to piękny kraj. Ale jak piękny? Trudno to 
sobie wyobrazić.
Początek pobytu nie był przyjazny. W wypoży-
czalni samochodów zażądali tłumaczenia prawa
jazdy na język angielski (70 NZD). W czasie, gdy
wyładowywałem bagaż z samochodu do hotelu,
dostałem mandat za nieuprawnione parkowanie
(65 NZD). Potem też nie było fajnie… Jedyna win-
da, którą można było się dostać na 6 piętro nie
działała, adapter elektryczny, jakim posługiwałem
się na całym świecie nie miał właśnie takiej kom-
binacji wtyków, jakie miały gniazda w Auckland. 
Były też inne niedogodności, ale pominę je milcze-
niem….
Wśród wielu atrakcji Nowej Zelandii są: Hobbiton 
– farma, na której Peter Jackson kręcił fi lmy pt. 
„Władcę Pierścieni” i „ Hobbit” oraz Piha – plaża, na 

której Jane Campion według własnego scenariusza 
nakręciła fi lm pt. „Fortepian”.
Hobbiton – nazwa tej miejscowości składa się 
z dwóch elementów: hobbit + ton. Słowo hobbit 
pochodzi od staroangielskiego słowa holbytla co 
oznacza mieszkańca nor. Drugi element jest skróconą 
formą słowa town – miasteczko, zamieszkała osada, 
mniejsza niż miasto, a większa od wsi, o ustalonych 
granicach i własnym samorządzie.
W 1998 roku ekipa zwiadowców Sir Peter’a Jacksona
szukała ikonografi cznych wzgórz i zielonych pastwisk
Hobbiton. Poszukiwania lotnicze doprowadziły ich
do wspaniałej, pełnej owiec farmy Alexander o po-
wierzchni 1,250 akrów w samym sercu Waikato. 
W jednej szczególnej części gospodarstwa rozpoś-
cierało się piękne jezioro, przylegające do wzgórza. 
Okolice były nietknięte; bez linii energetycznych, 
bez budynków i dróg w zasięgu wzroku. Oznaczało 
to, że Sir Peter Jackson mógł w pełni zanurzyć się 
w tych okolicznościach w świecie fantasy Śródziemia.
W marcu 1999 r. załoga rozpoczęła dziewięciomie-
sięczne zadanie, aby zrea-lizować pomysły na Hob-
biton; Pomoc została dostarczona przez Armię 
Nowozelandzką, a wkrótce 39 tymczasowych Hob-
bit Holes zostało rozproszonych po powierzchni 12 
akrów.
Na farmę można dojechać autobusem z przewod-
nikiem. Bilet kosztuje 85 NZD i uprawnia do zwie-

dzenia farmy i wypicia kufl a jednego z wielu ro-
dzajów piwa Hobbitów czy napojów produko-
wanych na miejscu.
Nie sposób nie uśmiechać się, oglądając zadbane 
w szczegółach domy Hobbitów. Stojące słoiki 
z dżemem czy miodem wyglądają jak odstawione 
przed chwilą. Drewno jakby rąbane przed kilkoma 
godzinami. Pranie wiszące na sznurach jest prawie 
mokre. Przechodząc pod jabłonią sprawdzałem 
czy jabłka były prawdziwe…. Były. 
Piha – najbardziej znana plaża surfi ngowa w No-
wej Zelandii, usytuowana jest na zachodnim wy-
brzeżu wyspy północnej, 40 km od Auckland.
To nie tylko surfi ng i piasek. Z surowymi skałami
i majestatyczną strażą Lion Rock nad plażą, sta-
nowi dramatyczny i inspirujący krajobraz. 
Przez Nową Zelandię podróżuje się małymi wą-
wozami porośniętymi lasami cedrowymi i palmo-
wymi, wśród milionów owiec, koni i krów. Drogi 
są bezpłatne. Widokiem nie można się znudzić. 
Za każdym pagórkiem wzrok można nasycić 
innym, piękniejszym widokiem. A wędzone małże
wielkości dużej cząstki mandarynki są wspaniałe. 
Nie ma takich nigdzie indziej na świecie... A wę-
dzona trybowana kaczka …. Mniam, mniam.

Warto tam wrócić… gdyby tylko nie to, że to tak 
daleko…

Pod takim tytułem odbyła się 
w Dzierżoniowie konferencja,
wpisująca się swoją tematyką 
w obchodzony co roku w Eu-

ropie dzień świadomości autyzmu. Zaproszeni na
nią z Warszawy i Wrocławia prelegenci oraz osoby
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu opowiadali
o swojej pracy, terapii oraz szansach na samo-
dzielne życie w społeczeństwie, w którym ciągle 
bardzo mało mówi się o tym problemie. ONZ 
uznało autyzm za jedno z czterech największych

„Mam autyzm. 
Jestem dorosły. 
Chcę być 
samodzielny”

zagrożeń dla ludzkości, zaraz obok cukrzycy i prob-
lemów onkologicznych.
Z roku na rok zwiększa się akceptacja dla osób 
autystycznych, ale w świadomości społecznej zwra-
ca się uwagę głównie na terapię i pomoc dla dzieci 
dotkniętych tym zaburzeniem. Osoby kończące edu-
kację oraz młodzi dorośli autyści mają bardzo małe 
szanse na znalezienie zatrudnienia i usamodzielnienie
się. Jedynie 18% tych ludzi pracuje, jeszcze mniej 
jest w stanie utrzymać się z zarabianych pieniędzy.
Na konferencję w Dzierżoniowie przyjechało kilkoro
z tych, którym się udało – pracownicy działającej 
na Ochocie, przy ulicy Grójeckiej, klubokawiarni 
Życie Jest Fajne, w której cały personel stanowią 
osoby ze spektrum. Gotują oni, pieką i serwują dania
pod kierunkiem kilkorga opiekunów, którzy czuwają 
nad całością projektu.
Reprezentowani byli także rodzice, wskazujący na 
potrzeby systemowych zmian umożliwiające ich nas-
toletnim dzieciom godne wejście w dorosłość oraz 
specjaliści mówiący o specyfi ce pracy z młodzieżą
z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonującymi au-
tystami. Prelegenci podkreślali, że najtrudniejszy okres
w rozwoju tych osób przypada na czas dojrzewa-
nia, gdy różnice między typowymi nastolatkami,
a tymi ze spektrum uwypuklają się. Równie trudne 

i bolesne jest zderzenie z rzeczywistością w mo-
mencie podejmowania prób tworzenia relacji intym-
nych i radzenia sobie z własną seksualnością. 
Konferencja dała szansę zgromadzonym licznie 
gościom, wśród których nie brakowało nauczy-
cieli, pedagogów oraz rodziców, aby spojrzeć na 
wyzwania, które czekają społeczeństwo już teraz, 
gdy w dorosłe życie wkracza pierwsze pokolenie 
prawidłowo zdiagnozowanych młodych z zabu-
rzeniami ze spektrum autyzmu. Przeszli terapie, 
treningi umiejętności społecznych, skończyli szkoły, 
nauczyli się wielu rzeczy, które miały im pomóc 
odnaleźć się w społeczeństwie. Teraz kolej na 
pracodawców, by dali im szansę na samodziel-
ność i na nas wszystkich, by przyjąć ich w swoich 
środowiskach i pomóc w codziennym funkcjono-
waniu.
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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

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

www.joannaklimas.com

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

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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Ak�u��noś��
Intraco zostaje. Wbrew plotkom o planowanej rozbiórce 
PRL-owskiego biurowca, inwestor nie zamierza zastępować 
go nowocześniejszym budynkiem. Za to na parkingu przed 
wieżowcem dostawi nowe skrzydło. 
Biurowiec powstał w latach 1973-75 jako siedziba zagranicz-
nych przedstawicielstw handlowych. Był pierwszym tak wy-
sokim budynkiem biurowym w stolicy. Ma 107 m wysokości 
(z anteną na dachu – 138 m), 39 kondygnacji nad ziemią 
i jedną podziemną. Był chlubą PRL-u i obok hotelu Victoria
uchodził za jedną z ikon miasta oraz symbol jego nowo-
czesności. Oba budynki pojawiały się w serialu „07 zgłoś się”, 
sztandarowej produkcji telewizyjnej tamtych czasów.
W 1998 r. gmach przeszedł gruntowny remont. Ciemnozie-
lone kafelki na elewacji zastąpiono ścianami kurtynowymi 
ze szkła. W 2013 r. PHN zastanawiał się nad zburzeniem 
Intraco i zastąpieniem go nowym budynkiem. Ostatecznie 
fi rma zre-zygnowała z tego pomysłu, dochodząc do wniosku, 
że po modernizacji biurowiec może być atrakcyjną ofertą 
dla najemcy, dla którego ważna jest lokalizacja i komfort, ale 
jeszcze ważniejsze – niskie stawki czynszu. Nowe skrzydło 
zostanie ukończone do 2020 roku.

To będzie kolejny bar mleczny na miarę naszych czasów. No-
woczesny, ale z leniwymi za kilka złotych. Pamiętający głęboki
PRL bar Gdański wkrótce zostanie otwarty w odnowio-
nej formie. Prawdziwym hegemonem w otwieraniu barów 
z nowoczesnym wystrojem ale tradycyjnym menu jest Kamil
Hagemajer, właściciel Prasowego przy Marszałkowskiej i sieci
barów Mleczarnia rozsianych niemal w całym mieście. Teraz
przejął bar Gdański przy Andersa 33. Bar istnieje od kilku-
dziesięciu lat. Od 1980 r. nieprzerwanie prowadziła go Kazi-
miera Kucińska. I przez lata niczego w nim nie zmieniała: na 
stolikach były obrusy Społem, fl akoniki ze sztucznymi kwiat-
kami, na parapetach paprotki, w oknach fi ranki. Teraz ze ścian
zniknie żółty kolor, a stoliki przykryte obrusami zastąpią pros-
tokątne stoły z sosnowego drewna. Zostanie tylko oryginalna 
posadzka i dekoracje pod sufi tem. – Projekt wnętrza zleci-
liśmy studiu architektonicznemu Sojka&Wojciechowski, które 
stara się zachować pierwotne, charakterystyczne elementy 
wystroju – mówi Hagemajer. Dodaje, że w barze przywró-
cono okienko kasowe, które zostało zamurowane w latach 80. 
Wróci też system kolejkowy: osobno będzie wejście dla głod-
nych i wyjście dla najedzonych. Menu pozostanie tradycyjne. 
Królować będą pierogi, kluski, naleśniki. – Zamierzamy prowa-
dzić własną produkcję makaronów. To pewnie będzie jedyny 
bar mleczny, w którym zjemy pomidorówkę z wyrabianymi 
na miejscu kluskami – mówi właściciel. Ceny też mają nawiązy-
wać do tradycyjnych barów mlecznych – obiad kupimy już 
za niecałe 10 zł.

– Mamo, dostałem dziś piątkę z przyrody!
– ?
– Pani pytała ile nóg ma struś. Wszyscy mówili, 
   że cztery. Ja powiedziałem, że trzy. 
   Byłem najbliżej!

– Mamo, mamo dostałem piątkę z przyrody!

– ?

– Pani pytała ile nóg ma struś. Wszyscy mówili, że cztery, 

   ja powiedziałem, że trzy. Byłem najbliżej!
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 Fot. Fundacja AlterEdu NASZE LICEUM OG£ASZA NABÓR DO PIERWSZEJ KLASY LICEUM:

  Ma³e klasy    Indywidualne podejœcie    Przyjazna atmosfera  
  Warsztaty lotnicze (przy wspó³pracy z PA¯P)  

  Rozbudowany blok historyczno - spo³eczny    Nauczyciele z pasj¹!  
Mo¿liwoœæ rozszerzeñ (dwóch z poni¿szych):

            

Oprócz rozszerzeñ mo¿na wybraæ fakultety, które przygotuj¹ uczniów 

do zdawania matury rozszerzonej z ka¿dego wybranego przedmiotu.

Po wiêcej informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.
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Jêzyk polski Matematyka Jêzyk angielski Historia

www.slo7.waw.pl
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