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Czy chcesz o tym
porozmawiać?
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seksualnej słów kilka

Czy da się na ten temat 
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Letnia terapia 
jazzowa

Choć w każdej dekadzie 

pojawiają się krytycy 

obwieszczający 

nieuchronny zmierzch 

jazzu - jazz ciągle ma się 

dobrze. Oto jazzowe 

propozycje na lato.

Co tu kiedyś było
Wakacyjny spacerownik po  

M U R A N OW I E

Pałac Mostowskich

NOWOLIPIE 7

NALEWKI 27

PAŁAC MOSTOWSKICH

ULICA DŁUGA

NALEWKI

NOWOLIPKI 7

NOWOLIPKI 10

ULICA ZAMENHOFA

MUZEUM POLIN

Lato sprzyja wycieczkom. Również 
po mieście. Odwiedźmy kilka naj-
ciekawszych miejsc Muranowa 
i przypomnijmy sobie, jakie his-
torie kryje współczesne osiedle.

Serdecznie zapraszamy do pracowni witrażu
Fundacji AlterEdu na warsztaty witrażowe 

dla początkujących
Podczas warsztatów prowadzonych przez witrażownika, 
przekazane zostaną podstawowe techniki obróbki szkła 
witrażowego, cięcie, szlifowanie i lutowanie. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 

pracownia.witraz@gmail.com
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

NOWOLIPIE 7
Przed wojną pięciopiętrową kamienicę dosko-

nale było widać od strony Leszna (dziś Al. 

Solidarności) – pojawiała się w prześwicie za 

kościołem ewangelickim, który stoi do dziś. 

Znajdowała się w niej redakcja bundowskiego 

czasopisma „Folks Cajtung” oraz siedziba komi-

tetu centralnego Bundu. W kamienicy mieszkał 

też kolega Marka Edelmana. Na balkonie jego 

mieszkania chłopcy palili pierwsze papierosy. 

NALEWKI 27
Dawniej hotel Londyński. Ale nie tylko. Zajmował 

on jedynie część kamienicy. Resztę wypełniały 

sklepy i warsztaty. Co kilka lat kamienica trafi ała 

do kroniki kryminalnej: raz dwie nobliwe damy 

okradły skład bławatny, kiedy indziej wybuchł 

pożar, wreszcie jeden z jej mieszkańców popełnił 

samobójstwo. Kamienica nie przetrwała wojny.

PAŁAC MOSTOWSKICH
Gmach zbudowany w połowie XVIII w. przez 

Jana Hilzena, wojewodę mińskiego. Jego wnuk, 

Tadeusz Mostowski, minister spraw wewnętrznych

Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, 

pasjonat i mecenas sztuki, założył w pałacu nowo-

czesną drukarnię, a także „Towarzystwo Iksów”, 

pierwszy w Polsce klub literacki. Kilkakrotnie 

koncertował tu Fryderyk Chopin.

ULICA DŁUGA
Tu, gdzie dziś ulokowały się lokale Pizza Hut 

i Starbucks, dawniej kusił swoimi towarami Pasaż 

Simonsa. Imponująca galeria handlowa składała 

się z czterech pięciopiętrowych skrzydeł, miała 

siedem wind i żelbetowe ogniotrwałe stropy. 

Do pasażu przylegał hotel. Przez jakiś czas w pa-

sażu działał sąd grodzki, teatr miniatur i żydowski 

klub sportowy Makabi z centralą w Londynie. Ale 

tym, co najbardziej przyciągało damy z całej 

Warszawy, były działające tu modne sklepy i loka-

le: skład damskich kapeluszy, znane sklepy 

wyrobów bawełnianych A. Goldberga i jedwab-

nych Jakuba Gutsteina, pasmanterie, sklep odzie-

żowy Kurcana czy restauracja Herszfi nkla, gdzie 

do pejsachówki (żydowskiej wódki ze śliwek) 

podawano gęsie skwarki.

NALEWKI 
Trudno dzisiaj, w miejscu zapomnianym, wyciszo-

nym, tkwiącym spokojnie u boku Ogrodu Krasiń-

skich, wyobrazić sobie tętniącą życiem, hałaśliwą 

ulicę. A jednak ona istniała. Przypominała Nowy 

Świat. Niemal na całej długości zabudowana była 

dużymi klasycystycznymi kamienicami z dwiema, 

a nawet trzema ofi cynami. Nalewki należały do 

jednego z najgęściej zaludnionych fragmentów 

stolicy. Rozbrzmiewały przeplatającymi się ze 

sobą językami jidysz, rosyjskim i polskim. A ilość

sklepów, warsztatów, pracowni i składów prze-

kraczała wszelkie wyobrażenie. Wystarczy jeden

przykład, by zakręciło sie w głowie. Pod nume-

rem 20 w 1869 roku mieściły się m.in.: magazyn 

okryć damskich Rejny Kosturek, dwa warsztaty

jubilerskie, skład win Nusyna Kujalnika, sklep mięs-

ny Eliasza Kaufmana, szewc Abraham Ożarów, 

zegarmistrz Szmul Feinlicht, szynk Jankiela Tenen-

bauma, restauracja Gdali Dymy, dom modlitwy. 

A to tylko jedna z wielu kamienic!

NOWOLIPKI 7
Dziś kamienicy pod tym numerem już nie ma. Na 

jej miejscu stoi nowy gmach Komendy Policji. Nato-

miast przed wojną znajdowała się tu redakcja

„Małego Przeglądu”, piątkowego dodatku do 

dziennika „Nasz Przegląd”, redagowanego przez 

dzieci i dla dzieci pod okiem Janusza Korczaka. 

Swoje teksty publikował w gazecie m.in. młody 

Józef Hen.

NOWOLIPKI 10
Najprawdopodobniej to adres, który pokrywał się

z obecnymi kamienicami pod numerem 4 (blok

nieco cofnięty od ulicy, z bramą ozdobioną mu-

ralem) i 6. Przedwojenny budynek miał trzy-

piętrową fasadę zwieńczoną łamanym dachem 

z lukarnami. W przyziemiu pyszniły się duże wi-

tryny. W czasie okupacji kamienica nie kojarzyła 

się dobrze. Mieszkania zajęli członkowie zniena-

widzonej Żydowskiej Służby Porządkowej. Nato-

miast na dole funkcjonowała fatalnie wspominana 

przez artystów restauracja Nowoczesna, w której 

grywał Władysław Szpilman.

ULICA ZAMENHOFA
Dawniej Dzika, ciągnąca się aż do Stawek. Na 

odcinku między Nowolipkami i Anielewicza zabu-

dowana była po stronie zachodniej skromnymi 

drewnianymi domkami. Z kolei po stronie wscho-

dniej jeszcze na początku XIX wieku rozciągały 

się pachnące sady.

MUZEUM POLIN
Powstało na miejscu dawnych koszar artyleryj-

skich, wybudowanych jeszcze za czasów stanisła-

wowskich, a pod koniec XIX wieku przekształ-

conych na więzienie wojskowe. Przed wojną 

koszary mieściły Wojskowe Więzienie Śledcze, 

zwane zwyczajowo Gęsiówką. W czasie oku-

pacji we frontowym gmachu przylegającym do 

ul. Zamenhofa (dawniej Dzikiej) ulokowano pos-

terunek Żydowskiej Służby Porządkowej. Na wię-

ziennym dziedzińcu odbywały się egzekucje. 

Wypalony w czasie powstania gmach więzienia 

został ostatecznie rozebrany dopiero w 1965 

roku. Na jego miejscu przez dekady funkcjonował 

skwer, na którym mieszkańcy osiedla urządzali 

pikniki, opalali się i wyprowadzali psy. 
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Stara fontanna

Pamiątkowa tablica w miejscu, gdzie mieściła się 
redakcja Małego Przeglądu
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Widok na ul. Dzika, dzis Zamenhofa

Co tu kiedyś było
Wakacyjny spacerownik po  

M U R A N OW I E
Lato sprzyja wycieczkom. Również po mieście. Odwiedźmy kilka na-
jciekawszych miejsc Muranowa i przypomnijmy sobie, jakie historie kryje 
współczesne osiedle.
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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!!!

Co w szkołach słychać?

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!!!

FUNDACJI ALTEREDU
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Za górami,  za lasami...

Trwały matury, a I i II klasa na-

szego SLO, pod czujnym okiem

nauczycieli, udały się na edu-

kacyjną wycieczkę do Beskidu. 

7 maja wszyscy zebraliśmy się 

pod Muzeum Historii Żydów

Polskich POLIN, skąd wyruszyliśmy ku emocjo-

nującej przygodzie. 

Po wielogodzinnej podróży udaliśmy się na 

upragniony spacer po kompleksie ogrodowo-

parkowym przy pałacu w Pszczynie. Gdy doje-

chaliśmy do ośrodka wypoczynkowego „Nep-

tun”, zachwycił nas krajobraz roztaczający się 

nad Żywieckim Jeziorem i oczarował urok drew-

nianych domków. 

Wieczorem udaliśmy się na przejażdżkę do 

Węgierskiej Górki, nazywanej „Westerplatte 

Południa” – miejscowości słynącej ze swoich for-

tyfi kacji z okresu II wojny światowej.

Drugiego dnia wycieczki wstaliśmy wcześnie, 

aby już z samego rana wyruszyć na Słowację 

do Podzamcza Orawskiego. Tam zwiedzaliśmy 

Oravsky Hrad, czyli zamek wznoszący się na 

skale, 112 metrów nad lustrem rzeki Orawy. 

Po południu wybraliśmy się na Górę Żar, znaj-

dującą się w Beskidzie Małym. Tam wjechaliśmy 

kolejką na sam szczyt, na wysokość 761 m 

n.p.m. oraz podziwialiśmy wyjątkowy widok. 

Widok ukazujący stoki opadające do Jeziora 

Międzybrodzkiego, doliny potoków Isepnica 

i Mała Puszcza oraz grzbiet łączący Żar z inny-

mi wzniesieniami.

Kolejnego dnia, kiedy porządnie się wyspaliśmy 

po dniu pełnym wrażeń, wyruszyliśmy do Żyw-

ca, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Browaru. Cofnę-

liśmy się w czasie o 150 lat, aby poznać początki 

polskiego browarnictwa, a także historię logo 

– charakterystycznego na cały świat polskiego 

piwa. 

Po obiedzie udaliśmy się do Cieszyna – urokliwe-

go miasteczka leżącego przy czeskiej granicy. 

Tam przeszliśmy się do punktu widokowego. 

Pan Robert wprowadził nas w historię Cieszy-

na, zarówno polskiej części, jak i czeskiej. 

Następnie zwiedzaliśmy miasto, podziwiając 

architekturę zabytkowych kamienic, lepiej zach-

owanych niż w naszej ukochanej Warszawie; 

spacerowaliśmy uliczkami raz to pnącymi się 

w górę, raz opadającymi w dół; zaopatrzyliśmy 

się również w lokalne produkty, aby przywieźć 

je jako pamiątki naszym drogim rodzicom

Nastał dzień powrotu. Wszyscy spakowani i go-

towi do odjazdu zmierzaliśmy do autokaru, choć 

niechętnie opuszczaliśmy idylliczną dolinę i drew-

niane domki. Na szczęście również i podróż 

powrotna obfi towała w atrakcje: odwiedziliśmy 

Olkusz oraz Pustynię Błędowską, której rozległe 

piaski w szczególności zrobiły na nas wrażenie.

Ta wycieczka pozostanie dla wielu z nas nieza-

pomniana, a wspomnienia o niej przyćmi dopiero 

kolejna, której już nie możemy się doczekać.
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

W drugim tygodniu maja nasze trzy klasy – 7P, 2G i 3G pojechały na 

pięciodniową zieloną szkołę nad polskie morze. Przez ten krótki czas 

mieszkaliśmy w małej, ale uroczej wsi Chłapowo, nieopodal Władysła-

wowa. Spędzaliśmy mnóstwo czasu na świeżym powietrzu, podziwia-

liśmy malownicze widoki i cieszyliśmy się dobrą pogodą. Zwiedziliśmy 

wiele interesujących miejsc. Jedną z najciekawszych atrakcji był zamek 

w Malborku – niesamowity ceglany zabytek, największy tego typu obiekt 

w Europie. W Sopocie poszliśmy na długie molo, na którego końcu 

ŻONKILE
Po raz czwarty nasze placówki edukacyjne wzięły udział w akcji „Żonkil” 

zorganizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich – POLIN. W tym 

roku 19 kwietnia w akcji upamiętniającej 75. rocznicę wybuchu Powstania 

w Getcie Warszawskim wzięło udział 50 naszych uczniów, którzy w tym 

dniu, rozdając przechodniom papierowe żonkile, przypominali im o tym 

ważnym wydarzeniu.

Nasi wolontariusze (którzy byli jedną z najliczniejszych zorganizowanych 

grup) spotkali się z miłym przyjęciem na ulicach miasta. Kilkoro z nich 

musiało wrócić po dodatkowe pakiety „Żonkil” do Muzeum Historii Żydów

Polskich. Mamy nadzieję, że ich praca przyczyniła się do lepszego upa-

miętnienia tego ważnego w naszych dziejach wydarzenia. Cieszy nas 

również fakt, że z roku na rok coraz więcej mieszkańców Stolicy pamięta 

o tym istotnym dniu.

Niezwykle ważny jest fakt, że samą akcję poprzedził cykl warsztatów i 

szkoleń. Na naszych uczniach największe wrażenie zrobiło spotkanie 

ze świadkiem historii – Panią Krystyną Budnicką, która otrzymała tytuł 

Honorowego Obywatela Warszawy. Dzięki temu spotkaniu mogliśmy 

dowiedzieć się ciekawych, ważnych faktów z codziennego życia w Get-

cie.

Bardzo cieszymy się, że po raz kolejny mieliśmy możliwość uczestnictwa 

w tym wydarzeniu. Za rok też będziemy.

W YJA ZD SZKOŁY PODSTAWOWEJ stały teleskopy. Oglądaliśmy przez nie pływające statki. Wspięliśmy się 

również na latarnię na Rozewiu, by podziwiać piękny widok z samego jej 

szczytu. Innego dnia odbyliśmy rejs na Westerplatte, gdzie usłyszeliśmy 

poruszającą historię obrony tego miejsca. Ogromne wrażenie zrobiła 

na nas plaża na końcu półwyspu helskiego. Woda tam była wyjątkowo 

przejrzysta. W wolnym czasie integrowaliśmy się, odkrywając swoje zdol-

ności wokalne i taneczne, i umilając tym samym życie sąsiadom.

Codziennie mogliśmy zobaczyć coś innego i nacieszyć się wspólnymi 

chwilami. Będziemy miło wspominać ten wyjazd. 

Klasa 7P
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– Nie wiem, w jakiej ty rzeczywistości żyjesz, 

ale jest spora szansa, że nie przeżyjemy 

tego tygodnia, a co dopiero miesiąca. 

Nie ma zasięgu, Internetu i podejrzewam, 

że żadne z nas nie potrafi  prowadzić. 

W tym momencie mogłabym ratować 

kolejną osobę, ale czekam na ciebie, 

abyś też przeżył. Ja rozumiem, że trudno 

jest się pogodzić z myślą, że nie będzie już tak 

jak dawniej, wystawne uczty, piękne ubrania 

i limuzyna na każde zawołanie. NIE! 

Każdego dnia będziemy walczyć o życie. 

Teraz żaden Instagram czy limuzyna 

nie są ważne, czy tak trudno to 

zrozumieć? – chyba trochę za bardzo 

wybuchłam, bo blondyn stał jak wryty.

–  Już spokojnie, rozumiem. To ja się spakuje, 

a ty sprawdź sąsiednie domostwo, mieszka tam taka młoda kobieta 

w ciąży, lepiej zobacz co z nią.

– Nie wiem, czy tylko udawał idiotę, czy naprawdę nim jest, ale muszę 

szybko sprawdzić co z tą kobietą. Wyszłam, dosiadłam konia i pojechałam 

w stronę najbliższego domu. Wchodząc do niego, od razu zobaczyłam 

siedzącą na fotelu młodą kobietę. Brzuch wskazywał na piąty lub szósty 

miesiąc ciąży. Gdy tylko mnie ujrzała, zapytała:

– Po co przyszłaś? Na zewnątrz jest zimno.

–  Przyszłam po ciebie, zabieramy się stąd. Ja jestem Liv, a ty jak masz 

na imię?

–  Maddlen. Dziękuję, że się troszczysz Liv. Skąd wiedziałaś, że tu jestem?

– Nathaniel mi powiedział. Jedziemy teraz po niego i szukamy dalej innych 

ocalałych. – Nic już nie powiedziała, wyszłyśmy, wsadziłam ją na konia, 

chociaż trochę się tego obawiałam, jednak zapewniała, że nic jej nie 

będzie. Pojechałyśmy kłusem, mimo zapewnień Maddlen o bezpieczeń-

stwie. Niedaleko domu Nathaniela, na środku drogi stała mała dziew-

czynka. Jej długie rude włosy sięgające do pasa powiewały lekko na 

wietrze. Zsiadłam z konia, zostawiając ciężarną bez opieki i podeszłam 

do małej. Odwróciła się i skierowała na mnie swoje prawie że grana-

towe oczy.

–  Jak masz na imię?

–  Nie wiem, nic nie pamiętam. Dlaczego tu jest tak zimno?

–  Z niewiadomych przyczyn nagle rozpętała się śnieżyca. Szukamy tych, 

co przeżyli. Jak mamy się do ciebie zwracać?

–  Niech będzie Nina… nie wiem czemu, ale czuję, że do mnie pasuje, 

podoba mi się.

– Dobrze, cieszę się, że cię spotkałam.

Posadziłam Ninę na konia i ruszyłyśmy w dalszą drogę do domu Nathaniela.

Ciąg dalszy nastąpi

Śnieżynka
(opowiadanie z elementami horroru)

Odcinek 2: Zapomnieć

Ilustracja autorki

Najbliższe gospodarstwo znajdowało się niecały kilo-

metr od naszego. Szybko tam dotarłam, niestety jedyne, 

co znalazłam, to dwa ciała starszych ludzi na ławce. 

Przerażające. Chyba muszę się przyzwyczaić... Ruszyłam 

do następnych domów. W najbliższym zamieszkałym miejscu spotkałam 

jego… człowieka, który najpierw doprowadził mnie do zastanawiania się 

nad inteligencją ludzkości, a następnie do szału. Następnym przystankiem 

była ogromna willa. Zadbany ogród przed schodami cały zamarzł, a okna 

były zasypane śniegiem – „no genialnie” – pomyślałam. Zostawiłam konie 

przed domem i otwarłam wielkie dębowe drzwi. W willi panowała cisza, 

słychać było tylko szum wiatru. Już wybierałam się na górne piętro, gdy 

usłyszałam męski głos. 

–  Możesz mi wytłumaczyć dwie rzeczy? Dlaczego łazisz mi po domu i prze-

szukujesz pokoje, a druga sprawa, to czemu mam w środku lata zasypane 

okna śniegiem i jest tu tak piekielnie zimno?!

Odwróciłam się, przede mną stał chłopak około osiemnaście, dziewięt-

naście lat. Miał ciemnozielone oczy i ciut przydługie blond włosy, dla mnie 

wyglądał jak ci faceci z wszystkich mang i anime.

–  Szukam osób, które przeżyły wielka śnieżycę, która nastąpiła kilka godzin 

temu, a po dru…– nie dał mi skończyć. – Jaką śnieżycę?! Jest lato. – Nie 

wiem czemu nastąpiła ta śnieżyca, ale na zewnątrz nikt nie przeżył, więc 

trzeba szukać po domach. Lepiej tu nie zostawać, w każdej chwili mogą 

skończyć się zapasy, a we dwójkę nic nie zdziałamy. – Patrzył na mnie jak 

na wariatkę.

–  Tak ogólnie jestem Liv – uśmiechnęłam się, a mężczyzna w tym momencie  

palnął coś takiego, że tylko położyć się i nie wstawać.

–  Mów mi Panie lub władco, czy coś w tym stylu.

–  Nawet o tym nie myśl, jesteś ode mnie starszy góra o dwa lata.

–  No dobra, Nathaniel.

–  Tak lepiej. Weź się ogarnij, ubierz i co ty tam rano robisz – stał w puchatym 

szlafroku i puchatych kapciach. Wyglądał komicznie. – Oraz zabierz 

jakieś ubrania i śpiwory, jeśli masz. Jedzenie też możesz wziąć.

– Powiedz mi tylko, kto to będzie nosić? – powiedział z lekką pretensją 

w głosie – Bo na pewno nie ja.

–  Przed twoim domem stoją moje dwa konie.

– Po co nam konie, zaraz zadzwonię sobie po limuzynę.

– Wiesz, że nie ma zasięgu?

–  No i co z tego, to pojedziemy tutejszą terenówką.

– Masz prawo jazdy?

–  Nie, cóż… muszę wstawić jakieś zdjęcie na Instagrama. Ładne masz te

konie? – w tym momencie moja cierpliwość zaczęła się kończyć.

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!!! FUNDACJI ALTEREDU

£AO  PK OZS D A STN AZ WCE O£ WO

AP
S

SPSSPST R W A  N A B Ó R 
do nowej pierwszej klasy szkoły podstawowej, 

klasy siódmej (dawniej gimnazjum) 
oraz klasy pierwszej liceum.

www.7slo.waw.pl                         www.sspfae.waw.pl   
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Czy chcesz o tym porozmawiać?

„O potrzebie edukacji słów kilka” 

O edukacji seksualnej w ostatnim czasie można prze-

czytać dosyć dużo – najczęściej głównie w kontek-

ście zmian w podstawie programowej przedmiotu 

wychowanie do życia w rodzinie lub ewentualnych 

zmian w zakresie praw reprodukcyjnych, a konkretniej tych dotyczą-

cych aborcji. Obydwa tematy są najczęściej poruszane bardzo emocjo-

nalnie, a wypowiadający się prezentują skrajne postawy. Czy da się na 

ten temat powiedzieć coś spokojnie i sensownie? 

S p r ó b u j ę .

Podczas przygotowywania się do roli nauczycielki wspomnianego wyżej 

przedmiotu, zwanego WDŻ, byłam uczona tego, że edukacja seksualna 

dotyczy seksualności rozumianej bardzo szeroko. Taka zresztą jest też 

podstawa programowa. Na zajęciach należy bowiem poruszać zarówno 

„te” tematy bezpośrednio związane z seksem (antykoncepcja, infekcje 

przenoszone drogą płciową, pierwszy raz), ale także te związane z samo-

rozwojem, relacjami z rówieśnikami i z dorosłymi, etapami dojrzewania 

i dalszego życia, a nawet kwestie radzenia sobie z niepełnosprawnoś-

cią, żałobą czy bezrobociem. Na pierwszy rzut oka widać, że jest to 

przedmiot bardzo interdyscyplinarny, ale właściwie najbardziej psycholo-

giczno-biologiczny. 

Byłam uczona jeszcze jednej podstawowej kwestii, którą chcę tu przed-

stawić. Edukacja seksualna – bez względu na to, czy odbywa się w szkole,

czy nie i bez względu na to, czy rodzice podejmują jej trud, czy unikają 

tematu – odbywa się i trwa przez całe życie. Jak to możliwe? Mimo 

różnych podejść edukacyjnych i wychowawczych każde dziecko w wieku

około 3 lat ma swoje wyobrażenie na temat tego, kim jest kobieta 

i mężczyzna, a także, co to mniej więcej znaczy. Każda dziewczynka

prędzej czy później dowie się, czym jest miesiączka, a chłopiec – jak 

nie sam, to od kolegów – czym są nocne polucje. I w którymś momen-

cie będą znali odpowiedź na pytanie, które jest symbolem rodziciel-

skiego zakłopotania, czyli: skąd się biorą dzieci. I w końcu każdy nasto-

latek zauważy, że seksualność jest tematem, który budzi silne emocje 

– poruszenie i ekscytację (częściej u rówieśników) albo wstyd i zażeno-

wanie (częściej u dorosłych). A te tematy są właśnie elementem edukacji 

seksualnej.

Można by więc zadać pytanie: po co nam edukacja seksualna w domu 

czy w szkole, skoro każdy i tak dowie się tego, co najważniejsze? 

Dlatego, że bardzo istotne jest to kiedy, jak, czego i ile się dowie. Dla-

czego to jest aż tak ważne?

Po pierwsze – kiedy
Nadal mamy w Polsce sytuacje, gdy nastolatka jest przerażona i prze-

konana, że umiera, ponieważ znalazła krew wydobywającą się z jej 

wnętrzności. Nadal spotykamy chłopców, którzy dziwią się, że powróciło 

im nocne moczenie się (nie, to najczęściej nie jest mocz). Nie muszę 

chyba dodawać, że jednak łatwiej się dojrzewa, kiedy człowiek wie, co 

się z nim dzieje i czego się może spodziewać.

Po drugie – jak
Jako że seksualność jest dla młodych najczęściej bardzo ciekawym te-

matem, jeśli nie z domu lub ze szkoły, to najważniejszego dowiedzą się 

skądinąd. Od rówieśników, z internetu, z pornografi i. Nie muszę chyba 

dodawać, że łatwiej tam o mity, nadużycia i bzdury niż o rzetelną wiedzę.

Dialektyka Żywiołów
Jest takie miejsce, w którym czas staje w miejscu i zaczyna się 
magia. Wystarczy wyjść za bramę i dobrze się rozejrzeć...

Żywioły budzą się do życia, woda zalewa ulice, a z miasta znikają

ludzie, samochody i zwierzęta. Tajemnicza sekta zagraża cywilizacji

i sprawia, że świat pogrąża się w chaosie. Gadający gołąb naj-

wyraźniej ma w tym jakiś udział, a sfrustrowany inteligent, który 

jak co dzień wyszedł na spacer z psem, musi odnaleźć w sobie 

superbohatera. Czy mu się to uda?

Przedstawiamy Wam Dialektykę 
Żywiołów – powieść autorstwa 

jednego z Waszych sąsiadów L.T.J., 

mieszkańca Muranowa, która nie-

jednego już rozbawiła do łez. 

Podejmijcie wyzwanie i wyruszcie

z nim na poszukiwanie wielkiej przy-

gody.

Wydawnictwo Nowe Media 

poleca!

Po trzecie – czego
To w bezpośredni sposób wynika z poprzedniego punktu. Nadal są nas-

tolatki, które wierzą w to, że za pierwszym razem albo w czasie miesią-

czki nie można zajść w ciążę. Albo że płukanka z coca-coli to świetna 

metoda antykoncepcji. Albo że chłopakowi nie wypada odmówić sek-

su, a dziewczyna jest coś winna chłopakowi za zaproszenie na randkę. 

Nie muszę chyba dodawać, że wszystko to bzdury.

Po czwarte – ile
No bo co prawda każdy trzylatek wie, co jest związane z którą płcią, 

ale czy każda dziewczynka będzie potem wiedziała, że nie musi za 

wszelką cenę mieścić się w rozmiar 36 i że jest wartościową osobą bez 

względu na rozmiar biustu? Czy każdy chłopak będzie świadomy, że 

nie świadczy o nim to, ile kilogramów wyciska na klatę, ani to, ile z iloma 

dziewczynami spał? I czy każdy, kto dowiedział się, skąd się biorą 

dzieci, będzie automatycznie wiedział, co zrobić, żeby seksualny obszar 

naszego życia był zdrowy, bezpieczny i satysfakcjonujący, a nie tylko jak

najbardziej atrakcyjny? I czy rzeczywiście ten temat powinien w nas 

budzić ekscytację lub wstyd, skoro to właśnie te emocje sprawiają, że 

dorosłe kobiety latami nie chodzą do ginekologa, co sprawia, że nie 

mają szans na wczesną diagnozę np. raka szyjki macicy, a przeciętnemu 

mężczyźnie zajmuje dwa lata zanim trafi  ze swoim problemem do

seksuologa, po drodze najpewniej próbując dziwnych tabletek zamó-

wionych przez internet? Nie muszę chyba dodawać, że im więcej mamy 

wiedzy na tematy, które nas dotyczą, tym bardziej świadomie możemy 

kierować swoim życiem i relacjami. 

WDŻ i realizowana w jego ramach edukacja seksualna to przedmiot, 

który dotyczy życia. A tak często narzekamy, że w szkole nie uczymy się 

niczego przydatnego na co dzień. Dlatego zachęcam do rzetelnej edu-

kacji. Jeśli akurat macie taką możliwość, to w szkole lub przez rozmowę 

ze specjalistą. A jeśli nie, to poprzez szukanie wartościowych źródeł 

w internecie. Kilka takich jest. Dla własnego zdrowia, bezpieczeństwa 

i szczęścia.
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Żywotność jazzu – od chwili 

jego narodzin – nieustannie 

angażuje serca i umysły miłoś-

ników tej muzyki, wprowadza-

jąc  adwersarzy w zakłopota-

nie. Choć w każdej dekadzie

pojawiają się krytycy obwieszczający nieuchronny

zmierzch jazzu, odradza się on, bogatszy o nowe,

zaskakujące formy. Jest on ciągle odbiciem ducha

zmieniających się czasów. Pozostaje jednak termi-

nem otwartym, umożliwiającym fanom osobistą

interpretację. 

Jazz w swej najczystszej formie stanowi impro-

wizację celebrującą blask i wyjątkowość ludz-

kiego ducha. Z biegiem czasu rozwinął się 

w muzykę światową, przekraczającą bariery

kulturowe. Saksofonista z Nowego Jorku może 

bez prób zagrać z kontrabasistą z Oslo, pia-

nistą z Warszawy, trębaczem z Sydney i perku-

sistą z RPA. Na koncertach jazzowych często 

powstaje muzyka, która wzbogaca duchowo

zarówno wykonawcę, jak i słuchacza, muzyka

operująca uniwersalnym językiem. Muzyka pory-

wająca, pozbawiona pozorów i pompatyczno-

ści, pełna wolności wyboru, szczera, komunika-

tywna, bez komercyjnej otoczki, która stała się

utrapieniem współczesnej sztuki. Jazz umożliwia

swym przyjaciołom skosztowanie owoców zaan-

gażowania muzyka dokładnie w momencie ich

dojrzewania. Mogą one już nigdy nie przybrać 

takich kształtów; ile razy słyszałem, że nie ma 

dwóch identycznych koncertów jazzmana! 

Oddziaływanie jazzu na świadomego słuchacza 

jest mobilizujące, terapeutyczne, zbawienne... 

Z kolei wykonawcom muzyka ta daje rzadką 

możliwość połączenia autoekspresji i umiejętności 

podporządkowania się – mówię tu o akompania-

torach inspirujących solistę. Ta radosna współpraca 

niekiedy z przeciętnych muzyków czyni gigantów. 

Jazz, mimo wielu prób wyjałowienia, swatania 

z popem i szufl adkowania, żyje i cieszy się do-

brym zdrowiem. To gatunek muzyczny często 

używający prowokacji artystycznej, wchłaniający 

twórczość niejazzową i natychmiast jej wpływy 

wyrażający. Jest wyrazem kosmopolitycznej za-

sady: ŻYJ I POZWALAJ ŻYĆ INNYM. Dla młodych 

ludzi może stać się on formą protestu przeciw 

konwenansom, hipokryzji i fałszywym ideałom 

moralnym. 

Jazz cieszy słuchaczy, ale i odmienia samych mu-

zyków. Miles Davis, legendarny trębacz i lider 

jazzowych grup, często lekceważący białą publi-

czność, właśnie u nas, w Warszawie, w 1983 roku

poczuł prawdziwą akceptację. Zagrał trzy bisy 

i o mały włos nam się nie ukłonił. Nie dziwne, 

że właśnie w Polsce doczekał się pomnika – stoi 

on przed Centrum Kultury w Kielcach. Davis 

w swym pamiętniku wspomina ten wyjątkowy

dla wszystkich koncert, podkreśla, że polscy

fani nosili znaczki WE WANT MILES i śpiewali

te nasze Sto Lat. Jazz ciągle ma się dobrze. 

W końcu może warto chodzić po niego do... aptek? 

Na razie łatwiej sprawdzić jego kondycję gdzie

indziej: na www.radiojazz.fm. 

A na koncertach w Warszawie? 

Proponuję rewelacyjny 

12 on 14 JAZZ CLUB, dynamiczne 

Centrum Kultury Bemowo, 

uznane Studio PR 

im. W. Lutosławskiego, 

nowoczesny Dom Kultury Kadr, 

mokotowski Jazz Dobry nad Dolinką, 

wierny jazzowi Prom Kultury Saska 

Kępa, dwumiesięczny(!) festiwal 

Jazz na Starówce, big-bandowy 

Uniwersytet Chopina, 

tradycyjny Akwarium Jazz Club, 

awangardowy Pardon To Tu 

w Teatrze Nowym, 

podwarszawskie Jazz Cafe 

Łomianki, gratisową NINA, 

monumentalną Stodołę, 

ekskluzywny Gary Guthman 

Monday Jazz Club, 

dzielnicowe festyny… 

J a z zo w yc h  w a k a c j i !

Letnia terapia  j a z z o w a

Gdy czujesz gniew i sprzeciw wobec tego, 
co robią politycy, nie czekaj. Walcz o swoje 

prawa. To przesłanie „120 uderzeń serca”, 

porywającego fi lmu o siłe młodości, narodzinach

pasji i furii. Grand Prix MFF w Cannes 2017. Na-

grody Cezara 2018: 13 nominacji (m.in. w kategorii: 

Najlepszy Film, Reżyser, Scenariusz Oryginalny).

W fi lmie Robina Campillo euforia spotyka roz-

pacz, a przyspieszone bicie serca przypomina 

tykanie odliczającego czas zegara. Bo o wyścig 

z czasem tu właśnie chodzi: są wczesne lata 

90., epidemia AIDS zbiera we Francji żniwo przy 

cichej zgodzie rządu i koncernów farmaceuty-

cznych. Zmowę milczenia wokół choroby starają 

się przerwać aktywiści z paryskiego ACT UP: 

akcjami, marszami, happeningami. „120 uderzeń 

serca” to portret młodości spotykającej śmierć, 

rasowe, rozdyskutowane kino polityczne i poru-

szająca love story. To także zbiorowy portret 

pokolenia, chyba ostatniego, które tak namiętnie 

wierzyło w możliwość zmiany i w to, że politykę 

trzeba uprawiać na ulicach. Powrót do kina zaan-

gażowanego: reżyser sam był aktywistą ACT UP, 

a jego partner zmarł na AIDS. W kinie Muranów 

od 11 maja.

W Teatrze Kamienica błyskotliwy spektakl Miro 
Gavrana, „Wszystko o mężczyznach”. Na 

pozór męski świat wydaje się być tworem ideal-

nym, panuje w nim rozsądek i mądrość, a górę 

biorą ekonomia i matematyka. Prostolinijność bez 

emocjonalnego terroryzmu jest jego motywem 

przewodnim. Ale czy rzeczywiście? Jakie niepo-

koje gnębią mężczyzn, czego się boją, a co do-

daje im energii?

Spektakl „Wszystko o mężczyznach” to zesta-

wienie różnych osobowości i dialogów, obietnic 

składanych przy kieliszku, w klubie nocnym, na 

siłowni czy niemalże na łożu śmierci. Trzech artys-

tów – Michał Lesień-Głowacki, Arkadiusz Janiczek 

oraz Marcin Kwaśny – wciela się w kilkanaście pos-

taci, prezentując fantastyczny warsztat aktorski, 

oddając ducha i energię każdej z nich. Z ogromną 

pasją przedstawiają wyzwania, jakie stawia 

przed mężczyznami współczesny świat. To daje 

do myślenia.

Zrób niespodziankę swojemu dziecku i za-
bierz je do teatru. Doktor Dolittle wraz ze 

swoimi podopiecznymi – Świnką Geb-Geb, mał-

pką Czi-Czii, Papugą Polinezją – zabierze Was do 

niezwykłego świata pełnego przygód. Wyprawa

do Afryki, uwięzienie przez dzikiego króla Jolii-

ginkę, przejście nad przepaścią do Krainy Małp – 

co Wy na to? A wszystko przy specjalnie skompo-

nowanych do spektaklu piosenkach. Sztuka dla 

dzieci w wieku 5-12 lat. Teatr Capitol.

Lubicie czytać i rysować? W takim razie

biblioteka publiczna przy Anielewicza to 

dla was wymarzone miejsce. W każdy wtorek

i środę organizowane są tu warsztaty dla dzieci

w wieku 5-8 lat. O aktualny program poproście

na miejscu, jest przygotowywany z miesięcz-

nym wyprzedzeniem.



GAZETA MURANOWSKAGAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

8

Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Ważne adresy
Muranów i nie tylko

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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PISMO WYDAJE: 
Fundacja AlterEdu

co w muranowskiej (i nie tylko) trawie piszczy

Ak�u��noś��

W Ośrodku Infl ancka nowa inwestycja. 
Miesiąc temu został otwarty wyremontowany basen. Wkrót-

ce inauguracja kompleksu saun. Będzie można skorzystać 

z sauny fi ńskiej, biosauny i łaźni tureckiej. 

Słowem, relaks idealny!

Jest zielone światło od stołecznego konserwatora 

zabytków, Michała Krasuckiego, dla projektu ponownego 

uruchomienia muranowskiej fontanny na jednym z murano-

wskich podwórek! Teraz cała nadzieja w ZGN Wola, by 

projekt (po zmianach) zaakceptować i dopuścić do gło-

sowania w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego. 

Trzymamy kciuki!

Dołącz do Kooperatywy Spożywczej 
„Dobrze” (spotkania odbywają się co miesiąc) i stwórz

alternatywę dla supermarketów. Kooperatywa zrzesza już

ponad 270 gospodarstw domowych i prowadzi 2 spół-

dzielcze sklepy z organiczną żywnością (na Wilczej 29A 

i na Andersa 27), w których sprzedaje warzywa i owoce 

bezpośrednio od lokalnych gospodarstw rodzinnych. Do-

łącz do stowarzyszenia, a będziesz kupować naturalne 

produkty po preferencyjnych cenach i brać udział w wyda-

rzeniach dla członków Kooperatywy (wyjazdach do rolni-

ków – naszych dostawców, wycieczkach, spotkaniach inte-

gracyjnych, spotkaniach tematycznych-edukacyjnych, poka-

zach fi lmowych). W zamian Kooperatywa oczekuje: pracy

co najmniej 3 godziny w miesiącu (w ramach swoich dy-

żurów można np. pomagać w transporcie lub obsłudze 

sklepu, przygotowywać przekąski na spotkania Kooperaty-

wy, robić oprawę grafi czną, konstruować sklepowe meble, 

organizować wydarzenia edukacyjne) oraz opłacenia składki 

członkowskiej w wysokości minimum 180 zł za pół roku 

(biorąc pod uwagę że ceny członkowskie są niższe niż te 

płacone przez klientów i klientki zewnętrzne, składka zwróci 

Ci się, jeśli w sklepie Kooperatywy zrobisz miesięcznie zaku-

py za około 120 zł). 

Wyślij mail na: adres:noweosoby@gmail.com. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: dobrze.waw.pl.

Dołóż trzy zapałki, aby powstał pojazd.


