
GAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

1

GAZETA
MURANOWSKA

BEZPŁATNY INFORMATOR
SPOŁECZNO-KULTURALNY

/2017 (53)
32

MARZEC-KWIECIEŃ 2017ISSN 2082-4289

GAZETA
MURANOWSKA32GAZETA
MURANOWSKA

Między nami pokoleniami
Niepozorna, nie rzuca się zbytnio 
w oczy, a w środku pełna gości 
i pozytywnej energii. 
Międzypokoleniowa Klubokawiarnia 
Domu Kultury Śródmieście 
przy ul. Anielewicza 3/5 prowadzona 
przez Bożenę Kosińską-Krauze
i Monikę Czachowską otwiera 
podwoje dla wszystkich, którzy chcą 
ciekawie spędzić wolny czas.
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Planetarium
Pytanie o sens życia 

przynajmniej raz zadał 

sobie chyba każdy. 

Od Adama i Ewy po 

ach-tą-dzisiejszą młodzież. 

Czasem zadawane jest 

poważnie, a czasem 

zupełnie prześmiewczo.

I nigdy nie brzmi po nim

satysfakcjonująca 

odpowiedź…

Czy chcesz o tym
porozmawiać?

str. 2

Galeria
matematyka –
– podróżnika str. 7

Kuba
Jeden z pięciu ostatnich bastionów komunizmu na świecie.

Leciałem tam z przeświadczeniem, że zobaczę uśmiechnię-

tych, rozśpiewanych i roztańczonych ludzi. 

Serdecznie zapraszamy 
do nowo otwartej pracowni 
witrażu Fundacji AlterEdu
Na warsztaty witrażowe dla początkujacych/ama-

torów. Podczas warsztatów prowadzonych przez 

witrażownika, przekazane zostaną podstawowe 

techniki odróbki szkla witrażowego, cięcie, szlifo-

wanie i lutowanie. 

str. 5

Nasza szkoła
Podstawowa
SPOŁECZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA
FUNDACJI „AlterEdu”
w Warszawie
ul. Karmelicka 26
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Między nami pokoleniami
Bożena Kosińska-Krauze: 
Zdarza się, że na organizo-
wane przez nas wydarzenia
takie, jak wernisaże, koncerty,
wieczory literackie, wykłady,

prezentacje przychodzi ponad 50 osób. Na 
przykład na jednym z wernisaży pojawiła się 
setka gości, a podczas trwania jednego z kon-
certów musiałyśmy wywiesić kartkę: „Przepra-
szamy, brak miejsc”.

MUS: Czyli jest zainteresowanie?
BKK: Ogromne. Możemy nie bez dumy powie-
dzieć, że pomysł na klubokawiarnię sprawdził 
się w stu procentach. Ludzie nie tylko wpadają 
do nas na pyszną kawę i sernik w bardzo przys-
tępnych cenach, ale także żeby przejrzeć co-
dzienną prasę lub skorzystać z komputera.
Chętnie biorą udział w warsztatach, niejedno-
krotnie sami zgłaszają pomysły, jak chcieliby 
spędzić wolny czas.

MUS: Proszę przypomnieć, jak to się zaczęło. 
BKK: Pani Anna Starzewska i Barbara Izydor-
czyk zgłosiły projekt klubokawiarni do budżetu
partycypacyjnego na rok 2015. Pomysł się spo-
dobał. Projekt dostał do realizacji Dom Kultury
Śródmieście prowadzony przez panią dyrektor
Joannę Strzelecką. Lokal przy Anielewicza wy-
magał generalnego remontu. Prace rozpoczęły
się w połowie kwietnia 2015, a już 27 czerwca 
nastąpiło uroczyste otwarcie MK.

MUS: Czy to zwykła kawiarnia czy coś więcej?
BKK: Zdecydowanie coś znacznie więcej! Miej-
sce jest kojarzone z kulturą i podpowiada, jak 
ciekawie spędzić wolny czas. Oprócz tego co 
tradycyjnie oferuje klubokawiarnia każdy może
wziąć udział w licznych warsztatach, klubach 
dyskusyjnych, spotkaniach autorskich, zabawach
tanecznych. Dużym powodzeniem cieszą się 
wieczory poetyckie dedykowane nie tylko zna-
nym poetom, ale również i tym, którzy debiu-
tują w tej dziedzinie. Tematyka spotkań jest 
różnorodna, na przykład w najbliższym czasie 
odwiedzi nas i podzieli się wrażeniami pani, 
która przemierzyła Australię. Organizujemy gry 
miejskie. Bierzemy udział w obchodach Dni 

Andersa, współtworząc z muranowskimi orga-
nizacjami pozarządowymi atrakcyjny program 
dla mieszkańców. Organizujemy także koncerty.

MUS: Jakie?
BKK: Od piosenki francuskiej, poezji śpiewanej, 
przez muzykę rozrywkową, aż po klasyczną. 
Każdy znajdzie coś ciekawego. Na przykład jeden
z wieczorów odbył się w ramach Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława 
Fogga.

Monika Czachowska: 
Warto wspomnieć, że stałym punktem naszego
programu są organizowane co miesiąc wernisaże.

MUS: Czyje prace Panie wystawiacie?
MC: Artystów absolwentów uczelni artystycz-
nych i uzdolnionych amatorów z dorobkiem arty-
stycznym. Właśnie trwa wystawa młodej absol-
wentki ASP, a pod koniec roku 2016 w MK 
można było obejrzeć prace artystki, która ukoń-
czyła prestiżową, nowojorską uczelnię artystycz-
ną. Pokazujemy nie tylko malarstwo, ale również 
rzeźbę i ceramikę.

MUS: Trzeba być mieszkańcem Muranowa, by 
wziąć udział w warsztatach lub zgłosić swoje 
prace na wystawę?
MC: Absolutnie nie. Oczywiście najbardziej miło 
jest nam gościć okolicznych mieszkańców. Za-
wiązało się już nawet kółko znajomych, którzy 
spotykają się u nas na kawie. Są i tacy, którzy 
regularnie grywają w brydża lub uczą się języka 
włoskiego. Nasza MK jest otwarta dla również 
dla tych, którzy chcą realizować z nami swoje 
projekty. Zależy nam, by aktywizować jak naj-
szerszy krąg mieszkańców Warszawy.

MUS: I dają się aktywizować? Polskie społe-
czeństwo nie należy chyba do najbardziej oby-
watelskich, otwartych na nowe inicjatywy...
MC: To się powoli zmienia. Ostatnio widzimy 
duże zainteresowanie warsztatami psychologicz-
nymi, zajęciami z coachem. Warto podkreślić, że 
goście chętnie przychodzą na wykłady i pokazy 
multimedialne poświęcone historii Warszawy. 
BK: Popularnością cieszą się spotkania dotyczą-
ce spraw zdrowotnych, stąd wykłady i warsztaty 
poruszające problemy onkologiczne.

MUS: Czy warsztaty są bezpłatne?
BK: Tak, wstęp na imprezy w MK jest bezpłatny. 
Warto podkreślić, że do tej pory wszystkie wy-
darzenia w MK powstały w ramach działań spo-
łecznych, tak jak na przykład nasza biblioteczka. 

MUS: Gdzie można się dowiedzieć o planowa-
nych warsztatach?
BK: Na stronie Domu Kultury Śródmieście i na 
Facebook’u, w comiesięcznie drukowanym reper-
tuarze DKS i na plakatach.

MUS: Kto bywa w kawiarni najczęściej: seniorzy, 
mamy z dziećmi, młodzi?
BK: Różnie, celujemy w różne grupy wiekowe, 
bo taka przyświeca idea klubokawiarni. Nazy-
wa się Międzypokoleniowa, by łączyć poko-
lenia. Najwięcej zjawia się seniorów, dziadków 
z wnukami. Naszym stałym gościem jest pewna 
samotna starsza pani, która mówi, że u nas 
czuje się raźniej, klubokawiarnia motywuje ją, 
by się ubrać, zadbać o siebie, „wyjść do ludzi”. 
Zresztą problem samotności wśród osób star-
szych często pojawia się w rozmowach. Tak
jak wspomniałam, MK jest miejscem międzypo-
koleniowym i uczniowie szkół podstawowych 
też nas odwiedzają, by spędzić razem wolny 
czas po lekcjach. 

MUS: Dlaczego klubokawiarnia otwarta jest do-
piero od 12.00?
BK: Projekt przewidywał dwa etaty. Przed otwar-
ciem klubokawiarni w trakcie spotkania inte-
gracyjnego Dyrekcji Domu Kultury Śródmieście 
z mieszkańcami Muranowa wspólnie ustalone 
zostały dni i godziny pracy MK

Rozmawiała Monika Utnik-Strugała

Monika Czachowska 
Fot. Zofi a Kępińska-Walczak

Bożena Kosińska-Krauze 
Fot. Krystyna Artych

Fot. Monika Czachowska Fot. Monika Czachowska Fot. Monika Czachowska
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„Rozkłady jazdy” to zabawna sztuka, 
w której tradycja najlepszej farsy angiel-
skiej łączy się z inteligentnym i nastro-
jowym czeskim humorem. Autor, Petr Zelen-
ka, wykorzystując fragmenty farsy „Chińczycy” 
Michaela Frayna, snuje historię aktorów, którzy 
muszą odegrać przedstawienie rozpisane na 
siedem osób – tylko we dwoje.
Sebastian, główny bohater „Rozkładów jazdy”, 
cierpi na ewidentny niedobór uwagi. Ale chyba 
jeszcze gorzej ma jego była żona, Hania, usiłują-
ca nadludzkimi siłami doprowadzić do wysta-
wienia sztuki „Chińczycy”, w której oprócz nich 
samych, gra także Borys, jej obecny narzeczony! 
Najbardziej cierpią na tym chyba „Chińczycy”, 
niegdyś sztuka na siedem osób, dziś – zdaje 
się – że na trzy, ale tego chyba już nikt tak do 
końca nie jest w stanie określić. Czy kiedy wszys-
tko się wali, należy zachować spokój, czy może 
powinno się śmiać? A może płakać? Teatr Kamie-
nica zaprasza na spektakl, w którym wydarzyć 
może się wszystko!

„Dama bije króla” to opowieść o starej 
przyjaźni, nowej fascynacji i drugiej mło-
dości. W sztuce rozgrywa się partia szachów, 
ale o wiele ciekawsza i ważniejsza jest „gra”, 
która toczy się między głównymi postaciami 
komedii. Udział biorą w niej: zrzędliwy wdowiec 

Fred, jego syn Leonard, przyjaciel Walter oraz 
gosposia Rosalinda.
Fred żyje od lat w poukładanym schemacie. We 
wtorki partia szachów z Walterem. W środy wi-
zyta syna Leonarda, z którym toczy ciągłe boje 
i stawia opór wszelkim jego propozycjom 
zmian niezdrowego życia. I do tego wszystkiego 
odwieczna walka z gosposiami. Wszystkie za-
trudnione przez syna kobiety Fred wykańcza 
w ekspresowym tempie. Nie chce, by ktokolwiek 
wchodził z buciorami w jego życie. Do czasu, 
gdy pojawia się ona... Reżyseria: Andrzej Rozhin. 
W rolach głównych m.in. Jerzy Schejbal, Marek 
Siudym, Kacper Kuszewski. Miejsce: Teatr Capitol.

W kinie Muranów najciekawszy fi lm o tań-
cu współczesnym od czasów „Piny”, laureat 
wielu nagród publiczności na międzynarodowych
festiwalach, fi lm, który – jak twierdzą twórcy – 
pozwala zrozumieć związek ciała i ruchu z naszy-
mi emocjami. „Mr. Gaga” opowiada o genialnym
choreografi e Ohadzie Naharinie, wieloletnim sze-
fi e najsłynniejszego zespołu tańca współczesne-
go z Izraela – Batsheva Dance Company. Reżyser 
Tomer Heymann towarzyszył artyście przez 
8 lat, aby ukazać jego życie i niezwykłą ewolucję 
jako tancerza, twórcy i człowieka. Heymann reje-
strował zarówno jego życie prywatne, przebieg 
prób zespołu, jak i zajęcia z opracowanego przez 
Naharina języka ruchu – GAGA – umożliwiające-
go każdemu wyrażenie swoich emocji poprzez 
taniec. W połączeniu z materiałem archiwalnym 

oraz fragmentami tanecznych spektakli Batshevy 
dostajemy fascynującą historię człowieka, który 
zrewolucjonizował świat tańca współczesnego, 
i który mawiał: „Ruch jest sposobem rozumienia 
siebie. Kto uważnie wsłucha się w ciało, przekro-
czy swoje ograniczenia”.

Umarł król, niech żyje... Jean-Pierre Léaud! 
Krytycy po canneńskich projekcjach „Śmierci 
Ludwika XIV” pisali, że to życiowa rola kultowe-
go aktora francuskiej Nowej Fali, który na słynnym 
festiwalu odebrał nagrodę za całokształt twór-
czości. Jego twarz, dojrzewająca wraz z kolejny-
mi fi lmami Truffauta, Godarda, Eustache’a, Tsai 
Ming-lianga, u Serry zastyga w bezruchu, blednie 
i ginie w złocie i purpurze tkanin, owinięta absur-
dalnym kożuchem peruki.
Serra stroni od naturalizmu, skupia się na kontraś-
cie pomiędzy unieruchomieniem chorego a pos-
tępującą chorobą, pomiędzy ciałem trawionym
rozkładem a próbującym utrzymać się w granicach
rytuału królewskim gestem. Tworzy sceny inspi-
rowane XVII-wiecznym malarstwem, wypełnione 
szeptem sług i ciepłym światłem świec. Scena-
riusz oparty na raportach medycznych i pamiętni-
kach Saint-Simona zdaje relację z ostatnich dni
Króla Słońce, umierającego z powodu gangreny
w obecności bezradnych medyków. Jak zwykle
u Serry, czołowego neomodernisty europejskie-
go kina, kontekst historyczny jest zaledwie pretek-
stem do opowiedzenia o uniwersalnych aspektach 
ludzkiego życia. W kinie Muranów od 3 marca.

Tekst i zdjęcia autora

Podczas spaceru po Krakowskim Przedmieściu warto
wybrać się na skwer Hoovera. Tam, w otoczeniu kolo-
rowych latarni, zobaczymy stojącą na cokole fi gurę 
Matki Boskiej Passawskiej. Ukryta w krzewach bzu
może umknąć uwadze przechodniów. Tymczasem historia 
powstania tego niewielkiego pomnika jest niezwykle 

ciekawa i wiąże się z postacią Simone Giuseppe Bellottiego, włoskiego
architekta i rzeźbiarza. Był on nadwornym architektem dwóch polskich
królów: Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego. Ten 
wybitny artysta pochodził z Murano (grupa wysp w pobliżu Wenecji). 
Był projektantem lub współtwórcą wielu wspaniałych warszawskich 
budowli, takich jak kościół Świętego Krzyża, pałac Krasińskich czy pałac 
w Wilanowie. Współpracował z wybitnym architektem Tylmanem z Game-
ren. Na nadanych mu przez króla terenach (okolice Intraco) postawił pałac, 
w którym zamieszkał. W nawiązaniu do miejsca swojego pochodzenia 
nazwał go Murano (stąd Muranów). 

W latach siedemdziesiątych XVII wieku nawiedziła Warszawę epidemia
czarnej ospy (inne źródła mówią o cholerze), zbierając obfi te żniwo. 
Modląc się o ocalenie siebie i swojej rodziny, Bellotti ślubował wysta-
wienie pomnika Matce Boskiej. W tym czasie zasłynął cudami obraz 
z Passawy, będący wierną kopią obrazu Lucasa Cranacha Starszego 
z katedry w Innsbrucku. Inspirując się tym obrazem i powtarzając układ 
postaci Matki Boskiej i dzieciątka, Bellotti zaprojektował swoją rzeźbę. 
Pomnik ma charakter wotywny, ale nie chodzi tylko o ocalenie od zarazy. 
Jan III Sobieski głęboko wierzył w to, że zwycięstwo nad Turkami pod 
Wiedniem zawdzięcza Matce Boskiej. On również chciał wyrazić Marii 

„…Józef Bellotti, Italczyk, 
własnym sumptem wystawił…”

Przełóż trzy zapałki tak, 

aby nietoperz leciał w prawo.

swoją wdzięczność. I tu przy-
szedł królowi z pomocą Bellotti, 
ofi arowując mu fi gurę. W ten
sposób pomnik Matki Boskiej 
Passawskiej stał się wyrazem 
wdzięczności króla Jana III
i Bellottiego. Informują o tym 
inskrypcje wyryte na cokole 
pomnika. W 1880 roku usta-
wiono wokół niego kolorowe 
latarnie, a w 1905 roku pomnik 
ogrodzono. W latach trzydzie-
stych XX wieku postacie Marii 
i dzieciątka zostały ukoronowa-
ne. Jest to drugi najstarszy, po 
Kolumnie Zygmunta, warszawski 
pomnik.
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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?

Nasze szkoły są różnorodne i wyjątkowe. Tak jak ludzie, 
którzy przychodzą do nich codziennie. Jednak nie jest 
łatwą sprawą życie w tak zróżnicowanej społeczności. 
Dlatego oprócz praktyki mamy też teorię.

Jako psycholog chcę oswajać uczniów z różnorodnością 
ludzi na świecie. Przyjdzie im przecież żyć, uczyć się 
i pracować w coraz bardziej różnorodnym świecie. 
A pierwszą barierą między ludźmi jest często niewiedza.

Dlatego pierwsze klasy Gimnazjum i Liceum mają dodatkowy przedmiot:
Podstawy Różnorodności. Raz w tygodniu mamy okazję poznać jedną
ludzką różnorodność. W programie znajdują się zarówno cechy psychiczne
(np. Zespół Aspergera, depresja, uzależnienia, lęki), medyczne (np. 
mukowiscydoza czy fenyloketonuria) i wiele innych (m.in. religie, wiek, 
pochodzenie, płeć, wygląd, niepełnosprawności intelektualne i ruchowe). 
Zajęcia mają na celu wspomóc wspólne działanie tak, aby wzajemne róż-
nice nas ciekawiły i wzbogacały, a nie dzieliły. 

Z przyjemnością chciałabym przedstawić Czytelnikom i Czytelniczkom 
„Gazety Muranowskiej” efekty pracy z młodzieżą. Pierwszym jest krzy-
żówka stworzona przez Maję, Monikę, Maćka D. i Jacka z 1 klasy gimnazjum. 
Hasło to jedna z omawianych chorób, związana najczęściej z późnym etapem 
życia. Drugim jest praca plastyczna Julki z 1 klasy gimnazjum. W piękny 
sposób pokazuje ona różnorodność i radość, która może z niej płynąć.

Różnorodność 
dla zaawansowanych Podpowiedzi:

1. Uczy nas PRu.

2. Postawa szacunku wobec każdego człowieka.

3. Jest ich dużo, np. od alkoholu, narkotyków, telefonu

4. Mogą być genetyczne, np. mukowiscydoza.

5. Człowiek, który porusza się na wózku.

6. Najlepiej ogląda się je w kinie, często oglądamy na zajęciach.

7. Najbardziej znany fi lm Nicka Vujicica.

8. Teraz jest XXI wiek. Oznacza też, ile kto ma lat.

9. Jest taki przedmiot w szkole, uczysz się tam o Bogu. Jest różna u różnych osób. 

Krzyżówka z hasłem

Krzyżówka z hasłem

    1.           

   2.           

    3.             

    4.        

 5.                

    6.      

7.            

   8.     

     9.        

Podpowiedzi:

1. Uczy nas PRu. 

2. Postawa szacunku wobec każdego człowieka 

3. Jest ich dużo, np. od alkoholu, narkotyków, telefonu. 

4. Mogą być genetyczne, np. mukowiscydoza. 

5. Człowiek, który porusza się na wózku. 

6. Najlepiej ogląda się je w kinie, często oglądamy na zajęciach. 

7. Najbardziej znany film Nicka Vujicica. 

8. Teraz jest XXI. Oznacza też, ile kto ma lat. 

9. Jest taki przedmiot w szkole, uczysz się tam o Bogu. Jest różna u różnych osób. 

Agata Trębska
Uczennica klasy I SLO 7

Przełóż jedną zapałkę tak, 

aby wynik równania był poprawny
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Nasza szkoła Podstawowa

Kiedy zostałam wytypowana 
przez swoją szkołę: SLO nr.7 im. 
Bronisława Geremka, 
do uczestnictwa w tzw. MEP-ie, 
nie spodziewałam się jak wielkim 
przeżyciem będzie to 
wydarzenie. Pozwólcie jednak, 
że zacznę od początku.

W pierwszych dniach lutego wyjechałam razem 
z czworgiem innych uczniów szkół warszawskich 
na „Model European Parliament”, czyli Młodzieżo-
wy Parlament Europejski. Tradycją już jest, że od 
dwudziestu trzech lat młodzież z całej Unii Euro-
pejskiej zjeżdża się, aby debatować o rzeczach
ważnych dla młodych ludzi w Unii. Z każdego kra-
ju wysyłana jest delegacja składająca się z mniej 
więcej pięciu osób i każda osoba jest przypisana 
do wybranego przez siebie komitetu, gdzie pra-
cuje nad rezolucjami, mającymi rozwiązać zagad-
nienia podane przez prezydentów poszczegól-
nych grup dyskusyjnych. Wypracowanie takiej rezo-
lucji trwa mniej więcej piętnaście godzin. Nasze 
obrady trwały trzy dni. Następnie odbywają się 
tzw. „general assembly” (zebrania generalne) gdzie 
przedstawiamy wyniki naszych prac oraz dyskutu-
jemy na temat każdej rezolucji z innymi komitetami. 
Na koniec wszyscy delegaci głosują za ich przy-
jęciem lub odrzuceniem.

W tym roku MEP odbywał się w trzech różnych 
miastach na terenie dwóch państw. Przez pier-
wsze cztery dni byliśmy w Arnhem, następnie 
w Maastricht. Oprócz tego jeden dzień spędzi-
liśmy w Brukseli, aby zobaczyć posiedzenie Parla-
mentu Europejskiego oraz zwiedzić jego budynek. 
Ponieważ byliśmy członkami MEP, w programie 
przewidziano krótkie przedstawienie naszych de-
zyderatów jako przedstawicieli młodzieży europej-
skiej. Zostałam wytypowana, by w imieniu grupy 
przemówić do europosłów. Było to dla mnie 
ogromne wyróżnienie i honor, że mogłam je przed-
stawić na forum Parlamentu Europejskiego. Było to 
niesamowite przeżycie. 

Wyjazd na MEP to był najbardziej niezwykłym 
doświadczeniem mojego życia. Dzięki MEP-owi 
odkryłam w sobie coś, czego w głębi duszy nawet 
się nie spodziewałam – talent do publicznego 
przemawianie w kwestiach, które są dla mnie 
ważne. Mając do czynienia z tak różną od siebie, 
pochodzącą z wielu kręgów kulturowych, ale jed-
nocześnie podobnie myślącą młodzieżą europej-
ską, doszłam do wniosku, że poprzez wspólną 
pracę, dyskusje i szukanie kompromisu możemy 
znaleźć metodę na osiągnięcie wspólnych celów. 
Uważam, że tego rodzaju doświadczenie po-
winno stać się udziałem każdego z nas! Nie musimy 
jeździć do Brukseli – wystarczy, że z otwartością 
będziemy traktowali każdego, widząc w nim osobę 
wnoszącą coś do naszego wspólnego dobra.

Olivia Sokół – uczennica klasy I LO

Jesteśmy Społecznym Gimnazjum nr 55 Fundacji
„AlterEdu”. Mamy wieloletnie doświadczenia 
w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cieszymy się 
dobrą opinią w środowisku. Rodzice naszych
uczniów wysoko oceniają przyjazny klimat szko-
ły, otwartość nauczycieli na potrzeby każdego
dziecka. Nasi uczniowie chętnie przychodzą do 
szkoły, czują się w niej bezpiecznie, a swoich 
nauczycieli obdarzają dużym zaufaniem. Dzia-
łania, które podejmujemy w trakcie trzech lat 
pracy z naszymi gimnazjalistami nie tylko dają 
nam wiele satysfakcji, ale przede wszystkim przy-
noszą dobre efekty. 
Społeczna Szkoła Podstawowa, którą tworzymy
jest naszym nowym wyzwaniem. Powstaje, by 
na bazie tego, co się sprawdziło, jako dobre, 
stworzyć jeszcze lepsze w ośmioletnim cyklu 
nauczania. 
Naszymi uczniami będą dzieci i młodzież w wie-
ku od 7 do 15 lat. 
W roku szkolnym 2017/2018 ze względów orga-
nizacyjnych otwieramy klasę I i VII. 

Będziemy działać po to, aby:
 NASI UCZNIOWIE – posiadali umiejętności 
społeczne, byli solidnie przygotowani do nauki 
na kolejnym etapie kształcenia i życia w dyna-
micznie zmieniającym się świecie XXI wieku.

 ICH RODZICE – darzyli nas zaufaniem oraz 
współuczestniczyli w procesie edukacji i pla-
nowaniu działań wychowawczych.

 PRACOWNICY SZKOŁY – mieli satysfakcję 
z wykonywanej pracy i jej efektów.

 SZKOŁA – cieszyła się uznaniem w środowisku.
W oparciu o zdobyte już doświadczenia w pra-
cy z uczniami, jesteśmy gotowi na różnorodne 
działania, które zapewnią naszym uczniom wyso-
ką jakość nauczania oraz ułatwienie prawidło-
wego funkcjonowania w społeczności szkolnej 
z akceptacją dla potrzeb drugiego człowieka 
w atmosferze wzajemnego zaufania.

Jesteśmy otwarci także na pracę z uczniami:
 zdolnymi – większa indywidualizacja w proce-
sie nauczania, koła zainteresowań, konsultacje, 
udział w konkursach przedmiotowych, olimpia-
dach i zawodach,

 o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 
program adaptacji społecznej i edukacyjnej 
w typowym środowisku rówieśniczym, zajęcia 
terapeutyczne, zajęcia kompensacyjne, opieka 
psychologa i pedagoga,

 realizującymi swoje pasje poza szkołą (np. 
szkoła muzyczna, zajęcia sportowe w klubach, 
ogniska teatralne) – większa indywidualizacja 
w procesie nauczania, dodatkowe konsultacje, 
indywidualnie dostosowany program wspar-
cia, uwzględniający harmonogram zajęć poza-
szkolnych.

 Takimi, którzy jeszcze nie odnaleźli swojej spe-
cyfi ki

Oraz
 Rodzicami Naszych Uczniów

W celu ułatwienia wejścia nowym uczniom do 
społeczności szkolnej, pokonania ich lęku przed
zmianą szkoły i środowiska, będziemy kontynuo-
wać nasz autorski „Program Łagodnego Przejścia” 
realizowany z dużym powodzeniem. Podejmo-
wane działania związane z realizacją programu 
mają charakter cykliczny. Trwają od października 
do czerwca każdego roku i kończą się ewaluacją 
działań.
Uczniowie biorący udział w programie poznają 
wcześniej szkołę, nauczycieli i kolegów – szybciej 
czują się grupą, nawiązują relacje, które ułatwiają 
im start w nowej szkole. Nauczyciele prowadzą-
cy zajęcia w ramach tego programu maja okazję 
poznać swoich nowych uczniów i zaplanować 
działania dydaktyczno – wychowawcze.
Pracę wychowawczą opieramy na wartościach 
zaakceptowanych przez środowisko szkoły, oraz 
promocji zdrowego stylu życia.

Naczelnym celem wychowawczym jest wspie-
ranie w kształtowaniu ucznia:

 przyjaznego, otwartego na świat, ludzi i wiedzę;
 poszukującego prawdy, dobra i piękna w ota-
czającym świecie;

 twórczo zaangażowanego w swój rozwój i od-
powiedzialnego za siebie i innych.

Nasza szkoła stwarza warunki do:
 Budowania więzi uczuciowych: przyjaźni, sza-
cunku, tolerancji oraz prawidłowego komuni-
kowania się i znajdowania sposobów prze-
zwyciężania stresów.

 Zapewniania optymalnych warunków do 
wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka 
w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

 Rozbudzenia i rozwijania indywidualnych zdol-
ności twórczych oraz samodzielnego myślenia 
i sprawnego działania.

 Rozbudzania uczuć i kształtowania postaw pa-
triotycznych.

 Efektywnej współpracy z rodzicami i integracji 
ze środowiskiem lokalnym.

METODY PRACY
 gry i zabawy
 dyskusje na forum grupy
 scenki rodzajowe
 twórczość plastyczna, techniczna 
i artystyczna dzieci

 treningi umiejętności
 projektowanie dokumentów
 warsztaty poznawczo – doskonalące
 wycieczki tematyczne, 
turystyczno – krajoznawcze

 wyjazdy na „zielone szkoły”

FORMY PRACY
 praca w zespołach 
   zadaniowych

 praca w grupach
 praca indywidualna

Budujemy przyszłość 

Europy 
poprzez Spotkania z Młodzieżą 

Europejską
SPOŁECZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA
FUNDACJI „AlterEdu”
w Warszawie
ul. Karmelicka 26
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Czy chcesz o tym 
porozmawiać?

Planetarium
Pytanie o sens życia przynaj-
mniej raz zadał sobie chyba
każdy. Od Adama i Ewy po
ach-tą-dzisiejszą młodzież. 
Czasem zadawne jest poważ-
nie, a czasem zupełnie prześ-

miewczo. I nigdy nie brzmi po nim satysfak-
cjonująca odpowiedź… Uwielbiam planetaria. Dla
mnie to ta sama kategoria co fotoplastikony.
Przecież są już okulary 3D, kina 7D i wirtualne 
rzeczywistości, a mimo to urządzenie i pomie-
szczenie przenoszące nas w odległe miejsca od 
tak dawna i to bez WIFI zachwycają. Planetaria
mają jeszcze jedną właściwość – doskonale usy-
piają. Jest ciemno i wygodnie, a natura jest 
silniejsza od pędu do wiedzy (doskonale wiedzą 
to uczniowie i nauczyciele). Ale tym razem było 
inaczej. Nie zasnęłam ani na chwilę. 
Program w Toruniu nosił tytuł „W poszukiwaniu 
życia”, ale kompletnie nie zwróciłam na niego uwa-
gi – był to ostatni seans tego dnia, następnego 
obiekt był zamknięty, a ja wyjeżdżałam już z pier-
nikowego miasta. Więc po prostu jedyna okazja. 
I nigdy nie interesowały mnie opowieści o zielo-

nych czułkach. Ogromna część kosmicznej opo-
wieści dotyczyła warunków powstania życia. Bo 
jeśli zastanawiamy się nad tym, gdzie oprócz 
Ziemi mogłoby istnieć życie, musimy wiedzieć, 
jakie kryteria ma spełniać to miejsce. A więc 
jednocześnie – dzięki czemu istnieje ono tutaj. 
I ta lista była imponująca. Niestety, nie potrafi ę 
opowiedzieć o tym z naukową precyzją, a jedy-
nie z naiwną emocjonalnością. I nie pamiętam 
wszystkich punktów. Ale i tak spróbuję. 
Przede wszystkim miejsce, w którym znajduje się 
planeta – nie za daleko i nie za blisko. Atmosfera, 
grawitacja, temperatura i inne trudne, długie 
słowa. Obecność odpowiednich pierwiastków
chemicznych. Woda – koniecznie w trzech sta-
nach skupienia. No i w Ziemię coś kiedyś ude-
rzyło, co także było niezbędne do tego, żeby
ewolucja poszła w tę stronę, a nie skręciła jed-
nak w kierunku zielonych czułków. Kontynenty 
się przesuwały, epoki lodowcowe nadchodziły 
i odchodziły, a już najbardziej zaskakującą infor-
macją była ta, że dawno temu były takie małe 
stworki (pewnie po prostu bakterie, ale chyba 
mogę je trochę zinfantylizować i ożywić?), które 
z jakiegoś na-pewno-bardzo-ważnego powodu 
naprodukowały dużo tlenu. To było niezwykle 
uprzejme z ich strony.
I teraz na kartce te punkty brzmią tak pusto. 
Ale pomyślcie. Tysiące elementów i przypadków,

Tekst i zdjęcia autora

„Czarne toto i w ziemi się dłubie 
– a ja je lubię…”

wydarzeń, reakcji chemicznych, zbiegów okolicz-
ności i dzielnych zwierzątek walczących o prze-
trwanie, bakterie i wirusy... Cztery miliardy lat życia 
Ziemi. Ponad dziesięć milionów gatunków orga-
nizmów żywych. A znamy dopiero nieco ponad 
milion. A kiedyś było ich podobno nawet pięć 
miliardów. A dzisiaj – hops! – żyjesz Ty.

*  *  *
Podobno jeśli chcesz w łatwy sposób poprawić 
poziom swojego szczęścia, to trzeba codzien-
nie wieczorem zapisywać trzy rzeczy, za które 
jesteś tego dnia wdzięczny/a. Ale potemw jakimś 
mądrym wywiadzie przeczytałam, że taka 
wdzięczność na siłę, to wcale tak nie działa. To 
już sama nie wiem – pisać czy nie?

W każdym razie w tym planetarium poczułam 
przeogromną wdzięczność. Do tej wysłużonej 
planety. Do tego wyczerpującego się Słońca. Do 
tej asteroidy, co tam kiedyś w nas. I koniecznie 
do tych bakterii z uporem produkujących tlen. 
Rany, nawet jak ja coś źle wtedy zrozumiałam, 
to one mają swoje miejsce w moim sercu. I poczu-
łam też złość. Na tych wszystkich ludzi, którzy 
marnują swój czas. Niszczą Ziemię, co się tak 
stara. Niszczą innych ludzi, bo są inni. I w końcu 
niszczą siebie, bo nie wiedzą jakim są przypad-
kowym cudem. 

Podobnie jak Wojciech Młynarski ja też je 
lubię. Mowa oczywiście o wronach. Chociaż coś 
tu się nie zgadza: już sama nazwa gatunkowa 
brzmi wrona siwa (corvus corone), więc nie jest 
ona taka całkiem czarna. Rzeczywiście, poza 
czarną głową, skrzydłami i ogonem jest ubrana 
w szary kubraczek. Słowa piosenki potwierdzają 
moje obserwacje, że wielu ludzi myli wronę 
z gawronem (corvus frugilegus), który rzeczy-
wiście ma czarną szatę z fi oletowym połyskiem. 
Jest podobnej wielkości i „w ziemi się dłubie”. 
Zarówno wrona, jak i gawron to jedne z bardziej 
popularnych gatunków – nie brakuje ich także 
w Warszawie. Chętnie korzystają z dobrodziejstw

życia w mieście. Wrona to niezwykle inteligentny 
ptak. Bez trudu przystosowuje się do nowych 
sytuacji i łatwo się uczy. Podobnie jak gawron jest 
wszystkożerna. Zdarza się nawet, że pustoszy 
gniazda innych ptaków. Szczególnie w dużych 
miastach, gdzie wrony nie mają naturalnych wro-
gów pod postacią drapieżników, populacja wron
osiąga zbyt duże rozmiary i bywa zagrożeniem 
dla innych gatunków. Gawron żeruje na ziemi i jest 
pożytecznym ptakiem. Niszczy pędraki, a nawet
uciążliwe gryzonie. Zimą o poranku wielkie stada 
gawronów, często z towarzyszącymi im kawka-
mi, wylatują z noclegowni na żerowiska. Wrony
natomiast szukają pożywienia pojedynczo lub
w małych grupach. W przeciwieństwie do gaw-
ronów, które gnieżdżą się w dużych koloniach, 
wrony budują gniazda z dala od swoich pobra-
tymców. Tymczasem w gawronich siedliskach od 
wczesnej wiosny panuje ogromny rwetes. Ptaki 
kłócą się, podkradają sobie materiał na budowę 
gniazd i bardzo hałasują. Podobnie jak u wrony, tak-
że u gawrona nie występuje dymorfi zm płciowy. 
Czy zatem nie ma czarnych wron? 
Są. Mowa o czarnowronie (corvus corone cor-
one). Kształtem przypomina on wronę siwą, ale 
jest cały czarny. Zamieszkuje zachodnią Europę, 
a jego zasięg kończy się na Odrze. W Polsce pra-
wie nie występuje, więc nie o tej wronie śpiewał 
Wojciech Młynarski. Mimo to wszystkie kru-

kowate zasługują na naszą sympatię! 

PS „I to jest w dechę”, chciałoby się powiedzieć 

za mistrzem Młynarskim. Niestety, 

Pan Wojciech zmarł kilka dni temu. 

Jego odejście zaprzecza tezie, 

że nie ma ludzi niezastąpionych. 

Gawron

Wrona siwa

Gniazda gawronów
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Astronomiczna wiosna tuż 
za oknem, ale jazzfani muszą 
poczekać do 30 kwietnia.
To właśnie wtedy – w Mię-
dzynarodowym Dniu Jazzu
– zaczyna się nowy sezon dla 
koneserów tej muzyki. Święto 

proklamowano jesienią 2011 roku na 36. sesji 
Konferencji Generalnej UNESCO, a datę obcho-
dów powiązano z ustanowionym w kwietniu
w Stanach Zjednoczonych miesiącem jazzu. 
W deklaracji z okazji pierwszych obchodów 
tego dnia Irina Bokowa, dyrektorka generalna 
UNESCO, napisała: Ustanowienie Dnia Jazzu ma 
na celu podniesienie świadomości społecznoś-
ci międzynarodowych na temat sztuki jazzu, 
jego korzeni, stylów i oddziaływań oraz pod-
kreślenie znaczenia tego gatunku muzyki jako 
ważnego środka komunikacji społecznej.

Inauguracja tego święta odbyła się w Paryżu 
w 2012 roku, a rolę głównego organizatora wziął 
na siebie Ambasador Dobrej Woli UNESCO, 
pianista Herbie Hancock. Z tej okazji fani mogli
wybrać się na koncerty, wykłady, dyskusje i wy-
stawy, animowane na całym świecie. W następ-
nych latach główne uroczystości odbyły się 
w Stambule, Osace, ponownie w Paryżu oraz
w Waszyngtonie. W Polsce obchody Międzyna-
rodowego Dnia Jazzu są zwykle skromne, 
pamiętajmy jednak, że w trakcie całego roku 
jazzowych imprez, festiwali i różnych eventów 
mamy najwięcej w Europie. 

Jak w takim razie uczcić ten dzień? Jeśli oferta 
koncertowa w Polsce będzie znów mizerna, 
warto – w miarę możliwości albo przy okazji 
– pójść na koncert zagranicą. Ofi cjalna strona 
International Jazz Day podaje kalendarium 
wszystkich eventów. Na miejscu mamy z kolei 
niezawodny Program II Polskiego Radia, który 
30 kwietnia przez cały dzień będzie nas raczył
jazzem, okraszonym komentarzem profesjonal-
nych redaktorów muzycznych, a także zapro-
ponuje konkurs dla fanów. Warto sprawdzić 

Co robić 30 kwietnia???

Jeden z pięciu ostatnich bastionów komunizmu
na świecie. Leciałem tam z przeświadczeniem, 
że zobaczę uśmiechniętych, rozśpiewanych i roz-
tańczonych ludzi. Owszem grają i tańczą w klubach 
dla turystów. Za wymienialne peso. Myślałem, że
potrafi ą się odciąć od nieprawdopodobnych nie-
dostatków w zaopatrzeniu… Ot takie mylne wyo-
brażenie… 

Przybysza nie rażą puste półki sklepowe, brak lokal-
nej waluty w punktach wymiany pieniędzy czy
połowa działających wind, ręczników w pokojach,
czynnych sedesów, ale rzucająca się w oczy totalna
apatia ludzi. Oczywiście męczący jest bardzo brak 
przez cztery kolejne dni wody w hotelu z czterema 
gwiazdkami, bo to, że we wszystkich hotelach 
z basenem, w żadnym nie było wody, wydaje się 
drobiazgiem. 

Ludzie starają się jakoś wyżywić rodzinę, bo przy-
dział jednego kurczaka na rodzinę na miesiąc 
nie jest w stanie pomóc w tej kwestii. Przy częstym
wyłączaniu prądu możliwość kupienia 1 litra nafty 
sprawia, że wieczory stają się nie tyle romantyczne 
co po prostu ciemne.

Widok osób oglądających ulicę, stojących nieru-
chomo w ciemnych oknach prawie całkowicie 
zniszczonych budynków jest niesamowity. Do nie-
których na wyższe piętra trzeba wchodzić po 
drabinach.

Hotele mają różny standard. Ale wszystkie tak 
samo niezorganizowaną obsługę. Pobranie kluczy
do pokojów okupione jest staniem w godzinnej
kolejce, podczas gdy w tym czasie pracownicy
recepcji wypełniają różne kwity, kserują pasz-
porty i tworzą na poczekaniu listy osób.

Turyści jednak zaciekawieni są tą egzotyką i choć 
często z niedowierzaniem kręcą głową to widać, 
że bawi ich ta sytuacja.

Ludzie pracujący w sektorze turystycznym są 
wybrańcami losu. Mają możliwość dorobienia
trochę peso wymienialnych w przeciwieństwie 
do zarabianych na państwowych etatach peso
narodowych. To stawia ich na trochę uprzywi-
lejowanych pozycjach. Pozostali potrafi ą przesie-
dzieć całe popołudnie w bujanym fotelu przed 
domem z gazetą w ręku, w nadziei znalezienia
jakiejkolwiek informacji, że partia coś postano-
wiła zmienić. A wieczorem mogą zza okratowa-
nych okien ciemnego pokoju pooglądać ulicę…

Ale Kuba ma słońce. Rum. Cygara. Bujną i prawie 
zawsze zieloną roślinność. I kwiaty. Zawsze 
kwitnące. A w oceanie trochę cieplejszą wodę 
niż na północy Europy. Choć z czystością tej 
wody jest różnie…. 

Galeria
matematyka –
– podróżnika

Kuba

Tekst i zdjęcia autora

ofertę TVP Kultura i francuskiej telewizji MEZZO,
gdzie jazz jest stałym gościem. Nie zapominaj-
my o niezliczonych jazzowych stacjach interne-
towych, z których cztery szczególnie polecam:
niemiecką RADIO GAYMED, francuską TSF, 
amerykańską ACCU Radio oraz rodzimą 
RadioJAZZ.FM. 

Jeśli to nie wystarczy, warto odwiedzić anty-
kwariat płytowy i kupić ciekawy krążek. W ra-
mach bezinteresownej pomocy podaję przy-
kładową listę dziesięciu płyt jazzowych dla 
początkujących:

  1. Miles Davis TUTU
  2.  Miles Davis TRIBUTE TO JACK JOHNSON
  3.  Marcus Miller  AFRODEEZIA   
  4. Chick Corea MY SPANISH HEART
  5. Herbie Hancock HEAD HUNTERS
  6. Pat Metheny TRAVELS
  7. Gregory Porter TAKE ME TO THE ALLEY
  8. Al Jarreau HEART’S HORIZON   
  9. Astrud Gilberto THAT GIRL FROM IPANEMA 
10. The Mahavishnu Orchestra VISIONS OF 

EMERALD BEYOND. 

W końcu, jeśli chcieliby Państwo poczytać coś 
o jazzie, to warto kupić kultowe czasopismo 
JAZZ FORUM albo wybrać się do antykwariatu 
i księgarni z moją proponowaną listą:
  1. Miles Davis JA, MILES
  2. Herbie Hancock AUTOBIOGRAFIA LEGENDY 

JAZZU
  3. Zofi a Komedowa-Trzcińska NIETAKTY
  4. Andrzej Makowiecki JA,URBANATOR   
  5. Urszula Dudziak WYŚPIEWAM WAM 

WSZYSTKO
  6. Jolanta Fajkowska MUZYKA Z PROFILU 

I EN FACE
  7. Paweł Urbaniec O ŻYCIU I MUZYCE 

Z LEGENDAMI JAZZU
  8. Hannah Rothschild BARONOWA JAZZU
  9. MUZYKA – Przewodnik Krytyki Politycznej
10. Christoph Drösser MUZYKA – DAJ SIĘ 

UWIEŚĆ! 

A więc, niech się święci 30 kwietnia!

Tomasz Piotrowicz
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Ważne adresy
Muranów i nie tylko

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

www.ck.muranow.waw.pl

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

www.teatrkamienica.pl

Opera Kameralna
al. Solidarności 76b
tel. 22 831 22 40

www.operakameralna.pl

Kino Muranów
DKF Muranów
ul. Andersa 1

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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Fundacja AlterEdu zaprasza nauczycieli na szkolenie 
w zakresie pracy z uczniami z Zespołem Aspergera

UCZEŃ Z  ZA  W SZKOLE
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Dorota Oraczewska tel. 501 035 838
e-mail d.oraczewska@gmail.com

co w muranowskiej (i nie tylko) trawie piszczy

Ak�u��noś��
Sezon rowerów miejskich otwarty. W pierwszy weekend

marca mieszkańcy stolicy skorzystali z Veturilo 60 tys. razy! 

Prawdziwy rekord miał miejsce w niedzielę, kiedy opera-

tor systemu, fi rma Nextbike Polska, odnotowała 20 344 

wypożyczenia, co jest najlepszym wynikiem dziennym 

w historii samoobsługowych systemów rowerów miejskich 

w Polsce. Podczas zimowej przerwy Warszawski Rower 

Publiczny przeszedł prawdziwą rewolucję technologiczną 

i infrastrukturalną. Po pierwsze Veturilo będzie jeszcze więk-

sze niż dotychczas – obejmie 316 stacji i 4 660 rowerów. 

Po drugie rozbudowana została sieć rowerów dziecięcych

– do 6 lokalizacji i 60 jednośladów dla najmłodszych, 

a liczba tandemów wzrosła do 45 sztuk. Co więcej, stacje

zostały wyposażone w nowoczesne terminale z ekranami

dotykowymi i obsługą kart zbliżeniowych oraz w uniwersal-

ną pompkę rowerową. A każdy stojak ma diodę, sygnalizu-

jącą czy dany rower nadaje się do wypożyczenia. Nowe 

i wygodniejsze są również same rowery. A na tym nie 

koniec. Jedną z głównych nowości jest wdrożenie przyjaz-

nej i zachowującej wszelkie standardy bezpieczeństwa 

aplikacji mobilnej, która umożliwia m.in. szybkie wypoży-

czanie roweru poprzez skanowanie kodu QR. Od początku 

miesiąca za jej pomocą dokonano 56,3 % wszystkich

wypożyczeń w Warszawie, co pokazuje jak dużą popular-

nością cieszy się to rozwiązanie. Nie zdążyliście jeszcze 

z niej skorzystać? Ruszajcie w miasto!

Przy Placu Zamkowym otworzył się Warszawski Sznyt 
Steak & Art Kitchen. Restauracja jest dwupoziomowa, ma 

dwie otwarte kuchnie i bardzo atrakcyjny widok na Plac 

Zamkowy. Parter należeć będzie do steków z grilla opala-

nego drewnem i kuchni międzynarodowej, na pierwszym 

piętrze ma być bardziej elegancko z naciskiem na kuchnię 

polską. Miejsce należy do spółki Restauracje Krawczyk, 

właściciela i operatora sieci restauracji Samych Swoich czy 

Sukiennic 7.

Czyżby znów zawisło fatum nad sklepami na Nowolip-
kach? Ledwo otworzyła się Francuska Weranda, już zamy-

kała podwoje. A teraz szyld „Wynajmę” pojawił się na 

witrynie sklepu Deco Store. Trzymamy kciuki, by lokale nie 

straszyły pustkami.

Urodzinowa „Atramentowa”
Cudowna Stanisława Celińska ze swoim koncertem 

„Atramentowa” Urodzinowo!

Wspaniała aktorka, znana z wielu ról fi lmowych i teatralnych, 

od kilkunastu lat pozwala nam cieszyć się swoją osobą 

również na scenie muzycznej. Wspólnie z wybitnym muzy-

kiem Maciejem Muraszko dla swoich wiernych słuchaczy 

przygotowała płytę „Atramentowa”, do której słowa piose-

nek napisali m.in Wojciech Młynarski i Muniek Staszczyk. 

„Atramentowa” szybko zyskała sympatię słuchaczy i zdobyła 

status „Platynowej Płyty”.

W swoich piosenkach Stanisława Celińska dotyka tematów 

trudnych i życiowych. Jak sama mówi, niektóre z nich doty-

czą bezpośrednio jej życia, ale również życia wielu ludzi, 

którzy „pogubili się” w pędzie dnia codziennego, lekko-

myślności i wiary w niezniszczalność!

W dniu 26. 04. 2017 r. Stanisława Celińska wystąpi 

przed Państwem w swoim urodzinowym koncercie 

w Teatrze ROMA. Będzie to szczególny koncert, łączący ze 

sobą urodziny artystki, rocznicę jej występów scenicznych 

i wspaniałą ucztę muzyczną.

Bilety dostepne: e-bilet.pl, kupbilecik.pl, biletyna.pl, 
Salony EMPIK, Kasa Teatru Roma.


