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Pierwsze skojarzenie z Muranowem?
Oczywiście dziewczęta z Nowolipek!
Ale nie każdy wie, że byli również chłopcy.
Chłopcy z Muranowa. O dawnej drużynie
harcerskiej opowiada Bogdan Bednarczyk,
jej ostatni przyboczny.
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Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji
AlterEdu przy ul. Świętojerskiej 24
Zapraszamy na otwarte, nieodpłatne
zajęcia adaptacyjne dla dzieci w dniach:
6 kwietnia 2019, godz. 10:30
18 maja 2019, godz. 10:30
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Była na Muranowie drużyna
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2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości
Autyzmu. Ma on na celu podnoszenie świadomości społecznej
na temat tego zjawiska. Z tej okazji warto przypomnieć czym
tak naprawdę jest autyzm…
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Życzenia wszystkiego najlepszego z okazji
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Była na Muranowie drużyna
Pierwsze skojarzenie z Muranowem? Oczywiście
dziewczęta z Nowolipek! Ale nie każdy wie, że byli
również chłopcy. Chłopcy z Muranowa. O dawnej
drużynie harcerskiej opowiada Bogdan Bednarczyk,
jej ostatni przyboczny.
Nastał rok 1956 październikowej odwilży. Wielu byłych żołnierzy AK zostaje
zwolnionych z więzień. Wydaje się, że w kraju będzie lepiej. W grudniu
odbywa się zjazd delegatów byłych harcerzy z przedwojennego ZHP – SzarychSzeregów (które w latach 1944–49 zostały zlikwidowane i zastąpione pionierami
OH – OH PL, na wzór radziecki). Na Muranowie dobiega końca budowa nowego
powojennego osiedla – w rejonie między
ulicą Stawki a planowanymi ulicami Lewartowskiego i Dubois, pod adresem Muranowska 24, powstaje szkoła nr 32, obecnie
im. Małego Powstańca. I właśnie w tej
szkole, w listopadzie 1956 roku, rodzi się
zalążek drużyny harcerskiej. Jej inicjatorem
i pierwszym drużynowym zostaje Zygmunt
Kąkolewski – w kwietniu 1957 oficjalnie mianuje drużynę. Wtedy też ukazuje się pierwszy rozkaz. Odtąd w połowie kwietnia
drużyna będzie obchodziła swoje święto.

rze 186WDHiZ w dowód uznania za piętnastoletnią pracę drużyny wręczają
harcerzom sztandar. Od tej pory zobowiązania instruktorskie i przyrzeczenia
harcerskie są składane na sztandar szczepu, a miesiąc grudzień obok kwietnia
staje się miesiącem święta szczepu. W szczepie zostaje ujednolicony kolor
chusty. Do tej pory niebieską posiadała drużyna Chłopców z Muranowa,
dziewczęta nosiły żółte z syrenką (lub czerwone z żółtą obwódką), a zuchy
– zielone. Teraz cały szczep nosi niebieskie.
W 1976 roku podczas kolejnej kwietniowej rocznicy po raz pierwszy zostaje
zorganizowany konkurs na najlepszego „Bemowszczyka”, czyli osobę, która
może pochwalić się największą wiedzą o bohaterze szczepu. Nagrodą jest
finka od komendanta szczepu z wygrawerowanym napisem „Najlepszemu
Bemowszczykowi Komendant”. Pierwszym
zwycięzcą jest Darek Mucha z Chłopców
z Muranowa. Tego samego miesiąca odbywa
się Rajd Rady Szczepu „Tylko dla Orłów”,
który prowadzi szlakiem Orlich Gniazd.
U podnóża ruin zamku w Mirowie zapada
decyzja, by przyjąć dla szczepu nazwę
„Gniazdo” – szczep jest dla gniazdem, z którego wychodzą przygotowani do życia harcerze, by szerzyć harcerskie ideały.

Koniec lat 70. przynosi duże zmiany. To okres
niżu demograficznego, zmniejsza się liczba
harcerzy, następują przetasowania prawie na
wszystkich funkcjach. A i sytuacja w kraju nie
jest najlepsza. Na moim pierwszym obozie
Pierwszy drużynowy Zygmunt Kąkolewski w 1976 roku mięso dostajemy tylko dwa
Teren wokół szkoły długo jeszcze pozostaje
razy w ciągu całego pobytu. Po wakacjach
terenem budowy. W nowym budynku, do którego chodzi kilkaset dzieci, brapojawiają się pierwsze kartki na cukier. Mimo to kierujemy się nadal harcerkuje pomieszczenia na harcówkę. Dopiero po paru latach, dzięki zaangaskimi ideałami. W maju 1977 roku bierzemy udział w dziesiątej rocznicy nadania
żowaniu ówczesnej dyrektor, udaje się wygospodarować salę dla drużyny.
Chorągwi Warszawskiej imienia „Bohaterów Warszawy”, idziemy w defiladzie
Potem okaże się, że to jedna z ładniejszych izb harcerskich nie tylko w Warszajako jeden z trzech najlepszych szczepów z Hufca Śródmieście.
wie, ale i w całej Polsce. Pamiętam malowidła na ścianach, kontury Polski i harPod koniec 1981 roku na zebraniu hufca instruktorzy proponują zmianę bohacerzy – być może są tam jeszcze, przykryte kolejnymi warstwami farby.
tera hufca, którym dotąd pozostawał Włodzimierz Komarow, radziecki kosmoW tej pierwszej siedzibie drużyny przechodzę harcerską inicjację. Poczytne
nauta. Spośród podanych propozycji wygrywa Powstanie Warszawskie. Ale
miejsce zajmuje w niej ponad dwumetrowy pień drzewa (jedna osoba by go
na oficjalne zatwierdzenie trzeba będzie poczekać aż do roku 1989. Tymczanie objęła), który został przywieziony z pierwszego obozu drużyny, i który
sem w grudniu 1981 na Święcie Szczepu drużyna Chłopców z Muranowa
służył jako stojak na proporce.
po 25 latach działalności zostaje rozwiązana. Jej ostatnim drużynowym jest
Początkowo drużyna posiada tylko numer 186 i należy do hufca Stare Miasto,
a po reorganizacji – Śródmieście. Po roku Kąkolewski przekazuje drużynę
swojemu następcy, sam pozostając jej opiekunem aż do śmierci w grudniu
1963 roku. Mniej więcej około roku 1960 drużyna oficjalnie nazywa sie już
„Chłopcami z Muranowa” i otrzymuje sztandar. Bohaterem drużyny zostaje
Józef Bem.
Chłopcy z Muranowa biorą udział w wielu obozach, tak zwanych zimowiskach i wiosenniskach (ostatnie w 1970 roku). Wykazują się wieloma inicjatywami zarówno dla szkoły, jak i osiedla (organizują różne zawody sportowe).
Niebieska chusta – kolor drużyny – wyraźnie wyróżnia się na muranowskich
podwórkach.
Jednocześnie z drużyną harcerzy działa drużyna harcerek. W 1961 roku powstaje też pierwsza drużyna zuchów. 5 kwietnia 1967 roku w rozkazie Komendy
Hufca zostaje ogłoszone powstanie szczepu. Jego komendantem jest Wojtek
Fizyta. W tym też roku przypada dziesiąta rocznica powstania Chłopców
z Muranowa i na uroczysty apel przybywają byli harcerze drużyny. W kwietniu 1969 roku rusza Akcja Bohater, gdzie imię dotychczasowego bohatera Chłopców z Muranowa, generała Józefa Bema, przyjmuje cały szczep.
W latach 70. przedstawiciele szczepu biorą udział w wielu wyjazdach do pionierów w NRD i na Węgrzech. Uczestniczą w Operacji Frombork 1001 oraz
innych wydarzeniach harcerskich organizowanych przez chorągiew czy
hufiec. 17 września 1973 roku na Radzie Szczepu ówczesna dyrektor szkoły,
pani Walczykowska, występuje z inicjatywą ufundowania sztandaru szczepowi. Trzy miesiące później Komitet Rodzicielski oraz byli instruktorzy i harce-
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Krzysztof Golian. Po dwóch latach drużyna na chwilę zostaje reaktywowana,
ale nie udaje jej się przetrwać. Kilkanaście lat temu wznowiono działalność
szczepu 186 WDHiZ im Gen. Józefa Bema. Ale to już inna historia, inni harcerze
i inne chusty.
Chłopcy z Muranowa mieli swoją piosenkę. Napisała ją lwowianka
Janina Gillowa, prawdopodobnie około roku 1961 (data ta figuruje
w śpiewniku obozowym drużyny na ten rok). Na początku lat 80.
ówczesny komendant szczepu, Darek Mucha, rozkazem ustanowił
piosenkę Chłopców z Muranowa hymnem szczepu.

Sto osiemdziesiąty szósty
numer ma drużyna ta.
Każdy z nas niebeiską chustę
i wesołe oczy ma.
(...)
My, chłopaki z Muranowa,
każdy kocha go i zna.
On to to wszystkich nas wychował
od pierwszego życia dnia.
Hej, ty Muranowie
wojna cię zburzyła w gruz,
lecz nasi ojcowie
cię odbudowali już.
(...)

Proporczyki Chłopców z Muranowa

Wysłuchała Monika Utnik-Strugała
Zdjęciaz archiwum prywatnego

www.fundacja-alteredu.pl

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

Beginnings

Początki

In this digital age it is hard for us old-timers to comprehend that
there are youngsters out in this world who have never seen, let alone
know what a 45 rpm single looks like. And horror of horrors, a gramophone is either an unknown object or one fit for a museum. When
all music is instantly downloadable on any mobile phone, tablet
or computer, there are still a few brave old souls who, with an avid
pasion continue to search for and collect these black pieces of vinyl.

Dosyć trudno jest nam, urodzonym przed erą cyfryzacji pojąć, że
istnieją na tym świecie młodzi ludzie, którzy nie mają pojęcia jak wygląda czarny singiel 45rmp. Najbardziej jednak przeraża fakt, że gramofon jest dla nich obiektem muzealnym lub wynalazkiem, o którego
istnieniu nie słyszeli. W czasach, w których dowolny utwór muzyczny
można natychmiast pobrać na telefon, tablet czy komputer, są jednak
jeszcze niezłomne dusze, które z zachłanną pasją poszukują i zbierają
czarne krążki winylu.

Growing up in Wembley in the 1950s my life was split between the
Polish and English elements. At home we spoke in Polish. My aunt Maniusia
would come from her flat in Earls Court most weeks for Sunday lunch with us
after mass. On Saturdays I attended a Polish Saturday school learning Polish
grammar and history for 3 or 4 hours, and one evening during the week
I attended the Polish scouts. I do not remember learning to speak English. On
my first day at kindergarden school I couldn’t speak a word of English and
screamed my head off all day. The next thing I remember is that I was speaking
English fluently! If only other languages had come to me as easily. At school,
initially at St Augustine’s for two years, and then for the next twelve years at
St Benedicts in Ealing, I pursued my education. Although there were several
other Polish boys at this school, all my friends were English or more exactly
Irish. Such names as Paddy Maher, Pete Lynch, Pete Sheehan, Martin McNamee
and Jack Diamond tend to betray their roots. Some 50 years plus after leaving
school we are all still in touch.
I was not one of the more brilliant students at school, but equally I did enough
to get by. My interests lay more in sports than academia and I was soon in
the school rugby XV finishing up playing for three years in the 1st XV which
gave me a position of respect in the school. I continued playing rugby until
the age of 45, despite the inconvenience of have four sons in the interim!
An even more traditional English sport is cricket and I was also a keen player
at school but never made it to the school team. After leaving school I was persuaded to play for a club and discovered that I was a reasonably good player.
I carried on playing until the age of 65 with my last game being in Sydney,
Australia. I played in the same team with all my sons although only four of us
played in the same team at the same time. One of my sons is also called Adam
and another Andrew. This caused some confusion for the scorers who had to
contend with three “A.Komorowskis”.
My collecting trait first manifested itself in terms
of stamp collecting and this was joined by collecting books about cricket. But by the time I was sixteen this was completely overtaken by my passion
for collecting rock ‘n’ roll records. I sold my stamp
collection in a shop near the Polish restaurant
“Daquise” in South Kensington, and the books to
a second-hand bookshop in Wembley, the proceeds going to fund my disc purchases. I started
receiving pocket money from my parents on a weekly basis amounting to
5/- (five shillings). A single record cost 5/8d so I was almost able to buy
a record a week. To augment my spending power I started taking jobs
during the summer holidays from around the age of 16. I worked as a petrol
pump attendant at a garage in Chiswick, I worked at the Top Rank photo
studio in Park Royal, I worked at the Dunlop Tyre Factory on the Great
West Road, and I spent a couple of months working on the electrification
of British Rail train tracks near Bletcley In those halcyon days there never
seemed to be a problem getting work, if you were willing to graft. Of
course, not all my earnings went on vinyl discs, but they certainly helped
my collection grow quite quickly. To the best of my memory the first record
I ever purchased was “Diana” by Paul Anka, a number one hit in the UK in
August 1957. I then started adding records that had been hits before I had
started collecting. So I purchased “Rock Around The Clock” by Bill Haley & the
Comets (a hit in January 1955), “Be Bop A Lula” by Gene Vincent & the Blue Caps
(a hit in August 1956), and Jerry Lee Lewis “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”
(a hit in September 1957). The collection was under way.

W latach pięćdziesiątych dorastałem w londyńskiej dzielnicy Wembley, a moje
życie było podzielone na część polską i angielską. W domu mówiliśmy po
polsku. Zazwyczaj po niedzielnej mszy przychodziła do nas na obiad ciocia
Maniusia, która mieszkała na Earl’s Court. W soboty chodziłem do polskiej
szkoły, w której przez trzy, cztery godziny uczyłem się polskiej gramatyki
i historii, a raz w tygodniu miałem zbiórki polskich harcerzy. Nie pamiętam
natomiast, żebym uczył się mówić po angielsku. Pierwszego dnia w przedszkolu krzyczałem jak opętany cały dzień i nie umiałem powiedzieć słowa
w tym języku. Następne co pamiętam to fakt, że mówię płynnie! Szkoda, że
inne języki nie wchodziły mi z taką łatwością. Początkowo, przez dwa lata
chodziłem do szkoły św. Augustyna, przez kolejnych dwanaście kontynuowałem naukę w szkole św. Benedykta na Ealingu. Było tam paru chłopaków
z Polski, ale moi przyjaciele byli Anglikami, a raczej Irlandczykami. Zdradzały
ich pochodzenie imiona i nazwiska: Paddy Maher, Pete Lynch, Pete Sheehan,
Martin McNarnee, Jack Diamond.
Nie byłem najbystrzejszym z uczniów, ale robiłem dość, by się w szkole utrzymać. Interesowałem się bardziej sportem niż tematami akademickimi i wkrótce
znalazłem się w szkolnej reprezentacji rugby, czym zyskałem sporo szacunku.
Grałem w rugby do 45 roku życia, pomimo „niedogodności” w postaci narodzin czterech synów!
Bardziej tradycyjnym niż rugby sportem jest
w Anglii krykiet, którym też się interesowałem, ale
nigdy nie dostałem się do szkolnej drużyny. Jak
skończyłem szkołę, przekonano mnie, bym spróbował swoich sił w klubie i tam okazało się, że
byłem niezłym graczem. Grałem w krykiet do 65
roku życia, ostatni raz w Sydney, w Australii. Byłem
wtedy w drużynie ze wszystkimi swoimi synami, na boisku było nas trzech.
Na dodatek jeden z synów ma na imię tak jak ja, Adam, a drugi Andrew.
To powodowało trochę zamieszania wśród sędziów, którzy musieli sobie
radzić z trzema „A. Komorowski”.
Bakcyla kolekcjonerstwa złapałem, gdy zacząłem zbierać znaczki a potem
książki o krykiecie. Zanim skończyłem 16 lat, byłem już całkowicie pochłonięty
zbieraniem płyt rockandrollowych. Sprzedałem mój zbiór znaczków w sklepie
mieszczącym się koło polskiej restauracji na South Kensington, a zbiór książek
w antykwariacie na Wembley, aby zebrać fundusze na zakup płyt. Zacząłem
też wtedy dostawać kieszonkowe od rodziców, 5 szylingów tygodniowo.
Cena płyty była zbliżona do tej sumy, stać mnie więc było na zakup jednej
prawie co tydzień. Chcąc zwiększyć moją siłę nabywczą, od 16 roku życia
podejmowałem dorywcze prace wakacyjne: pracowałem na stacji benzynowej, w studiu fotograficznym, w fabryce opon, kilka miesięcy spędziłem
też pomagając przy elektryfikacji kolei brytyjskich. W tych cudownych latach
nie było problemu ze znalezieniem zatrudnienia, jeśli chciało się pracować.
Oczywiście nie wszystkie moje zarobki szły na winyle, ale z pewnością
pomogły mojej kolekcji szybko urosnąć.
Jeśli dobrze pamiętam, pierwszą płytą kupioną za własne pieniądze był
singiel Paula Anki „Diana”, największy przebój sierpnia 1957 w Wielkiej Brytanii.
Zacząłem do kolekcji dodawać płyty, które zyskały status hitów zanim zająłem
się tym hobby. Kupiłem „Rock around the Clock” Billa Haley’a (przebój w styczniu 1955), „Be Bop A Lula” nagraną przez Gene’a Vincenta i The Blue Caps
(sierpień 1956) i „Whole Lotta Shakin’Goin’On” Jerrego Lee Lewisa, która stała
się przebojem we wrześniu 1957 roku. To był dobry początek dużej kolekcji.
Tłumaczenie: Julia Janik klasa 2 LO, Agnieszka Sozańska
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Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

www.slo7.waw.pl

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

Co w szkołach słychać?

slo7@slo7.waw.pl

Fot. Grzegorz Press. Na zdjęciu Martyna Peszko

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

„Rewolucja, której nie było”
W piątek 29 marca nasi uczniowie w ramach zajęć poszerzających świadomość społeczną o specyfice osób
neuronietypowych wśród nas – obejrzeli spektakl „Rewolucja, której nie było” Teatru 21.
Punktem wyjścia do pracy nad tym spektaklem był protest osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców (RON),
który rozpoczął się w sejmie 18 kwietnia i potrwał do
27 maja 2018 roku.
Spektakl „Rewolucja, której nie było” nie jest rekonstrukcją
wydarzeń, a raczej grą ze znaczeniami i emocjami, które
towarzyszyły protestowi w sejmie. Protest, który wiosną obserwowała
cała Polska, zostawił po sobie nie tylko rozczarowanie i bolesne świadectwo
marginalizacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pozostały po nim
także archiwalia – transparenty, listy i pocztówki pisane do protestujących
oraz przez nich samych. Skorzystają z nich aktorzy „Rewolucji, której nie
było”, ze sceny pytając o to, co wydarzyło się w sejmie, o wizerunek osób
z niepełnosprawnościami w Polsce, a w końcu także o to, czy środowisko
osób z niepełnosprawnościami może się zintegrować we wspólnej sprawie. Teatralna rewolucja da widzom i aktorom szansę sprawdzenia, czy
społeczne przekonanie, że osoby z niepełnosprawnościami mają zrezygnować z rozwoju w obszarze zawodowym, ograniczyć swe potrzeby do
minimum socjalnego, a swoje życie prywatne do przebywania w mieszkaniach i specjalistycznych ośrodkach – jest zgodne z ich potrzebą?

Fot. Grzegorz Press. Na zdjęciu Maciej Pesta
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TEATR 21 zrodził się w 2005 r. z warsztatów w Zespole Społecznych Szkół
Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Aktorami są przede wszystkim uczniowie oraz absolwenci szkoły – osoby z zespołem Downa i autyzmem. Ich
dawna zabawa w teatr zmieniła się w pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie. Spektakle Teatru 21 można było oglądać w warszawskich teatrach
(Dramatyczny, Studio, Powszechny, Nowy, Baj, Soho), Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN oraz Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, który
jest głównym miejscem aktywności zespołu. Grupa występowała również na
festiwalach w kraju (Wrocław, Poznań, Węgajty, Gdańsk, Kalisz, Łódź, Kielce,
Białystok, Pszczyna, Lublin) i za granicą (Praga, Neratov, Berlin, Helsinki, Freiburg).
Z Teatrem 21 współpracują artyści, edukatorzy i badacze działający na co dzień
w instytucjach kultury w całej Polsce. Grupę prowadzi Justyna Sobczyk.
Więcej informacji www.teatr21.pl

Fot. Grzegorz Press. Na zdjęciu Magdalena Świątkowska Fot. Grzegorz Press. Na zdjęciu (od lewej) Aleksandra
oraz Aleksandra Skotarek, Maciej Pesta i Beata Bandurska Skotarek, Maciej Pesta i Teresa Foks

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

www.fundacja-alteredu.pl

Integracyjne soboty
w szkole na Świętojerskiej

ŚWIATOWY DZIEŃ
ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Nowiutkie ławki w Społecznej Szkole Podstawowej
Fundacji AlterEdu przy ul. Świętojerskiej 24 zostały
w końcu przetestowane przez przyszłych uczniów!
W lutym ruszył cykl zajęć adaptacyjnych dla zerówkowiczów i pierwszoklasistów.

Autyzm jest zaburzeniem neurologicznym, które powoduje,
że osoby nim dotknięte mogą zachowywać się dziwnie,
nieprzewidywalnie, mają kłopot w nawiązywaniu relacji
społecznych, wyrażaniu emocji, rozumieniu niektórych
zjawisk społecznych.

Na pierwszych zajęciach uczestnicy mieli okazję poznać
swoich szkolnych kolegów, pedagogów oraz maskotkę – jamnika Lucka.
Uczyli się swoich imion, opowiadali o zainteresowaniach, śpiewali, rysowali
swoje herby, opanowywali podstawy hiszpańskiego.

Autyzm nie jest chorobą psychiczną. Specjaliści określają
autyzm jako całościowe zaburzenie rozwojowe. Dziecko z autyzmem rozwija
się odmiennie niż jego rówieśnicy; zabawy przybierają często specyficzny
bieg, mogą mieć charakter stymulujący, służą dostarczeniu sobie różnych
bodźców. Dziecku trudno jest zrozumieć i przyjąć reguły zabawy rówieśniczej, polegającej na spontanicznym odgrywaniu ról, np. zabawa w sklep,
w dom.

Fot. Fundacja AlterEdu

Na trzecich zajęciach panowała niepodzielnie „królowa nauk”, czyli matematyka. Czy było nudno? Absolutnie nie, bo matematyka to nie tylko trudne
zadania i tabliczka mnożenia, matematyką można się świetnie bawić, rysując
labirynty czy układając kolorowe wzory i figury.
Miło patrzeć, jak podczas zajęć zawiązują się przyjaźnie, wrażenie robią też
zdolności i zaangażowanie przyszłych uczniów. Te małe gwiazdki na pewno
rozbłysną w szkole jasnym światłem, jak w piosence, której nauczyła ich
Dolly: „This Little Light of Mine, I’m Gonna Let it Shine”:)
W klasach „0” oraz „1” zostały ostatnie wolne miejsca. Zainteresowanych
prosimy o kontakt pod numerem tel. 223926140, tel. kom. 601777017
lub emailem: kontakt@sspfae.waw.pl. Zapraszamy również na kolejne
zajęcia adaptacyjne, które odbędą się 6 kwietnia i 18 maja o godz. 10:30
przy ul. Świętojerskiej 24.

Fot. Fundacja AlterEdu

Fot. Grzegorz Press. Na zdjęciu Martyna Peszko

Kolejna sobota była „angielska”. Jej główną bohaterką była urocza Dolly, która
ma szeroki uśmiech, mnóstwo energii do zabawy i pięknie śpiewa, ale … mówi
tylko po angielsku. Czy udało jej się porozumieć z dziećmi? Oczywiście!
Umiejętności językowe przyszłych uczniów są godne podziwu. Każdy
potrafił się przedstawić, były konwersacje o pogodzie, modzie i ulubionych
kolorach, rozmaite gry, piosenki i zgadywanki.

Autyzm nie mija z wiekiem i nie ma na niego lekarstwa. Osoba nim dotknięta
ma przez całe życie problemy, przede wszystkim w relacjach z innymi ludźmi.
Osoby dobrze funkcjonujące radzą sobie w otoczeniu przede wszystkim
dzięki systematycznej, długiej terapii. Autyści nie uczą się jak osoby neurotypowe; poprzez doświadczenie i obserwację zachowań społecznych. Dzięki
terapii i trenowaniu umiejętności społecznych oswajają sytuacje nieznane.
Autyzm może mieć różne stopnie nasilenia; łagodną formę nazywamy
espołem Aspergera, ciężki autyzm wiąże się często z brakiem rozwoju mowy.
Wiele osób ma problemy sensoryczne – ich zmysły inaczej odbierają światło,
dotyk, zapach, smak (na przykład nie pozwalają się dotknąć, zatykają uszy,
gdy słyszą nieprzyjemny dla nich dźwięk).
Autyzm stanowi jedną z cech mózgu wielu sławnych ludzi. Częściej dotyka
mężczyzn niż kobiety. Może przybierać różne, bardzo indywidualne formy.
Autyzm – okaż życzliwość, szacunek, opiekę. Przełamuj bariery.

WA ŻNE
Wiem, że to dziwne, ale muszę coś napisać. Robię to
w imieniu nie tylko swoim, ale także wielu innych. Są
ludzie, którzy lubią zgadywać. Bo sami umieją. Bo więkzość osób to umie. Chcą uniknąć niepotrzebnych słów,
bo im jest tak wygodnie. Uważają to za dobre. I może
dla nich jest. Ale nie wszyscy są w stanie. Istnieją
ludzie, którzy mogą być bardzo wrażliwi i pomocni.
Starają się być dobrymi przyjaciółmi, partnerami, rodziną. Ale po prostu
nie umieją zgadywać. W spektrum autyzmu często są takie osoby. One
same potrafią być bardzo dosadne. Często tak bardzo, że czasem uważane
jest to nawet za niestosowne. Takim ludziom jest trudno odnaleźć się
w tym codziennym teatrze. Przerasta ich rola, która została im narzucona,
a także odgrywanie pewnych scen razem z innym. A muszą długo i ciężko
pracować, żeby móc zacząć rozumieć, co się tutaj właściwie dzieje. Takie
osoby nie są złośliwe. Są po prostu trochę odmienne. Dlatego, proszę,
spróbujcie dać im szansę. Pewnie te zasady, ustalone na świecie od
bardzo dawna, wydają się wam czymś oczywistym. Ale niektórym zajmuje
więcej czasu, żeby poznać ten świat. Świat stworzony dla neurotypowych. Albo ich tam wpuścicie, albo oni będą siedzieć w swoim własnym.
Ale ich własny świat nie wystarcza wszystkim. Większość z nich chce,
a nawet musi też żyć w Waszym świecie. Dlatego proszę was, spróbujcie
nad tym pomyśleć. To też wymaga od Was wysiłku. Ale, żeby coś się
zmieniło, wszyscy muszą się postarać. Będę się cieszyć, jeżeli tym
postem przybliżyłam Wam trochę temat życia osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Zachęcam Was także do zapoznania się bliżej z tym
tematem. Naprawdę warto. Bo sama mam diagnozę, i wiem, o czym mówię.

Dziękuję, jeżeli to przeczytaliście.

GAZETA MURANOWSKA
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Śnieżynka
(opowiadanie z elementami horroru)
Odcinek 6 Prawda ukryta w sercu
Rano wszyscy byli smutni, brakowało
im motywacji i energii, którą dawała
im Liv. Zrobili jej prowizoryczny
Ilustracja autorki
grób przy jednym z drzew. Duch
dziewczny dawno zniknął. Pozostało
czekać na kolejną ofiarę mrozu. Dni mijały, przez ten
czas bohaterowie jedli upolowane ptactwo. Dziewięć
dni temu spadł na nich ten wyrok śmierci. Pewnej
nocy, gdy kolejny raz milczeli przy ognisku, usłyszeli
wycie wilków. Zbliżały się do nich. Zerwali się i zaczęli
siodłać konie. Wycie było coraz wyraźniejsze. Ruszyli
galopem przez śnieg, było ciężko. Nagle koń, na którym jechała mała Nina,
potknął się, zahaczając o kamień, na jego nodze zrobiła się rana. Grupa
zostawiała za sobą ślady krwi, więc nie było szans na zgubienie wilków.
Wycieńczona szkapa w pewnym momencie po prostu się przewróciła.
Ruda razem z koniem leżała na śniegu. Wilki już ich dogoniły i okrążyły.
Mimo rżenia i parskania konia, wilki nie wycofały się. Nagle jeden rzucił
się na małą i ugryzł w rękę. Rana krwawiła. Reszta grupy nie za wiele

Kwiecień w Teatrze Collegium Nobilium
Kwiecień i wiosnę powitamy razem z Moniką Strzępką,
która kończy już próby do ostatniego (w tym sezonie) dyplomu!
Monika Strzępka przygotowuje ze studentami IV roku Wydziału Aktorskiego spektakl „Płatonow”. Premiera już 5 kwietnia!

Bohaterowie dramatu Czechowa czują przeszłość na swoich barkach. To
obciążenie, z którym zmagają się w codziennym życiu i przeciwko któremu
chcą się buntować. Nie potrafią tkwić w poczuciu samozadowolenia, które
cechowało pokolenie ich rodziców. Pragną tworzyć świat, który będzie
lepszy, bardziej sprawiedliwy, ale ponieważ nie posiadają do tego narzędzi,
kapitulacja jest tylko kwestią czasu. Są jak dzieci, które otrzymały w spadku
marne i nieużyteczne dzieło życia ich ojców i muszą się z tym zmierzyć.
– Monika Strzępka

13 kwietnia na Scenie Mistrzów pojawi się Jerzy Trela z monodramem
Leszka Kołakowskiego pt. „Rozmowy z diabłem”:
Wilk niekiedy przywdziewa skórę owcy. Ksiądz Bernard, tropiąc czające
się wszędzie pokusy, prowadzi ze swymi słuchaczami przewrotną grę.
Raz jest natchnionym kaznodzieją, ciskającym gromy na bezbożnych, raz
zatroskanym o losy swych owieczek ojcem.
Po zimowej sesji egzaminacyjnej uznaliśmy, że kilka egzaminów młodszych
lat zdecydowanie zasługuje na to, aby pokazać je szerszemu gronu odbiorców i zaprezentujemy Państwu „Grając Balladynę” w reż. Jana Englerta
oraz „Ślub” w reż. Waldemara Śmigasiewicza.
12 kwietnia na Scenie Głównej zagramy „Konsternację” w reż. Grzegorza Chrapkiewicza, w którym to spektaklu zobaczycie Państwo między innymi naszych zeszłorocznych absolwentów. Spektakl został zrealizowany w
Gdyńskim Centrum Kultury:
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mogła zrobić. Kolejne ugryzienie, tym razem w nogę.
Nathaniel drżącymi rękami zarepetował broń. Odbezpieczył i zaczął strzelać do kłębiących się wilków.
Rozległ się krzyk dziewczynki, na początku niezrozumiały, jednak później zmienił wszystko.
– Pamiętam! Agata Zachodzka! Nie zapomnijcie. Tak
się nazywam. – Krzyk się urwał.
Maddlen schowała twarz w dłoniach. Wilki już dawno uciekły. Zakryli ciało zabitej gałęziami, by chronić
je przed ptakami i dzikimi zwierzętami. Nie mogli
pomóc rannemu koniowi, więc zrobili mu ze starego
szalika coś w rodzaju bandaża. Mimo tego zwierzę
dalej szło za nimi, niestety po drodze ponownie się
przewróciło. Została ich trójka. Podążali tak przez
las, a konie stepowały, bo chwilowo nigdzie im się
nie spieszyło. Gdy wyszli na otwartą przestrzeń,
musieli już tylko nie umrzeć z głodu. Po drodze miała być jedna wioska
i to wszystko. Maddlen czuła, że nie są tutaj sami. Zaczął wiać większy
wiatr i śnieg, przez co mało było widać. Teraz wszyscy odczuwali to, co
dziewczyna. Nagle znikąd pojawiło się dziesięcioro postaci na potężnych
koniach. Wszyscy trzymali broń skierowaną w stronę naszych bohaterów.
W tym momencie odezwał się jeden z napastników. – Teraz pójdziecie
z nami.
Ciąg dalszy nastąpi

Sytuacja zmienia się dynamicznie, przybierając różne odcienie absurdu.
„Konsternacja” jednego z najważniejszych dramaturgów młodego pokolenia – Mariusa von Mayenburga, to tylko z pozoru lekka komedia. Poślizg
tożsamości i ciągle zmieniająca się narracja są najczystszym tematem spektaklu i skutkują odpowiednią alegorią naszych czasów.
Również dzięki współpracy z GCK będzie można zobaczyć u nas „Wieczory
ateńskie”, w reż. Mateusza Olszewskiego – 13 i 14 kwietnia.
„Wieczory ateńskie” Piotra Gładilina to komedia, w której spotykamy trzypokoleniową moskiewską rodzinę. Poważne problemy ukazane są z przymrużeniem oka, a wszystko z niezwykle bogatą kulturą rosyjską w tle.
Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszego repertuaru!
Teatr Collegium Nobilium jak zwykle zapewnia specjalne zniżki seniorom
i studentom.
Godziny otwarcia Kasy Teatru zostały zmienione:
pon. – pt.: 11.00 – 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu
sob. – niedz.: 13.00 – 17.00 lub do rozpoczęcia spektaklu
Więcej informacji na stronie www.tcn.at.edu.pl

www.fundacja-alteredu.pl

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

KWADRAT
„ODWRÓCONEJ KLASY”
Traf chciał, że w jednym tygodniu przeglądałem materiały ze szkolenia NIEBANALNIE O GIEŁDZIE i wywiady
z młodymi muzykami, zamieszczone w JAZZPRESS-ie.
I doznałem uczucia totalnej asocjacji zarówno intelektualnej, jak i emocjonalnej.
Nauczyciel, jak polityk, powinien być skuteczny. Powstaje więc pytanie:
nauczanie tradycyjne czy może metoda „odwróconej klasy”? Gdyby zamienić miejsca – zdobywać podstawy wiedzy w domu, a praktykować
w szkole? W domu uczeń ma on-line wszystkie materiały. W szkole staje się
źródłem wiedzy, równie ważnym jak nauczyciel. Przyjmuje rolę wzajemnego recenzenta kolegów. Z kolei nauczyciel odgrywa nowe role: mistrza,
mentora, moderatora dyskuji, towarzysza czy przewodnika. Relacja nauczyciela z uczniami jest bardziej zindywidualizowana, głębsza. „Odwrócona
klasa” to samokształcenie dostosowane do preferencji ucznia, zagłębienie
się w temat i lepsza świadomość własnych postępów.
Muzyk, szczególnie młody, powinien mieć dar selekcji inspiracji i szybko
poznać siebie samego. Młodzi polscy jazzmeni coraz chętniej studiują
zagranicą. Jeden z nich, pianista Grzegorz Tarwid, powtarza w wywiadach,
że to świetny wybór. Rhythmic Music Conservatory w Kopenhadze daje
dużo wolności. Był nastawiony na to, że dostanie jakiś program do studiowania, ale sam musiał go stworzyć. Zajęcia, koncertowanie, nagrywanie
– sam układał swój harmonogram. Dla osoby znającej polski system nauczania to nowość. Zaskakujący jest też sposób, w jaki duńscy nauczyciele
egzekwują pracę studentów. Wykładowcy, nie chcąc urazić studenta,
mówią, że coś mógłby zrobić inaczej, ale od razu dodają, że to tylko
ich zdanie, więc student może robić wszystko. Takie podejście sprawia,
że, jeśli student ufa wykładowcy, to może podjąć ryzyko. Tarwid uważa,
że traktując takie opinie z dystansem i zrozumieniem drugiej strony, sam
może z nich wyciągnąć to, co dobre.

pracujący dla skandynawskich
artystów. Pokazywał, jak muzycy sami dla siebie mogą stać
się managerami. Tarwid lubi
otwarte, kopenhaskie myślenie,
zaczął tu komponować na potrzeby różnych składów. Miał
ciekawe zajęcia z kompozycji,
podczas których studenci byli
dzieleni na zróżnicowane muzycznie grupy i co tydzień
musieli na ich potrzeby napisać
jakiś utwór.
Tarwid ostatnio pracował nad
projektem na zaliczenie semestru w Kopenhadze – utworem,
który traktował improwizację
jako element kompozycji. Grało
go osobno pięciu pianistów na festiwalu, który wymyślił i zorganizował
w warszawskim SPATiF-ie. To oryginalny festiwal, w którym nie chodzi
o granie koncertów, a raczej o ukazanie pracy poszczególnych pianistów.
Tarwid chciał, by pokazali oni, jakie rytuały pomagają im w ćwiczeniu.
Stwierdził jednak, że będzie to ogólnikowe i napisał utwór, który pokazał
muzykom dopiero w trakcie występu. Chodziło o to, by publiczność mogła
usłyszeć odmienne podejścia do tego samego materiału i zobaczyć, jak
różnie można go budować od zera oraz pracować nad własną interpretacją. Do udziału zaprosił Kamila Piotrowicza, Andrzeja Jagodzińskiego,
Piotra Zabrodzkiego, Andrzeja Karałowa oraz Alberta Karcha. Instrument
ustawiono wśród publiczności, by kontakt był nieskrępowanie bezpośredni.
„Odwrócona klasa” do kwadratu! W jazzie wszystko możliwe…

Na co dzień obraca się w wielokulturowym i wielogatunkowym muzycznie środowisku. Poza stricte muzycznymi wydziałami są w Kopenhadze
wydziały produkcji muzycznej, nauczania, managementu czy kreowania
muzyki elektronicznej. Ważny dla Tarwida jest aspekt managerski. Na uczelni miał zajęcia z przedsiębiorczości, które prowadził nauczyciel–praktyk,

Włoski Instytut Kultury w Warszawie oraz Kino
Muranów już po raz ósmy zapraszają na przegląd
najnowszych filmów z Półwyspu Apenińskiego:
Cinema Italia Oggi. W ramach przeglądu będzie
można obejrzeć filmy, które biły rekordy oglądalności, urzekły krytyków i zdobyły nagrody na festiwalach w kraju i za granicą – najlepsze włoskie produkcje z ostatnich lat. Miedzy innymi obsypany
nagrodami „Oni” Paola Sorrentiniego, bawiący się
biografią byłego premiera Włoch czy „W domu
wszystko ok” opowiadający historię wielopokoleniowej rodziny, która spotyka się, by wspólnie świętować Złote Gody seniorów rodu.
Również w kinie Muranów – „Wszyscy wiedzą”, trzymający w napięciu, zaskakujący i do samego końca
mylący tropy nowy film Asghara Farhadiego. Za sprawą
mistrzowsko poprowadzonego dramatu obyczajowego z elementami kryminału i love story, po raz kolejny
na ekranie spotkał się gwiazdorski duet (a prywatnie
para) – Penélope Cruz i Javier Bardem. Cruz wciela się
w rolę Laury, kobiety, która przed laty wyjechała do

Argentyny, a dziś powraca do rodzinnego hiszpańskiego miasteczka na ślub siostry. Bardem gra Paco,
jej dawnego kochanka, teraz cenionego winiarza. Parę,
którą kiedyś łączyło uczucie, tym razem zbliży tragedia: podczas burzowej weselnej nocy znika bowiem
nastoletnia córka Laury, Irene. Od tego momentu osadzony w urokliwym, okolonym winnicami miasteczku,
film całkowicie zmienia nastrój.
Czasem warto zaplanować coś z wyprzedzeniem.
Teatr Capitol już teraz zachęca, by rezerwować
bilety na wyjątkową zabawę z okazji Dnia Dziecka.
W programie bajkowe przedstawienie, a po spektaklu animacje i słodka niespodzianka od Manufaktury
Cukierków.
„Śmierć to była jedyna pewna rzecz”, „Gasiłem pożary
w getcie”, „Ja będę żyła” – z okazji rocznicy wybuchu
powstania w warszawskim getcie Muzeum Polin przypomina relacje świadków tego wydarzenia: Symchy
Ratajzera-Rotema, Janusza Ostrowskiego, Haliny Aszkenazy-Engelhard. Więcej na: polin.pl
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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

Kiosk Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 7
tel. 792 042 060

co w muranowskiej (i nie tylko) trawie piszczy
Rusza program „Warszawska Złota Rączka”, w ramach którego samotni seniorzy otrzymają bezpłatną pomoc w drobnych usterkach. Cieknący kran? Nieszczelne okno? To nie
będzie już problem!
Z usługi fachowców będą mogli skorzystać seniorzy po 75.
roku życia, do dwóch razy w miesiącu. Naprawa nie może
przekroczyć 180 zł (usługa plus materiał) i nie obejmuje usług,
które pozostają w gestii wspólnoty lub administracji. Katalog
napraw, z których mogą skorzystać seniorzy, obejmuje m.in.
powieszenie lustra, półki, karniszy, naprawę listew przypodołogowych, naprawę kranów, uszczelek, udrażnianie odpływów, podłączenie pralki, wymianę żarówki. Zgłoszenie usterek

przyjmowane jest pod numerem telefonu 22 614 13 16 oraz
500 288 007. Realizatorami programu są Mazowiecki Oddział
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Fundacja Pomoc
Potrzebującym.
Jesteś fanem recyklingu, ponownego użycia, przerabiania
śmieci na nowe funkcjonalne przedmioty? Nie umiesz wyrzucać? Wejdź na Facebooka i dołącz do grupy @UwagaSmieciarkaJedzie. Jeśli na Twoim śmietniku znajduje się coś godnego ponownego użycia, daj znać. Możesz zgłaszać również
rzeczy, które chcesz oddać bezpośrdnio.
Muranów stał się ostatnio mekką dla kawoszy. Na Andersa
co 100 metrów to jakaś kawiarnia. Idąc od Stawek w kierunku
centrum mijamy kolejno: Green Caffe Nero, Kluboksięgarnię
Radio Telewizja, Robusta Coffee i FatWhite Coffee Bar. I tak
trzymać, bo – cytując klasyka – „cała nadzieja w kawie”.

email: kiosk@ewejsciowki.pl

Krz yżówka

1

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

2

Spacerkiem
po Warszawie

www.joannaklimas.com

Biblioteka Publiczna
i III Czytelnia Naukowa
al. Solidarności 90
tel: 22 838-39-72

3

4
5

www.bpwola.waw.pl

6

Tyﬂogaleria Biblioteki
Centalnej Polskiego
Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 7
tel. 22 635-33-20

7

www.biblioteka-pzn.org.pl

8

Muzeum Niepodległości
al. Solidarności 62
tel. 22 826 90 91

9
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www.muzeumniepodleglosci.art.pl

Instytut Wzornictwa
Przemysłowego
ul. Świętojerska 5/7
tel. 22 860 01 73
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12

14

13
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16
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www.iwp.com.pl

19

Ćwiećfunciak
ul. Andersa 30,
tel. 799 328 822
www.facebook.com/cwiecfunciak

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

8

Poziomo:
2. Jest najbardziej znaną warszawską galerią.
Tam zamordowano prezydenta G. Narutowicza
3. .... o Złotej Kaczce rozgrywała się w lochach Zamku
Ostrowskich
6. Wszyscy mamy je w domach, ale te są królewskie
7. Jest naprawdę wielki. Na jego scenach występowali
m.in. Andrzej Hiolski, Jose Cura, Bogdan Paprocki
czy Placido Domingo
9. Ta ulica była częścią Osi Stanisławowskiej i honorowała
marszałka koronnego F. Bielińskiego
11. Tak potocznie nazywa się Stare Miasto
15. Zaprojektował je w XIX wieku W. Lindley.
Dzięki temu mamy dzisiaj w kranach świetną wodę
16. Ni to dziewczyna, ni to ryba. Jest w herbie Warszawy
17. Jest Królewski. Stoi i będzie zawsze stał, ale był także
kupą gruzu.

GAZETA
MURANOWSKA

Restauracja Arsenał
ul. Długa 52
tel. 22 635 83 77

GAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

PISMO WYDAJE:
Fundacja AlterEdu

18. To najstarsza polska uczelnia artystyczna
19. Jest naprawdę gruba. Od czasów stanisławowskich czerpano
z niej wodę
Pionowo:
1. Półokrągła brama-baszta będąca częścią murów obronnych
4. Tam leżą szczątki nieznanego żołnierza
5. Wielu naszych uczniów chciałoby na nim studiować
8. Ten włoski malarz utrwalał ciekawe widoki Warszawy
z fotograficzną dokładnością
10. Lewy brzeg ma uregulowany, prawy zupełnie dziki
12. Tam Jan III Sobieski wybudował pałac
13. Kiedyś przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy, teraz stoi
na kolumnie
14. ... Kultury i Nauki. Najwyższy budynek w Warszawie
17. W tym ogrodzie nie uprawia się kapusty, tam otacza się opieką
zwierzęta

REDAKTOR NACZELNA: Monika Utnik-Strugała
SEKRETARZ REDAKCJI: Dorota Oraczewska, tel. 501 035 838

DZIAŁ HISTORIA: Ewa Kasperska
DYREKTOR ARTYSTYCZNY: Dariusz Miroński

KONTAKT Z REDAKCJĄ: ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa tel. 501 035 838 email: gazetamuranowska@muranow.waw.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji redagowania nadesłanych tekstów. Wszystkie materiały
publikowane w „Gazecie Muranowskiej” mogą być przedrukowywane wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

