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Pasaże Warszawy

Aby skutecznie
uczyć trzeba
wiedzieć...
Żaden orzeł nie nauczy się latać tuż
po wykluciu z jaja…
Wiedza o prawidłowościach
rozwojowych jest podstawą
skutecznego planowania szkolnej
aktywności uczniów i nauczyciela.
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Galeria Wiktoria Emmanuela II w Mediolanie z wejściem jak łuk
triumfalny, Galeria Umberto I w Neapolu z oryginalną konstrukcją
kopuły o wysokości ponad 56 metrów czy Galeria Mazzini
w Genui to najlepsze przykłady istnych salonów miast, świątyń
handlu i oraz luksusu. Z eleganckimi kawiarniami, najlepszymi
hotelami i ekskluzywnymi sklepami są diamentem metropolii,
symbolem splendoru i przepychu. Ale czy wiecie, że przed
wojną również Warszawa miała swoje pasaże? Oba już dziś nie istnieją, zmiecione
z kart historii w czasie Powstania Warszawskiego.
str. 2

SPOŁECZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA FUNDACJI
ALTEREDU
Czy znacie bajkę autorstwa
R.H. Reevesa „Szkoła dla zwierząt”?

Kiedyś zwierzęta doszły do wniosku,
że muszą zrobić coś bohaterskiego,
aby sprostać problemom „Nowego Świata”,
i założyły szkołę. Jej program zawierał
bieganie, pływanie, wdrapywanie się na drzewa i latanie.
Aby łatwiej było szkołę prowadzić, każde zwierzę
uczestniczyło we wszystkich zajęciach.
str. 7

MIĘDZYWOJENNA
WARSZAWA ZAKOCHANA
W JAZZIE PO USZY!
Nowinki zachodniej muzyki tanecznej,
jazzowej i oscylującej na granicy rozrywki
i jazzu zaczęły docierać do Polski
na początku lat dwudziestych ubiegłego
stulecia.
str. 2
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Pasaże Warszawy
Galeria Wiktoria Emmanuela II w Mediolanie z wejściem
jak łuk triumfalny, Galeria Umberto I w Neapolu z oryginalną konstrukcją kopuły o wysokości ponad 56 metrów
czy Galeria Mazzini w Genui to najlepsze przykłady
istnych salonów miast, świątyń handlu i oaz luksusu.
Z eleganckimi kawiarniami, najlepszymi hotelami i ekskluZdjęcia Autorki
zywnymi sklepami są diamentem metropolii, symbolem
splendoru i przepychu. Ale czy wiecie, że przed wojną
również Warszawa miała swoje pasaże? Oba już dziś nie istnieją, zmiecione
z kart historii w czasie Powstania Warszawskiego.
Pierwszy to Pasaż Simonsa, który w latach 1903–1944 znajdował się u zbiegu
ulic Długiej i Nalewek. Został zbudowany na zamówienie berlińskiego kupca
Alberta Simonsa według projektu architekta inż. Terleckiego, w miejscu po zburzonym klasztorze i kościele Brygidek. Miał żelbetową konstrukcję, nie było
ślepych ścian, tylko duże sale. Początkowo pasaż składał się z dwóch budynków,
później dobudowano nowe, sześciopiętrowe skrzydło. Opróczlokali handlowych w Pasażu Simonsa znajdowały się również biura, m.in. miał tu siedzibę
największy warszawski żydowski klub sportowy Makabi Warszawa oraz dwie
sale do ćwiczeń Makabiego – gimnastyczna i bokserska.
Oprócz tego w galerii znajdowało się siedem wind i kilka
restauracji.
Drugi z pasaży, Galeria Luxemburga, mieścił się tam,
gdzie dziś przebiega senna uliczka Canaletta. Wejście
do galerii wiodło od Senatorskiej 29, a przy wejściu umieszczony był napis „Sibi et suis” – „Sobie i swoim”. Pasaż
powstał w 1910 r., na zamówienie przemysłowca Maksymiliana Luxemburga. Projekt przygotował Leon S. Drews.
Galeria miała 120 m długości i 10 szerokości, nad 6 piętrem kryta była oszkloną konstrukcją żelazną. Znajdowały
się w niej 44 magazyny, na piętrach skrzydeł bocznych
252 pokoje zajęte przeważnie przez biura handlowe,

a pod ulicą podziemia przeznaczone na zabawy sportowe, jak tor do jazdy na
wrotkach z miejscem dla orkiestry, sale gimnastyczne, bilardowe, kręgle oraz
cukiernia i kino Splendid, którego wnętrza utrzymane były w stylu art déco
z motywami egipskimi. Do tego budynek miał centralne ogrzewanie, wentylację,
oświetlenie elektryczne i windy. W galerii był też hotel Grand, a wnętrza jego
kawiarni zaprojektowali Józef Gałęzowski i Edward Trojanowski. Salę tej
ostatniej zdobił fryz z motywami ludowymi, w sali bilardowej znalazły się
natomiast boazerie zdobione snycerką. Grand Café była ponadto doskonale
zaopatrzona w nowinki technologiczne, takie jak zmywarka czy próżniowa
maszyna do parzenia kawy. W pokojach hotelowych zainstalowano z kolei
po raz pierwszy w Warszawie telefony połączone z centralą miejską. Od 1919
roku w pasażu siedzibę znalazł słynny kabaret Qui-pro-Quo, w którym występowali tacy aktorzy, jak Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Eugeniusz Bodo,
Adolf Dymsza, Stefania Górska czy Zula Pogorzelska, a przedstawienia zapowiadał Fryderyk Jarosy. Galeria nigdy nie została ukończona. Kończyła się ślepo,
obie jej części połączono na wysokości trzeciego piętra przeszklonym, żelbetowym pomostem w formie trójkątnego szczytu, cofniętym o jedną oś w głąb
pasażu. Był to jeden z ciekawszych przykładów modernizmu w Warszawie.
Oba pasaże po wojnie rozebrano. Co ciekawe, właśnie powstaje namiastka
Pasażu Simonsa na rogu Długiej i Bohaterów Getta, który ma nawiązywać do
przedwojennej legendy.

Ulica Canaletta. W tym miejscu stał Pasaż Luxemburga

MIĘDZYWOJENNA
WARSZAWA ZAKOCHANA
W JAZZIE PO USZY!

skład o czterech muzyków; między innymi w roli drugiego pianisty wystąpił
Szymon Kataszek, z którym jeszcze w czasach konserwatorium improwizowali
wspólnie muzykę do niemych filmów. Grupa grała też w teatrzykach i kabaretach, a nawet wzięła udział w tournée reklamowym motocykli Indian! W 1924 r.
nagrała swoje pierwsze płyty i... przeniosła się do Krakowa.
W Oazie pozostał Petersburski, występując jako coleader w orkiestrze Artura
Golda, obaj byli polskimi Żydami. Ich ogromna popularność stała się wręcz przysłowiowa, utrwalono ją nawet w tekście foxtrota z 1926 r.: Gdy Petersburski
razem z Goldem gra, nie zaśniesz przez całą noc aż do dnia! Gold z bratem
Henrykiem – skrzypkiem – w 1925 r. założył także oktet, nagrywający dla
wytwórni Syrena, a występujący w kawiarni Bodega w Pasażu Italia przy
Nowym Świecie.
W lutym 1925 r. zaczęła nadawać audycje próbne stacja Polskiego Towarzystwa
Radiotechnicznego; było tam sporo jazzu, transmitowano koncerty ze wspomnianej Oazy i teatrzyku Qui Pro Quo, mieszczącym się w Galerii Luxenburga
przy ulicy Senatorskiej. Rok później warszawska stacja Polskiego Radia zainaugurowała działalność, emitowano nagrania jazzu europejskiego i amerykańskiego.
Słuchacze mieli niekiedy ambiwalentne odczucia, ale poziom polskich jazzban-



Nowinki zachodniej muzyki tanecznej, jazzowej i oscylującej na granicy rozrywki i jazzu zaczęły docierać do
Polski na początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia.
Nie pozostało to bez wpływu na rozwój tańców wywodzących się z jazzu, które wymagały odpowiedniej przestrzeni
i nastrojowego klimatu na modłę zachodnich lokali nocnych. W latach międzywojennych, wzorem Europy Zachodniej, ogromną popularność zdobyły tzw. fajfy
– popołudniowe spotkania i zabawy taneczne w ulubionej kawiarni lub restauracji. W większych miastach i uzdrowiskach zaczęły powstawać restauracje z dansingami, gdzie bawili się zwykle ludzie majętni i bywali w świecie, żądając od
właścicieli lokali rozrywki na odpowiednio prestiżowym dla siebie poziomie.
Występowali więc na dansingach soliści zagraniczni, a do tańca przygrywały
najlepsze polskie orkiestry, mające za wzór jazzbandy zza Wielkiej Wody. Takiej
muzyki nie wykonywano wtedy w żadnej sali koncertowej,
pozostawał tylko dansing. Skład instrumentalny ówczesnych
orkiestr zależał głównie od poczucia estetyki restauratora,
często orkiestrom stricte jazzowym trudno było o pracę.
Skrzypce i harmonia stawały się wszechobecne, zapewniając klienteli tychże lokali odpowiedni repertuar. Najwięcej
restauracji z dansingami miał Lwów, Poznań, Kraków i –
oczywiście – Warszawa.
Pierwszym polskim zespołem jazzowym był prawdopodobnie kwintet Zygmunta Karasińskiego, który dzięki pobytowi w Berlinie, gdzie nawiązał kontakty z amerykańskimi
muzykami grającymi dixieland, rozwinął się jako muzyki poczuł w sobie misję liderowania kolegom. W Polsce takich
możliwości wtedy nie było. Karasiński grał na skrzypcach
i alcie, Jerzy Petersburski na fortepianie, Fred Melodyst na
banjo, a skład uzupełniało dwóch Niemców – kontrabasista
i perkusista. Zespół Karasińskiego w 1923 r. uświetnił otwarcie dansingu Oaza przy ulicy Wierzbowej. Lider poszerzył

Nowo ukończony Pasaż Simonsa

Zespół Kabaretu Qui pro Quo, 1931
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Halickiego. W 1936 r. orkiestra występuje w kadów rósł jak grzyby po deszczu. Prezentowano
wiarni Esplanada przy ulicy Sienkiewicza. Składy
nagrania polskie wytwórni Syrena i Odeon, a do
większości polskich zespołów swingowych polisty lokali z transmisjami na żywo dołączyła
większają się nawet do kilkunastu muzyków – powkawiarnia Ziemiańska, zlokalizowana przy placu
stają bigbandy na wzór amerykańskich.
Dąbrowskiego. Liczni właściciele radioodbiorniJazz popularyzowała w stolicy, pochodząca z roków „łapali” stacje zagraniczne, gdzie jazzu było
dziny polsko-żydowskiej, Janina Rotwandówna,
w bród. Z kolei pierwszy film dźwiękowy Śpietłumaczka list dialogowych z anglosaskich filmów
wak jazzbandu, w Polsce pokazywany od 1929 r.,
i korespondentka Melody Maker. Pracowała
spowodował wręcz panikę wśród akompaniatorów niemych obrazów, a więc w dużej liczbie
w Alejach Jerozolimskich przy ulicy Brackiej, kilka
i jazzmenów. Na początku lat trzydziestych
razy w roku bywała w Londynie, skąd przywoziła
ruszyła produkcja rodzimych filmów dźwiękonie tylko płyty, ale także newsy jazzowe. Miała
wych i muzycy oraz kompozytorzy nie mogli
zwyczaj urządzać w domu przy Nowym Świecie
narzekać na brak pracy.
płytowe jam sessions z udziałem muzyków wyKabaret Qui pro Quo, Senatorska 29
W 1927 r. powołano do życia nowy tytuł
stępujących w mieście. Częstym gościem był u niej
prasowy – ukazał się debiutancki numer Jazzu, efemeryczny zresztą, na jego
wspomniny już Ady Rosner, gwiazda Palais de Danse przy ulicy Rymarskiej
(dziś plac Bankowy) i Café Club w Alejach Jerozolimskich.
kontynuację środowisko jazzowe czekało do roku... 1956. Warto wspomnieć
Od 1923 r. w lokalu przy ulicy Konopnickiej prowadził działalność warszawo reklamach zamieszczonych w tym czasopiśmie: w Café Italia przy Nowym
ski oddział YMCA, propagując jazz poprzez udostępnianie płyt i czasoŚwiecie występuje orkiestra Freda Melodysta, w Oazie rezydentem jest Henryk
pism typu Down Beat. W 1937 r. dwaj entuzjaści tej muzyki, Stefan BuchGold, a firma Gebethner i Wolf wydaje nuty z muzyką taneczną na rok 1927.
Oprócz wspomnianych grup na początku lat trzydziestych w Polsce funkcjoholtz i Maciej Dobrzyński, powołali do życia sekcję Jazz Club YMCA. Na
nowały jeszcze dwie orkiestry taneczne: Zygmunta Wiehlera i Henryka Warsa
koncerty jamy przychodzi warszawskie środowisko muzyczne; bywają tu
(Warszawskiego). Ten drugi to biznesmen, kierownik muzyczny wytwórni płytoJerzy Wasowski, Kazimierz Rudzki, Ady Rosner, młodziutki Kazimierz Turewicz.
wej Syrena, kompozytor muzyki filmowej i piosenek-evergreenów. W tym czasie
Jazzmenów można było posłuchać także w nocnym klubie Adria przy
młodziutki Andrzej Panufnik skomponował fokstrota w stylu jazzowym, słowa
ulicy Moniuszki, w kabaretach i teatrach rewiowych: Morskie Oko przy ulicy
napisał Hemar i Adolf Dymsza mógł wykonać ten utwór w teatrzyku Wielka
Jasnej, Banda przy Mokotowskiej, Miraż przy Nowym Świecie róg ŚwiętoRewia przy ulicy Karowej. Na estradach pojawiają się młodzi muzycy, wyrośli
krzyskiej – grali tam jeszcze Goldowie i Jerzy Petersburski. W 1938 r. rozpoze środowiska orkiestr szkolnych i wojskowych, którzy jawnie rywalizują z pioczęcie sezonu jesiennego w Adrii uczczono otwarciem Pawilonu Tureckiego,
nierami polskiego jazzu. Do Polski zbiega niemiecki Żyd o polskich korzeniach,
gdzie grała orkiestra Kataszka. Zapraszano wówczas do Adrii także na występy
przerażony nazistowską retoryką, świetny trębacz Ady Rosner. W jego ślady
zespołów: Henryka Golda w sali dancingowej, Karasińskiego w Champagne
idzie kilkunastu muzyków niemieckich, prezentujących świetny warsztat i niePavillon oraz skrzypka i aranżera Juliana Skotnickiego w salonie Vive.
przeciętną muzykalność. Powstaje międzynarodowy septet z dwoma Polakami
Pionierzy polskiego jazzu w międzywojennej Warszawie stworzyli środowisko
w składzie, który w następnych latach rozrasta się o kilku naszych muzyków,
muzyczne, dając impuls pokoleniu powojennemu, które w latach pięćdziesiątych
przede wszystkim trzeba tu wymienić klarnecistę i saksofonistę Aleksandra
umieści jazz na wyższej półce. Ale to już zupełnie inna historia..

Piekarski na mękach



W niedzielny poranek 15 listopada 1620 roku Jego
Królewska Mość Zygmunt III Waza udawał się z nieliczną
asystą do warszawskiej katedry św. Jana, aby uczestniczyć we Mszy Świętej. Królewski orszak posuwał się do
katedry od strony Kanonii. Król w towarzystwie dwóch duchownych weszli jako pierwsi, a idący za nimi królewicz
Władysław przystanął zaciekawiony przybitymi do drzwi
tezami dominikanów. Tymczasem ukryty wewnątrz napastnik
rzucił się na króla, po czym uderzył go dwukrotnie czekanem w plecy i w policzek. Ciosy na szczęście były powierzchowne dzięki przytomności marszałka
nadwornego Opalińskiego, który zaatakował skrytobójcę laską. Również królewicz Władysław zadał napastnikowi cios w głowę szablą. Zamachowca ujęto,
powstało wielkie zamieszanie. Nikt nie wiedział, czy jest to zorganizowany zamach
i ile osób w nim uczestniczyło. Król dłuższy czas leżał na podłodze bez
pomocy. Asysta bała się zbliżyć do rannego, aby nie zostać posądzoną o współudział. Inni po prostu uciekli.
Zamachowcem okazał się młody szlachcic z okolic Sandomierza Michał Piekarski.
Uchodził za człowieka porywczego, który
łatwo wpadał w furię. W porywie złości
zabił nawet kucharza swojego szwagra.
Uznawano go za człowieka chorego psychicznie. Nad jego majątkiem ustanowiono sądową kuratelę, którą sprawowała
rodzina, jego samego traktując marginalnie.
O taki stan rzeczy Piekarski winił króla,
któremu poprzysiągł zemstę.
Oczywiście brano to wszystko pod uwagę jako motyw zamachu, ale szukano też
innych powodów. Piekarskiego poddano

potwornym torturom, jednak mimo to nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyn ataku. Niektórzy uważają, że to ogólne niezadowolenie szlachty z polityki
króla mogło zaowocować zamachem. Król, który utrzymywał dobre stosunki
z Austrią,samowolnie wysłał oddziały Lisowczyków mające wspierać wojska
cesarskie. Wracając do Polski, Lisowczycy przez miesiąc łupili i pustoszyli ziemię
sandomierską i krakowską. To jeszcze bardziej zaogniło stosunki pomiędzy
szlachtą a królem.
Bez względu na to, czy powodem zamachu był obłęd chorego człowieka, polityka króla czy też inspiracja płynąca z Francji, gdzie zamordowano Henryka IV,
Piekarskiego skazano na śmierć. Po prawie dwutygodniowych mękach wyrok
wykonano 27 listopada. Najpierw kat szarpał rozgrzanymi cęgami ciało wiezionego na wozie Piekarskiego. Potem usmażył prawą rękę, w którą włożono mu
czekan (narzędzie zamachu). Potem tę rękę odcięto. Lewą kat odciął bez przypalania. Następnie ogłoszono, co następuje: „czterema końmi ciało na cztery części
roztargnione, a obrzydłego trupa ćwierci na proch na stosie drew spalone zostanie. Na koniec proch w działo nabity wystrzał po powietrzu rozproszy”.
Włości Piekarskiego zrównano z ziemią, rodzina nie mogła ubiegać się o żadne
urzędy. Wprowadzono również zakaz noszenia czekanów, a przejście z zamku do
katedry zabudowano gankiem zapewniakated
bezpieczeństwo. Po Piekarskim zosjącym bezpieczeńst
tało powiedzenie „bredzić jak Piekarski na
mękach”. Po królu została przepiękna kolumna Zygmunta.
Mimowolnie to wydarzenie kojarzy się
z przerażającym śmiertelnym zamachem na
Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.
I tu, i tam powodem była nienawiść. Ten
atak sprzed 400 lat spotkał się z powszechnym potępieniem. Zamach z roku 2019
spotyka się ze zrozumieniem sporej części
naszego społeczeństwa i dalszymi szykanami skierowanymi pośmiertnie na prezydenta Gdańska i jego rodzinę.
d
Niemiecka anonimowa akwaforta, 1699
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BACK IN LONDON

Z POWROTEM W LONDYNIE

In my last article I mentioned that I sold my house in Rhiwderin, South
W ostatnim odcinku wspomniałem, że sprzedałem swój dom w RhiwdeWales and moved to the family home in Wembley. I did ponder over
rin w Walii i przeprowadziłem się do domu rodzinnego na Wembley
whether I should keep the house and rent it out or get rid of the
w Londynie. Rozważałem jakiś czas, czy lepiej wynająć czy sprzedać
mortgage. I had purchased the house for ₤3000 and was offered
i pozbyć się kredytu hipotecznego. Walijską siedzibę kupiłem za 3000
₤3300, giving me a 10% profit. It was the thought that I would no
funtów a sprzedałem za 3300, co dało mi 10% zysku. Decyzję o sprzelonger have to pay back a mortgage thus giving me more disposable
daży podjąłem, gdy wyobraziłem sobie, że bez konieczności spłat kreincome (for record?) which swayed my decision. Although it helped
dytu będę miał więcej dochodu, który mógłbym wydać (na płyty? :-)).
to expand my record collection, it wasn’t one of the best decisions
Rzeczywiście, pomogło mi to rozbudować moją kolekcję muzyki, ale
I ever made. \A few years later after the Global Oil Crisis in the early
nie była to najlepsza decyzja. Kilka lat później, na początku lat 70-tych,
Zdjęcia
1970s, the house was sold again for ₤27,000.00! I missed out on a profit z archiwum autora
dom ten ponownie został sprzedany, tym razem za sumę 27 000 funof ₤24,000.00 (one of 800%). But, hey, hindsight is a wonderful thing,
tów! Straciłem potencjalny zysk w wysokości 24 tysięcy funtów. Ale
and it is no good crying over spilt milk.
co tam – nie warto płakać nad rozlanym mlekiem.
In 1971 my tally of sons went up to three. Andrew was born in May 1971 (my
W 1971 roku do dwójki moich synów dołączył trzeci. Andrew urodził się w nawife’s birthday is in August). Again, he was born at home and during the birth
szym londyńskim domu w maju. Czas porodu spędziłem na strychu, pośród
I spent all my time in the attic which housed my ever-growing record collection.
rozrastającej się kolekcji płyt. Syna przywitały na świecie dźwięki utworu
Andrew was born to the sounds of Johnny Cash. Not sure which song was
Johnny’ego Casha. Nie jestem pewny, która to była piosenka – „Next in Line”,
playing at the time, but it might well have been “Next In Line” or “Guess Things
„Guess Things Happen That Way”, a może „Cry cry cry”.
Happen That Way”. There again it might have been “Cry Cry Cry” or “You’re The
Brakowało wtedy na rynku nowości rock and rolowych, co skłaniało fanów tej
Nearest Thing To Heaven”.
muzyki do sięgania do korzeni, czyli bluesa i hillbilly. Połączenie tych dwóch roThe lack of new rock ‘n’ roll releases led many rock ‘n’ roll enthusiasts to delve
dzajów stworzyło styl rockabilly, kreowany przez Presleya i Sun Records w 1954.
back into the roots of the music, namely the blues and hillbilly. It was the amalOdkryłem wtedy takich muzyków jak: Hank Williams, Faron Young, Hank Snow,
gamation of black blues and white hillbilly that went to create rockabilly music
Webb Pierce i wielu innych. Hank Williams był prawdopodobnie największą
as recorded by Elvis Presley on Sun Records in 1954. My own preference was
gwiazdą hillbilly, chociaż nagrywał tylko w latach 1946-1952. Zginął w wieku
hillbilly music and I discovered the likes of Hank Williams, Faron Young, Hank
29 lat, gdy samochód wiozący go na występy do Canton w Ohio miał wypaSnow and Webb Pierce and many others. Hank Williams was probably the
dek. Było to wczesnym rankiem, 1 styczna 1953 roku. Williams był nie tylko
greatest star of this genre, albeit his recording career only lasted from 1946 until
świetnym wykonawcą, ale także komponował większość materiału, który nagry1952. He died at the age of 29 in the back of car being driven to a show in Canton,
wał. Sporo jego piosenek, takich jak „I Can’t Help It”, You Win Again”, Cold Cold
Ohio in the early hours of 1st January 1953. Not only was he a great performer,
Heart”, „Jambalaya”, „Wedding Bells”, „I’m So Lonesome I Could Cry”, „Take These
he composed most of the material that he recorded. Many of his songs like
Chains From My Heart”, „Kaw-Liga” i „Half As Much” było wykorzystanych przez
“I Can’t Help It”, “You Win Again”, “Cold Cold Heart”, “Jambalaya”, “Wedding Bells”,
innych artystów. Zacząłem pośpiesznie kupować jego płyty i jestem zadowolony,
“I’m So Lonesome I Could Cry”, “Take These Chains From My Heart”, “Kaw-Liga”
że zebrałem wszystkie nagrania
na płytach winyna
and “Half As Much” were recorded by numerous main stream artists. I started
lowych i CD.
C
acquiring his records with all due haste. I am glad to say I obtained all his recordZ czasem nauczyłem się tolerować Mersey Beat,
ings on a series of albums, and nowadays have all of them on CD.
ale czasy muzyki psychodelicznej były dla mnie nie
Whilst I eventually got to tolerate Merseybeat, the Psychedelic era was total
do zaakceptowania. LSD i inne narkotyki oraz muzyanathema to me. LSD and other drugs were something I wouldn’t touch with
ka tworzona pod ich wpływem nigdy do mnie nie
a barge pole, and music inspired by drugs held no appeal to me and still doesn’t
przemawiała. W późnych latach 60-tych i wczesto this day. However all was not lost for the rock ‘n’ roll collector. The late ’60 and
nych 70-tych pojawili się tacy artyści jak Conway
early 70s saw a number of rock ’n’ roll artists re-appearing as C&W performers.
Twitty, Jerry Lee Lewis, Charlie Rich i Bob Luman.
Artists like Conway Twitty, Jerry Lee Lewis, Charlie Rich and Bob Luman started
Zaczęli wydawać płyty, które stały się przebojami
releasing records that became C&W hits, following in the footsteps of the early
C&W (Country and Western) i kontynuowały tradycje
wczesnych reprezentantrady
pioneers of country music like Hank Williams.
tów tego gatunku, takich jak Hank Williams.
The other good news for collectors of rock ‘n’ roll was the emergence of fanDobrą wiadomością dla kolekcjonerów rock’n’ rolla było pojawienie się fanzinów
zines. These were initially dedicated to an individual artist, such as “Haley News”,
(niskonakładowe gazetki dla fanów danego zespołu). Były to m.in. „Haley News”,
“The Camel Walker” (Ronnie Hawkins), Penniman News (Little Richard), Boppin’
„The Camel Walker”. Zawierały artykuły o artystach, dyskografie, recenzje i wiadoNews (Jerry Lee Lewis) but some embraced a variety of artists like “Sun Sound”,
mości o amerykańskich gwiazdach, a także listy oryginalnych płyt z lat 50-tych
“SMG” and “Kommotion” (named after the Duane Eddy hit of the same title). They
na sprzedaż. Drukowane były na powielaczach, gdyż było to przed upowcontained articles on rock ‘n’ roll artists, discographies, record reviews and any
szechnieniem kserokopiarek.
news about the American stars that they could locate, and often contained
Kilka lat później fanziny zagościły w USA; „Bim Bam Bom”, „Who Put The Bomp”,
lists of original ‘50s records for sale. These magazines were cheaply produced
„Time Barrier Express” utorowały im drogę.
mostly on Gestetner machines a process invented by the Hungarian David
Następną dobrą wiadomością było stopniowe powstawanie specjalistycznych
Gestetner used for copying typed pages on a wax stencil. This was before the
sklepów muzycznych. Jednym z pierwszych był „The Vintage Records Centre”
widespread introduction of Xerox copying machines which were initially expenniedaleko Caledonian Road w północnym Londynie. Ted Carroll miał stoisko
sive to purchase and expensive to use. It may be of interest that the Polish word
z płytami na ulicy Portobello, które potem zamienił na sklep „Rock One”, blisko
“kserokopia” was widely used and eventually became corrupted to “xerocopy” even
stacji metra Camden Town. „Moondogs” pojawił się we wschodnim Londynie,
though the Xerox Corporation only manufactured a relatively small proportion of
a „Record Stall” na Wembley. Sklepy otwierano też w innych miastach, takich
all copying machines. Some years later fanzines sprang up in the USA; “Bim Bam
jak Cambridge czy Nottingham. Sobotnia wycieczka do każdego z nich kończyła
Boom”, “Who Put The Bomp”, “Time Barrier Express” and “Goldmine” led the way.
się najczęściej pytaniem: czy stać mnie, aby to kupić?
The other good news was the steady arrival of specialist record shops. One of
Tłumaczenie Agnieszka Sozańska
the earliest was “The Vintage Records Centre”, just off Caledonian Road in North
London. Ted Carroll had a stall in Portabello Road which would eventually turn
into the “Rock On” shop next to Camden Town tube station. Another early
entrant was “Moondogs” in East London, the “Bop Shop” next to Rayners Lane
tube station, and Rockin’ Records in Penge. Slightly later came “The House Of
Wax” in North London and the Record Stall in Wembley, “At The Hop” in Fulham,
Smokey Joe’s Café in New Malden, Superdisc in West Norwood. Shops opened in
places like Cambridge – “Remember Those Oldies”, Southend-on-Sea – “Record
Mart”, Hove – “Stack-A-Records”, Hampton Hill – “The Jive Dive”, Nottingham –
“Rock ‘n’ Roll Music” and “Sounds Good”, and probably many others in other parts
of England I never discovered. A Saturday trip to one or two of these shops
usually ended up with the question, what can I afford to buy?
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Początek roku w Teatrze Collegium Nobilium

6 lutego odbędzie premiera filmu Piotra Głowackiego pt. Aktorstwo. Pierwsze lekcje. Wstęp na
premierę jest wolny.
Film powstał w ramach Zadania „LEKTURY – laboratorium z inscenizacji audialnej
i audiowizualnej dla studentów AT” w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia
w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
Premierze będzie towarzyszył pokaz etiudy filmowej Baba z tramwaju, w reż.
Jana Hussakowskiego.
Jeśli nie mieliście Państwo okazji zobaczyć wcześniejszych dyplomów Akademii
Teatralnej z sezonu 2019/2020, to w lutym jest najlepsza ku temu okazja! Gramy
Niepodległych, w reż. Piotra Ratajczaka, Ustawienia ze świętymi, czyli rozmowy
obrazów, w reż. Agaty Dudy-Gracz, Przybysza, w reż. Wojciecha Kościelniaka.
Będzie również możliwość obejrzenia spektaklu Oratorium o mleku, w reż. Sławomira Narlocha, Masary, na podstawie opowiadania Szczepana Twardocha
oraz Body Bank, spektaklu w wykonaniu znanej choreografki Liwii Bargieł.

Również w lutym, zagoszczą u nas spektakle Marka Idzikowskiego (ze specjalności
reżyseria teatru lalek w Białymstoku), pt. Odmęt, inspirowany Przygodami Sindbada Żeglarza z Baśni 1001 nocy oraz Gardenia, czyli historia spotkania, do którego
mogło dojść jedynie w teatrze.
Teatr Collegium Nobilium jak zwykle zapewnia specjalne zniżki seniorom i studentom.
Godziny otwarcia Kasy Teatru:
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

„Malarstwo na ekranie” to prezentacja kolekcji najwybitniejszych
artystów malarstwa. Na dużym ekranie, w znakomitej jakości obrazu
HD będą pokazywane wystawy tematyczne, uchwycone w specjalny,
dostosowany do warunków kinowych sposób. Arcydzieła malarstwa, rzeźby
i grafiki obejrzymy z różnych perspektyw, zaś wędrówce po salach galeryjnych i muzealnych będą towarzyszyły historie dzieł, biografie artystów i wypowiedzi ekspertów analizujących styl i technikę obrazów. 26.01 zaprezentowane zostaną dzieła Vermeera, 9.02 Leonarda da Vinci, 23.02 Luciana Freuda.
Drugi cykl „Wielcy kompozytorzy w kinie Muranów” tropi tajemnice życia
i twórczości kolejnych kompozytorów: 1.02 Mozarta, 7.03 Chopina, 4.04
Haydna. Tym razem w podróż zabiera nas Phil Grabsky, autor popularnej serii
„Wystawa na ekranie”. W kolejnych filmach z cyklu „W poszukiwaniu..” wraz
ze swoją ekipą filmową z detektywistyczną wprost precyzją rekonstruuje
losy wybitnych muzyków. Pierwszy w cyklu jest film o życiu Mozarta.
Ponad 80 jego dzieł, zaprezentowanych w filmie, ukazuje zadziwiające podobieństwa i zależności
między muzyką a jej twórcą i jego
doświadczeniami. Z wypowiedzi
ekspertów w dziedzinie muzykologii wyłania się nowy, żywy obraz
Mozarta. Ten zaskakujący wizerunek
często przeczy powszechnie znanym mitom na temat życia i twórczości, zdrowia i śmierci muzyka.
Ci, co jeszcze nie zwiedzili tradycyjnej synagogi mieszczącej się na
II piętrze w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego, czas
najwyższy. Na wystawie prezentowanych jest ponad trzydzieści
ocalonych z Zagłady zabytków pochodzących z polskich i niemieckich świątyń żydowskich. Wśród nich są
zarówno obiekty rytualne (np. aron ha-kodesz – szafa ołtarzowa, parochet
– aksamitna kotara zaslaniająca aron ha-kodesz, zwój Tory), jak i przedmioty
codziennego użytku (np. klucze do bóżnicy). Najstarsze eksponaty pochodzą
z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Zagłada odcisnęła na nich swoje piętno.
Pomimo troskliwej konserwacji niektóre obiekty noszą na sobie niezatarte
ślady wojennych losów. Brakujące elementy wyposażenia (np. bima) zostały
zaprojektowane w sposób nowoczesny i prosty, tak aby nie konkurowały
z eksponowanymi zabytkami, a jednocześnie dopełniały wnętrze. Do użytku
gości zostały oddane również pomoce dydaktyczne: nagrania audio z fragmentami Tory, ekran z aplikacją interaktywną umożliwiającą bliższe poznanie
bejt tfila (domu modlitw) oraz kartki edukacyjne opisujące wyposażenie
i funkcjonowanie synagogi.

Frida-Kahlo-autoportret-1940

Fizycy_Plakat_AkademiaTeatralna_Net

– dwie wielkie przygody dla koneserów sztuki i muzyki.
Od stycznia kino Muranów zaprasza w podróż po największych
muzeach świata, oraz śladami niezwykłych kompozytorów.

The Broken Column, 1944, Frida Kahlo, Museo Dolores
Olmedo Patino

2 lutego zapraszamy Państwa na Scenę Muzyczną
AT z Kacprem Kuszewskim w roli głównej. Jego płyta
pt. „Album rodzinny” to pełna humoru podróż do
epoki lat 20. i 30. XX wieku ujęta w formę kilkunastu
piosenek. Teksty nawiązują stylistycznie do szlagierów
międzywojnia, a w muzyce pobrzmiewają rytmy fokstrota, swingu, charlestona i tanga.

Dwa cykle

Album Rodzinny

27 i 28 stycznia odbyły się premiery spektaklu Fizycy,
który Marcin Hycnar przygotował wraz ze studentami IV roku kierunku aktorstwo. Wyjątkowo były aż
dwie premiery, ponieważ są dwie obsady:
W zakładzie dla obłąkanych, prowadzonym przez
ekscentryczną panią doktor, w niewyjaśnionych okolicznościach ginie jedna z pielęgniarek. To dopiero
początek serii nieoczekiwanych zwrotów akcji, paradoksów i trzymających w napięciu kryminalnych
wątków, w które wplątani zostaną pacjenci oraz
personel zakładu. I nie jest wcale oczywiste kto
w tej historii tylko udaje wariata, a kto jest nim
naprawdę. Dürrenmatt nieustannie igra z przyzwyczajeniami i oczekiwaniami widzów, stawiając, wyjątkowo aktualne w dzisiejszych czasach, pytania o konsekwencje rozwoju nauki
i odpowiedzialność moralną naukowców za skutki ich odkryć. Demaskuje cienką
granicę między normalnością a obłędem, odwagą a tchórzostwem, poświęceniem a egoizmem. „Fizycy” to pełna ironii tragiczna komedia z błyskotliwymi, dowcipnymi dialogami, wyrazistymi bohaterami i zaskakującą, precyzyjnie skonstruowaną fabułą.

Pikantny tekst, apetyczna obsada i wyśmienita reżyseria – to składniki
wybornego przedstawienia. Jak smakuje przygotowane z artystyczną starannością, najnowsze w karcie, danie główne serwowane przez Teatr
Kamienica? Zapraszamy do stołu. To znaczy na widownię! Hilary (Dorota
Chotecka) to świetna gospodyni, która bardzo dba o podniebienie męża.
Kenneth (Jacek Lenartowicz) uwielbia dobrze zjeść i jest przyzwyczajony do
tego, by mu usługiwano. Pragnąc jednak uczuciowej odmiany, zamienia Hilary
na nowszy model, Laurę (Marta Chodorowska/Michalina Sosna).
„Kobieta, która ugotowała męża” to spektakl o miłosnym trójkącie i intrygującej sztuce kłamstwa. Pełen zabawnych dialogów, przedstawia relacje na
linii mąż-żona, żona-kochanka, kochanka-mąż. Pytania żony miksują się z kipiącymi kłamstwami męża, a domysły kochanki przypiekają jego ego. Wszystko
to w smacznej oprawie z pobudzającą zmysły grą aktorską.
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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

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

Aby skutecznie uczyć trzeba wiedzieć...
Żaden orzeł nie nauczy się latać tuż po wykluciu z jaja…
Wiedza o prawidłowościach rozwojowych jest podstawą skutecznego planowania szkolnej aktywności uczniów i nauczyciela.
Dzieci w wieku, w którym rozpoczynają naukę szkolną wiele potrafią. Opanowały język, potrafią współpracować, przeważnie odróżniają już rzeczywistość od
świata fantazji.
Nie są to jednak mali dorośli. Ich myślenie, choć coraz bardziej logicznie (w naszym, dorosłym
rozumieniu tego słowa) bardzo mocno osadzone jest w zmysłowym doświadczeniu. Mogą rozwiązywać wiele „naukowych” problemów, ale dzieje się to poprzez konkretne działanie (tę fazę w rozwoju
badacze nazywają „stadium operacji konkretnych”). Dlatego przekazywanie im wiedzy powinno
odbywać się poprzez aktywne eksperymentowanie: klasyfikowanie guzików, liczenie pieniędzy przy
zabawie w sklep, obserwowanie przyrody w parku. Zabranianie dziecku rachowania na palcach nie
przyspieszy jego rozwoju matematycznego – wręcz przeciwnie, to go zaburzy!
Przedszkolaki cechuje silna koncentracja na własnych uczuciach i pragnieniach oraz bardzo ograniczona świadomość, że inni ludzie mają inaczej, że to co dla mnie przyjemne, dla nich może być przykre
(tzw. pierwotny egocentryzm). W umyśle dziecka około szóstego roku życia dokonuje się istny przewrót kopernikański. Zaczyna sobie zdawać sprawę, że nie jest pępkiem tego świata, lecz jednym
z wielu ludzi, a każdy z tych ludzi jest jak czekająca na odkrycie planeta!
Uczeń młodszych klas szkoły podstawowej potrafi już wyobrazić sobie, co może czuć ktoś inny
w danej sytuacji. To czas krytyczny dla rozwoju empatii i tzw. inteligencji emocjonalnej. Warto zachęcać wtedy dzieci do „wchodzenia w cudze buty” i patrzenia na świat „z drugiej strony”. Zamiast karać
za bójkę, pokazać jak inaczej można rozwiązać konflikt. Zamiast narzucać zasady, zaprosić do
współtworzenia szkolnego kodeksu
zachowania. Troszczyć się o samopoczucie uczniów, ale też zachęcać ich
do troski o kolegów, nauczycieli, bliskich, potrzebujących.
To zaledwie dwie z wielu prawidłowości rozwojowych, które warto
znać, by rozumieć dziecko i efektywnie z nim pracować.
Oczywiście każde rozwija się we własnym tempie, każde jest inne, ale łączy
je dążenie do poznawania otaczającego ich świata. Aby ta motywacja była
stałym motorem rozwoju, powinniśmy
znać aktualne możliwości ucznia i pracować w obszarze, który jest dla niego
jeszcze nieznany, ale dostępny przy
wsparciu dorosłego. Jest to strefa najbliższego rozwoju dziecka. Pomoc powinna być nie większa niż trzeba, by
poradziło sobie z zadaniem, aż w końcu zrobi to samo. Dzięki takiemu podejściu uczeń jest samodzielny, ma
poczucie sukcesu i chęć do wykonania kolejnego kroku w nieznane.
To właśnie zadanie dla nas dorosłych – wspieranie ich indywidualnego rozwoju.
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SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI ALTEREDU
Czy znacie bajkę autorstwa R.H. Reevesa „Szkoła dla zwierząt”?1

Ilekroć spoglądamy na uczniów, przypomina nam się ta niezwykle mądra
bajka. Jest drogowskazem w naszej pracy zawodowej. Z jednej strony wiemy,
że obowiązują nas przepisy prawa oświatowego, podstawa programowa
i mamy świadomość konieczności przygotowania uczniów do dalszej nauki
w szkole. Zdajemy sobie sprawę, że przy sąsiadujących stolikach siedzą
dzieci o krańcowo różnych temperamentach, potrzebach, talentach, na nieco
innym etapie rozwoju, różniący się potencjałem i upodobaniami. Chcemy, aby
każdy z nich odnalazł w sobie to, co jest w nim najpiękniejsze, aby z radością
biegł rano do szkoły, z zaciekawieniem, ale też odwagą podejmował kolejne

Żeby było sprawiedliwie – wszyscy
będą mieli taki sam egzamin:
proszę wspiąć się na ten słup

Rys. Darek Miroński

Kiedyś zwierzęta doszły do wniosku, że
muszą zrobić coś bohaterskiego, aby
sprostać problemom „Nowego Świata”,
i założyły szkołę. Jej program zawierał
bieganie, pływanie, wdrapywanie się na
drzewa i latanie. Aby łatwiej było szkołę
prowadzić, każde zwierzę uczestniczyło
we wszystkich zajęciach.
Kaczka świetnie pływała, szczerze mówiąc, lepiej niż jej nauczyciel, miała też znakomite stopnie z latania, ale bardzo
słabo biegała. Ponieważ była w tym taka słabiutka, zostawała
po lekcjach, a nawet rzuciła pływanie, żeby ćwiczyć się
w bieganiu. Na skutek tego jej błona pławna wytarła się
i w pływaniu kaczka stała się już tylko przeciętna. Jednak
przeciętność jest w szkole akceptowana, toteż nikt się tym
nie przejmował – z wyjątkiem samej kaczki.
Zając był najlepszy w klasie z biegania, jednak pływanie
kosztowało go tak wiele, że się załamał nerwowo.
Wiewiórka była świetna we wdrapywaniu się na drzewa,
dopóki nie wpadła w głęboką frustrację na lekcji latania, kiedy
nauczyciel zamiast z góry na dół, kazał jej polecieć z ziemi
na szczyt drzewa. Z powodu nadmiernego wysiłku naciągnęła
sobie ścięgno, tak że w efekcie dostała trójkę z wdrapywania
się i dwójkę z biegania.
Orzeł był trudnym uczniem i trzeba go było surowo karać. Wprawdzie we
wspinaniu się na drzewa pokonywał wszystkich, ale upierał się, żeby robić to
na swój sposób.
Na koniec roku nienormalny węgorz, który świetnie pływał, a także potrafił
biegać, wspinać się i trochę latać, miał najwyższą średnią, i to on właśnie
wygłaszał mowę pożegnalną.
Psy stepowe nie posyłały swoich dzieci do szkoły i zwalczały podatki, gdyż
administracja nie chciała włączyć do programu przedmiotu rycia w ziemi
i kopania nor. Ich dzieci oddano w termin do borsuka, a później dołączyły
do świstaków i susłów, dając początek bardzo dobrej prywatnej szkole.

wyzwania, zadania. Aby z radością odkrywał, że szkoła to miejsce fantastyczne, pełne cudownych przeżyć, przygód i przyjaźni.
W Szkole Podstawowej Fundacji AlterEdu wierzymy, że jest to możliwe. Nie
chcemy wychować „nienormalnych węgorzy”. Dokładamy starań, aby tworzyć szkołę dla wielbicieli sportu, wspinaczki, książek, malarstwa, architektury
czy zwierząt. Każde z dzieci realizuje podstawę programową z przyjemnością, ponieważ stosowane przez nas metody, aktywizujące uczniów, dające
im możliwość badania świata, tego otaczającego i świata ich uczuć, są niezwykle przyjazne i przyjemne dla dzieci, budują ich poczucie kompetencji
i chęć działania. Tym samym, każdego dnia dzieci wzrastają w szacunku dla
siebie, innych osób, otoczenia.
Głęboko wierzymy, że połączenie naszej wiedzy i umiejętności raz Państwa,
Rodziców otwartości i zaangażowania, pomoże nam stworzyć miejsce niezwykłe, ciepłe, gdzie każdy w naszej społeczności szkolnej – Uczeń, Nauczyciel, Rodzic będzie się czuł akceptowany i szanowany.

Do zobaczenia na spotkaniach informacyjnych
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Ważne adresy
Muranów i nie tylko
Teatr Kamienica
al. Solidarności 93
tel. 22 624 01 99

co w muranowskiej (i nie tylko) trawie piszczy

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

Zachwycające wzory, nieoczywisty dobór kolorów i pasja
do tworzenia rzeczy wyjątkowych. Taka jest MUMLA.
To, co wyróżnia markę to indywidualizm. Wszystkie wzory
są efektem starannych przemyśleń, prób i wyborów. Zamiast masowej produkcji, właścicielki starannie wybierają to,
w czym same czułyby się najlepiej. Chcą, by każdy, bez
względu na wiek czy płeć, poczuł, że otrzymał od nich to,
co najlepsze. By każdy produkt wprawiał w dobry nastrój.
Bo wierzą, że domowa codzienność może być wyjątkowa
i chcą się tą ideą dzielić z innymi.

Drożdż Bar to nowy bar z pizzą, piwem otwarty niedawno
przy ulicy Andersa na Muranowie. Dzień możemy zacząć od
śniadania, w porannym menu znajdziemy kanapki panuzzo,
pizzettę na słodko z ricottą, a także owsiankę. W porze
obiadowej i wieczorem wpadniemy na pizzę – w karcie
dostępnych jest kilka rodzajów z różnymi dodatkami. Zjemy
tu także zupy, sałatki, a także włoskie antipasti. Od poniedziałku do piątku lokal zaprasza na lunche – za dwudaniowy lunch (zupa lub lemoniada i pizza) zapłacimy 22 zł.

Showroom MUMLA, ul. Nowolipki 15

email: kiosk@ewejsciowki.pl
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Biblioteka Publiczna
i III Czytelnia Naukowa
al. Solidarności 90
tel: 22 838-39-72

z

ZYGMUNTEM

www.bpwola.waw.pl

Tyﬂogaleria Biblioteki
Centalnej Polskiego
Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 7
tel. 22 635-33-20
www.biblioteka-pzn.org.pl

Muzeum Niepodległości
al. Solidarności 62
tel. 22 826 90 91
www.muzeumniepodleglosci.art.pl
Biuro Rady Głównej

Biuro Rady Głównej
Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego
ul. Nowolipki 2
infolinia 22 127 48 50
www.ptsr.org.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

Poziomo:
3. Poprzednik Zygmunta III na polskim tronie.
4. Dymitr ...., rzekomy syn Iwana Groźnego.
6. Pomnik z Zygmuntem III Wazą.
7. Zamorski kraj, którego królem był Zygmunt III.
8. Michał ...., dokonał zamachu na króla.
10. Piotr, nadworny kaznodzieja Zygmunta III.

domsmakow.pl

Ognisko
Artystyczne Nowolipie
ul. Nowolipki 9B
tel. 22 635 19 60
www.nowolipki.edu.pl
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Dom Smaków
ul. Stawki 2
tel. 22 860 62 96
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PISMO WYDAJE:
Fundacja AlterEdu

Pionowo:
1. Constantino ...., jeden z projektantów Kolumny Zygmunta.
2. Hetman wielki królewski, zginął w czasie odwrotu spod
Cecory.
5. Imię starszego syna Zygmunta III.
9. Miasto, z którego Zygmunt III przeniósł stolicę do
Warszawy.
11. Miejscowość, pod którą rokoszanie Zebrzydowskiego
ponieśli klęskę.
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