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Emocje w kinie
Gdy dziecko przychodzi
na świat, to przeważnie
z płaczem, a nie
z uśmiechem na swoich
małych ustach.

Film
Siedem minut po północy
Dystrybutor Monolith Films

Monika
Utnik-Strugała

Tak Szymon Łucyk zaczyna opowieść o przygodzie na Muranowie. Przygodzie,
która połączyła pokolenia. Seniorom pozwoliła wrócić wspomnieniami do
czasów młodości, nastolatkom – dotknąć historii, a jemu, dziennikarzowi
i nauczycielowi – poczuć dumę z młodego narybku. Szymon po ukończeniu
historii na UW przez wiele lat pracował dla Polskiej Agencji Prasowej (m.in.
we Francji), potem współpracował z Polskim Radiem. Dziś pisze dla „Tygodnika
Na zdjęciu bohaterowie tekstu (od lewej) Alicja
Powszechnego”, uczy francuskiego, a na Uniwersytecie Dzieci prowadzi war- Piątek, Jadwiga Komorowska, Roman Ofrecht,
sztaty z reportażu historycznego. Łączę dwie pasje: dziennikarstwo i historię. Krystyna Rzaczykiewicz z częścią grupy reporerów
Kiedy pewnego letniego dnia przekroczyłem próg Międzypokoleniowej
Klubokawiarni na Anielewicza, od razu wyczułem dobry temat – wspomina. – Przy stolikach siedzieli starsi państwo.
A dookoła tętniło życiem osiedle z przebogatą i niezwykle interesującą przeszłością. Wystarczyło jeszcze tylko zaprosić
tu dzieciaki z Uniwersytetu. I czego potrzeba więcej do ciekawego reportażu?
Młodzi mieli już opanowany warsztat dziennikarski, choć na razie bardziej w teorii. Teraz znaleźli swój pierwszy
temat i z entuzjazmem się w niego zaangażowali. Nie poszłoby jednak tak dobrze, gdyby nie energiczne menadżerki
klubokawiarni, Bożena Kosińska-Krauze i Monika Czachowska. Namówiły one na wywiad kilku stałych bywalców tego
miejsca i zaaranżowały spotkania. Pomocą służył też przewodnik warszawski Piotr Czerwiński, który oprowadził nastoletnich reporterów po Muranowie, zdradzając wiele z sekretów osiedla.
– Miło było patrzeć, z jakim przejęciem nastolatki chłonęł opowieści seniorów o ich dzieciństwie w czasach wojny, o dorastaniu na
gruzach stolicy, o budowaniu nowego osiedla – opowiada Szymon. – Praca nad reportażem bardzo mi się podobała,
nauczyłem się pisać i redagować, zobaczyłem, jak to jest tworzyć gazetę. A przy okazji dowiedziałem się wielu rzeczy
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z historii mojego miasta – przyznaje 13-letni Iwo Zatorski z Mokotowa.

Nasza szkoła

Zapraszamy na kurs
do nowo otwartej

Podstawowa

pracowni witrażu
Fundacji AlterEdu
Więcej informacji na stronie
fundacja-alteredu.pl
i pod numerem telefonu
607 837 403

Reportaż o dorastaniu na gruzach stolicy?
Nastoletni dziennikarze? To się nie uda,
młodzi mają słomiany zapał, no i śmiertelnie
nudzi ich historia – ostrzegano mnie.
A jednak daliśmy radę!

Fot. Anna Grymek z Uniwersytetu Dzieci

Czy chcesz o tym

Tosia Kopyt
Psycholożka
w szkołach
Fundacji
AlterEdu

ALTE
EDU

FUNDACJA

Margo
Orzechowska
Nauczyciel
w szkołach
Fundacji AlterEdu

Fot. Hanna Konwińska

BeZPłatny inForMator
sPołecZno-kUltUralny

Podjęliśmy starania o przekształcenie
Naszego Gimnazjum nr 55 w szkołę
podstawową. Taki czas nam nastał.
Mamy nadzieję, że od września 2017 r.
uda nam się utworzyć klasę siódmą
i pierwszą szkoły podstawowej.
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Galeria

matematyka –
– podróżnika
Mirek Łyszczyk
Nauczyciel
w szkołach
Fundacji AlterEdu

Alaska
Piękny zakątek świata dla ludzi tak
jak ja ceniących samotność.
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Widząc zapał nastolatków,
również seniorzy coraz chętniej angażowali się w pracę
Monika
nad reportażem, odgrzebywali
Utnik-Strugała
rodzinne archiwa, zagłębiali się
we wspomnienia. – Zaskoczyło
mnie, że młodzi ludzie tak cierpliwie potrafili
wysłuchać naszych opowieści, byli dociekliwi,
zadawali mądre pytania – wspomina Alicja Zieniuk, która po wojnie mieszkała na ul. Dzielnej.
– Dla mnie rozmowy z młodzieżą to był taki
powrót do młodości. Dzięki tym spotkaniom
odnalazłam stare fotografie z dzieciństwa. W reportażu postanowiłam występować pod panieńskim nazwiskiem, Piątek. Może któraś z dawnych koleżanek przeczyta artykuł i odezwie się
do mnie? Niedawno robiłam badania EKG na
ul. Waryńskiego i nagle jedna pani mówi do mnie:
„To Pani nazywa się Piątek?” Ja na to: „Kiedyś się
tak nazywałam”. Okazało się, że to była moja
koleżanka z podstawówki. Rozpoznała mnie.
Nigdy nic nie wiadomo…
Pewne jest jedno: reportaż powstał, a młodzi
dziennikarze i ich rozmówcy do dziś utrzymują
kontakt. Poniżej przedrukowujemy fragment materiału, który przygotowali studenci warszawskiego
Uniwersytetu Dzieci: Nadia Arak, Beniamin Black,
Alicja Brym, Przemysław Cieślik, Ola Dudziec,
Franciszek Frączek, Natalia Koroniecka, Anna Markowicz, Stanisław Szewczyk, Zuzanna Świąder,
Iwo Zatorski.

Muranów życiem pisany

Zdjęcia z albumów rodzinnych pani Alicji Zieniuk
(Piątek) i Jadwigi Komorowskiej

Na gruzach świetnie się bawiło w chowanego. Nie było zabawek, tylko szmaciane lalki.
Ale w niedzielę nie było czasu nawet na żadne
rozrywki, bo młodzi, a nawet dzieci chodziły
odgruzowywać dzielnicę – opowiadają nam,
nastolatkom, o swoim dorastaniu mieszkańcy
Muranowa.
Pan Roman Ofrecht, emerytowany inżynier, który
postawił w stolicy dziesiątki budynków, urodził
się pod koniec lat 20. na Pradze. Jednak najmocniej jest przywiązany do Muranowa, gdyż
mieszka na terenie tej dzielnicy od lat wojennych. Po likwidacji getta przesiedlony, wrócił tam

Mała Alicja Piątek (z lewej) z sąsiadką
i z młodszą siostrą Jadzią, zaraz po
wojnie, lata 40. ul. Złota (obecnie teren
Pałacu Młodzieży). Archiwum prywatne
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w 1954 roku. Zamieszkał wtedy na Gęsiej
i mieszka tam do dziś, w bloku (ob. przy ul.
Anielewicza), gdzie – jak zaznacza – po wojnie
zbudowano w piwnicachschron przeciwbombowy z wyjściem poza budynek.
Cała dzielnica żydowska, którą zajmuje dzisiaj
Muranów, została zburzona podczas wojny, nie
ostał się żaden budynek oprócz kościoła św.
Augustyna. Z powojennych czasów pan Roman
pamięta dobrze to miejsce. Czas wolny przed
wysiedleniem spędzał z kolegami na zabawach.
Ulubioną rozrywką chłopców było czepianie się
tramwajów.
– Wtedy tramwaje były bardzo ważnym środkiem transportu, ponieważ autobusów nie było,
a mało kto miał samochód. I myśmy [na pętlę]
tam chodzili, czepiali się tramwajów, ruszało się
z miejsca, z pętli, i potem wyskakiwaliśmy
w biegu. Czasem nosem w dół, bywało i tak –
uśmiecha się szeroko.
Nadszedł rok 1943. Wybuchło powstanie w getcie. Gdy niemieccy żołnierze wyrzucali mieszkańców Muranowa z domów, pan Roman wraz
z sąsiadami uciekał piwnicami aż pod kościół protestancki, gdzie zobaczył wielu zabitych Żydów.
Ślady wojny przetrwały wiele lat, jeszcze dłużej
pamięć o niej. Krystyna Rzaczykiewicz urodziła
się także przed wojną. – Raz, kiedy Niemcy
jeszcze do końca się nie wynieśli, poszliśmy na
plac Bankowy. Przyjechali Niemcy, wszystkich
rozgonili i ja z mamą ukryłyśmy się w bramie
i zobaczyliśmy, jak z ciężarówki wyszło 20
Polaków z gipsem w ustach, by nie krzyczeli.
Rozstrzelali ich wszystkich – opowiada.
Siostra pani Krystyny, Jadwiga Komorowska,
która miała 5 lat w chwili wybuchu wojny, do dziś
pamięta swój strach przed nalotami. – Słyszałam i widziałam spadające bomby. Hałas był
okropny. Jak ktoś był trochę bliżej, to bębenki
w uszach pękały. Jeszcze teraz starsi ludzie
się leczą na słuch, bo było bardzo głośno. Ja
się bardzo głośno modliłam, żeby nie słyszeć
tych bomb – opowiada pani Jadwiga. Wojnę
spędziła z rodziną na Grochowie, dopiero
potem przeprowadziła się do nowej dzielnicy
– Muranowa i brała udział w jego odbudowie.

Pani Jadwiga Komorowska (pierwsza z lewej) na pocz. lat 50.
przy odbudowie Muranowa. Archiwum prywatne

Na gruzach i z gruzów
Dzieci i nastolatki z powojennego Muranowa
dorastali w bardzo surowych warunkach.
Alicja Piątek (po wojnie zamieszkała na ul. Dzielnej) wspomina: – Na początku mieszkaliśmy na
parterze. Gruzy były do samego okna. Potem
przeprowadziliśmy się na ostatnie piętro. Bez
windy, jak w wielu wówczas budynkach. Mieliśmy kuchnię węglową. Kaloryferów jeszcze wtedy
nie było – musieliśmy biegać po węgiel do piwnicy.
W latach 50. nawet dzieci pomagały w odbudowie. – Trzeba było wybierać z gruzów całe
cegły na taczki, bo one się jeszcze przydały
do stawiania następnych domów. Szkoła była
do soboty włącznie, a w niedziele się chodziło
odgruzowywać – mówi Jadwiga Komorowska,
która jako nastolatka pracowała przy odbudowie razem z siostrą, Krystyną.
Każdy miał takie miejsce na Muranowie z pierwszych lat po wojnie, które zapadło mu w pamięć. Dla Jadwigi Komorowskiej to kawiarnia
„Wuzetka”. – Tu, gdzie teraz jest kino „Muranów”,
była kawiarnia. Wspaniała kawiarnia „Wuzetka”
i naprawdę były tam najlepsze wuzetki na
świecie – wspomina. – Ja pracowałam na Długiej, do „Wuzetki” chodziliśmy bardzo często.
Zapraszano nas tam też na Święto Kobiet, każda
z nas dostawała tulipana czy goździka. (...)

Międzypokoleniowa

Klubokawiarnia
na Anielewicza 3/5 była
jednym z 13 śródmiejskich projektów zgłoszonych do pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2015. Otrzymała 850 głosów.
Koszt realizacji wyniósł 193 tys. zł. Urządził ją
i prowadzi Dom Kultury Śródmieście ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Kawiarnia ma być miejscem dialogu między
młodym i starszym pokoleniem. Można tutaj
napić się kawy, pograć w scrabble, przejrzeć
prasę, a nawet potańczyć. Koneserów ucieszy
działalność klubu filmowego i literackiego.

Uniwersytet Dzieci

od 2007 roku prowadzi wykłady i warsztaty dla najmłodszych
(6-13 lat), które pomagają odkrywać i rozumieć
świat. Zajęcia prowadzone są przez naukowców, specjalistów z różnych dziedzin, artystów
i przedsiębiorców na terenie uczelni wyższych
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Olsztynie.
Małoletni studenci, tak ja prawdziwi naukowcy,
stawiają hipotezy i sprawdzają je, dochodząc
odpowiedzi różnymi drogami naukowymi.
Podczas warsztatów stawia się nacisk na pracę
zespołową, krytyczne myślenie, kreatywność.
Ale też uczy się dzieci kompetencji potrzebnych do życia we współczesnym świecie, jak
odpowiednia prezentacja czy metodyka pracy
projektowej. Równolegle z warsztatami dla najmłodszych prowadzone są zajęcia otwarte dla
rodziców, dotyczące różnych aspektów wychowania i edukacji dzieci.

Rozmowa w Międzypokoleniowej Klubokawiarni
na ul. Anielewicza, pod ścianą Alicja Piątek.
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na ul. Anielewicza, pod ścianą Alicja Piątek.

Od połowy lutego kino Muranów zaprasza na
wyjątkowe seanse – Ferie zimowe z Kinem
Dzieci. Przez dwa tygodnie, w weekendy i dni
powszednie, najmłodsi będą mogli oglądać filmy
znane z festiwalu Kino Dzieci. Na ekranie pojawią
się m.in. Kacper i Emma (którzy wyjadą na egzotyczne safari) czy Lasse i Maja (jak zwykle gotowi,
by rozwikłać kolejną detektywistyczną zagadkę).
Na dzieci czeka również premiera „Wielkiej wyprawy Molly” (filmu z konkursu trzeciej edycji Kina
Dzieci), czyli animacja o przeuroczej Molly Potworowskiej. Dodatkowo w weekendy wszyscy
zainteresowani będą mogli wziąć udział w warsztatach artystycznych z Mysimi Harcami.
Również w kinie Muranów zobaczymy inspirowany autentycznymi wydarzeniami i zrealizowany
z niezwykłym rozmachem najnowszy film twórcy
„Wilka z Wall Street”, „Infiltracji” i „Chłopców
z ferajny”. Przez trzydzieści lat Martin Scorsese
przygotowywał adaptację od dawna go fascynującej, słynnej powieści Shūsaku Endō. Po ponad ćwierćwieczu od pamiętnej „Misji” powstało
kolejne filmowe arcydzieło ukazujące ludzi żyjących w czasach wielkich napięć i konfliktów religijnych. W rolach głównych wystąpili Andrew
Garfield, Adam Driver i Liam Neeson. Historia

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

dzieje się w XVII wieku. Dwóch młodych jezuitów pokonuje tysiące kilometrów, aby potajemnie przedostać się do Japonii, gdzie toczy się
bezwzględna walka z chrześcijaństwem. Misjonarze poszukują swojego nauczyciela – słynącego
z odwagi kapłana, o którym krążą plotki, że wyrzekł się wiary katolickiej i został buddyjskim
mnichem. Ich wiara zostanie wystawiona na najcięższą próbę. „Milczenie” to najmocniejszy, a jednocześnie najbardziej osobisty film w karierze
Martina Scorsese. Amerykański twórca poszukuje odpowiedzi dotyczących istoty i sensu religii,
a także wierności swoim przekonaniom w świecie,
w którym płaci się za nią najwyższą cenę.
W Teatrze Kamienica premiera sztuki Emiliana
Kamińskiego, „SPA, czyli salon ponętnych alternatyw”. Na scenie Paulina Holtz, Joanna Opozda,
Anna Powierza, Arkadiusz Janiczek, Piotr Ligienza,
Jacek Rozenek i Piotr Skarga. Akcja „SPA…” rozgrywa się w zakopiańskim hotelu, który lata świetności ma już dawno za sobą. Wśród gości jest
Roma, wyznawczyni zdrowego stylu życia, i pokorny Staś, niewierny prezes izby hotelarskiej i jego
gadatliwa żona, a także kochanka czy sfrustrowana początkująca aktorka. Drogi hotelowych
gości krzyżują się w jednym pokoju (z łazienką!).
Nad coraz to bardziej komplikującą się sytuacją
towarzyską, a także lawiną usterek, musi zapa-

Skrzydlaci mieszkańcy
Warszawy

nować niezbyt lotny, za to bardzo kochliwy szef
hotelu, liczący na prestiżową gwiazdkę od prezesa. Zadania nie ułatwia mu jego podwładny,
Józek, miłośnik śliwowicy, piewca góralszczyzny
i mądrości księdza Tischnera.
„Cóż radośniejszego niż rozpoznanie wielkości? W zachwycie nad Leśmianem jednoczymy się
wszyscy” – pisał Jan Błoński, a słowa te idealnie
opisują emocje narosłe wokół postaci poety. Propozycja Jerzego Fedorowicza, by rok 2017 ogłosić
rokiem Leśmiana, nie znalazła uznania w oczach
większości senatorów (w zamian na patronów
zostali wybrani lekarz Władysław Biegański, generał Józefa Haller, Tadeusz Kościuszko i Władysław
Raczkiewicz). Mimo decyzji Senatu Żydowski
Instytut Historyczny postanowił jednak upamiętnić 140. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci
cenionego twórcy. Tym bardziej że z ulicą Tłomackie, przy której znajduje się dziś instytucja,
rodzina Leśmianów była związana od II połowy
XIX w. – to tutaj dziadek Bolesława, Bernard Lesman (zapisujący swoje nazwisko jako Lessmann),
prowadził od roku 1866 swoją księgarnię. Teraz
co miesiąc w księgarni ZIH odbywać się będą
wydarzenia kulturalne upamiętniające twórczość
słynnego poety. Wy też możecie współtworzyć
cykl spotkań. Instytut czeka na wasze pomysły
i sugestie. Piszcie!

GALERIA

Tekst i zdjęcia autora

Czarny rycerz przy zimowym karmiku
Darek Miroński
Nauczyciel
w szkołach
Fundacji AlterEdu

Kos – samica

Kos – samiec

Zimą wiele ptaków liczy na nasze wsparcie w tym bardzo ciężkim czasie. Z dożywiania w karmikach korzystają różne gatunki,
ale te, które zwykle odlatują jesienią, a teraz zdecydowały pozostać w Polsce, szczególnie potrzebują naszej pomocy. Jednym
z takich gatunków jest kos (Turdus merula). Jest to ptak średniej wielkości z rodziny śpiewaków; zaliczamy do niej m. in. drozda, kwiczoła
i paszkota. Samiec ma piękny, matowo czarny kolor upierzenia
z żółtym dziobem. Samica ubarwiona bardziej ochronnie, w kolorach szaro brązowych. Kos jest ptakiem leśnym, ale duża część
populacji od wielu lat przenosi się do miast lub mniejszych
miejscowości. Można go spotkać w parkach, ogrodach, na cmentarzach. Na wiosnę samce toczą zacięte walki w obronie terytorium. Latem pożywienie kosa stanowią dżdżownice, które zgrabnie
wyciąga z ich podziemnych norek. Poza tym owady, pajęczaki.
Kosy uwielbiają owoce np. wiśnie, winogrona lub czereśnie.
Jesienią i zimą zalatują na drzewa owocowe, na których pozostały
owoce, np. jarzębiny, jarząba szwedzkiego, bluszcza pospolitego
lub jabłoni. Zimą można dokarmiać kosy rodzynkami, kawałkami
owoców, słonecznikiem i delikatnym mięsem, np. posiekana pierś
kurczaka. Obserwowano kosy wyjadające resztki kociej karmy.
Dbajmy o nie. Odwdzięcząsię nam śpiewając już wczesną wiosną, na początku nieśmiało, później coraz donośniej, szczególnie
w dżdżyste poranki i wieczory. Śpiew kosa należy do najpiękniejszych wśród ptaków. Gdyby nie to, że jest tak pospolitym gatunkiem, mógłby zdetronizować słowika.

do góry po schodach
Nazywam się Julia Głowacka i chodzę do pierwszej
klasy liceum. Moim marzeniem jest zostanie ilustratorem
książek.
Ten obrazek namalowałam wzorując się na anime „Mój
sąsiad Totoro”, malowany farbami akwarelowymi. Był on
jedną z moich pierwszych prac robionych tą techniką.
Obrazek nazwałam „Powrót”.
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Co w szkołach słychać?

Uroczystości szkolne
Tosia Kopyt
Psycholożka
w szkołach
Fundacji AlterEdu

W ostatnią sobotę stycznia odbyła się studniówka naszych
tegorocznych wspaniałych maturzystów, czyli najważniejsze wydarzenie karnawału 2017! Jako że to właśnie uczniowie i uczennice byli odpowiedzialni za organizację tego
wydarzenia, wszystkie jego elementy były wyjątkowe.

Po pierwsze: miejsce. Nie szkoła, a klub, którego nazwy nie byłam w stanie
zapamiętać mimo kilku tygodni przygotowań, w które byłam zaangażowana. Wraz z pomocą Google mogę zaraportować, że było to: Cafe and
lounge bar but good music first. Ale nie zniechęcajcie się nazwą – miejsce
przyciąga wspaniałym, loftowym wystrojem i twarzą Davida Bowiego na
jednej ze ścian.
Po drugie: catering. Jedliście kiedyś sushi na studniówce? Ja też nie. Ale tylko
dlatego, że koncepcja surowej ryby w zimnym ryżu nie przemawia do
mnie bez względu na okoliczności. Kto uważał inaczej, najadł się do syta.
A było też dużo innych propozycji do wyboru.

Po czwarte – wystrój. Świetnym pomysłem było przygotowanie tablicy
ze zdjęciami, dokumentującymi ważne wydarzenia z życia klasy, a także
niektórych nauczycieli w niecodziennych sytuacjach (pan Sławek był na
Titanicu?). W czasie całej uroczystości wiele razy podchodziłam, żeby
obejrzeć to arcydzieło i za każdym razem znajdowałam nowe, zaskakujące
szczegóły. Dla ciekawskich – można to sprawdzić samodzielnie, ponieważ tablica już wisi na szkolnym korytarzu.
Były jednak także elementy tradycyjne. Wieczór rozpoczął się oczywiście
polonezem, oczywiście tym z filmu „Pan Tadeusz”. (Ku rozpaczy wieloletnich bywalców studniówek – ale tym się nie przejmujemy. Klasyka broni się
sama.) Trzecioklasiści i zaproszeni przez nich goście zatańczyli układ, który
zebrał wiele pozytywnych opinii, a według Dyrektora był to najrówniej
zatańczony polonez od wielu lat. Rzeczywiście: obcasy stukały do rytmu:
raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy... Czapki z głów dla naszych tancerzy i tancerek! Potem pożegnaliśmy publiczność i zaczęła się mniej oficjalna część
imprezy. Zamieszczamy zdjęcie oczywiście z tej pierwszej.
Studniówce śmiało wystawiam bardzo pozytywną ocenę i takich samych
życzymy trzecioklasistom i trzecioklasistkom na świadectwach ukończenia
szkoły! A na tych maturalnych – wysokich procentów. Żeby się tylko nie
zakręciło w głowie.

Fot. Michał Przyborowski

Po trzecie – muzyka… bez didżeja. Ta decyzja na początku wydawała mi
się zbyt odważna i jeszcze kilka tygodni temu oczami wyobraźni widziałam
ogromny chaos. „Gdzie didżejów sześć…” i tak dalej. Ale kompletnie się
pomyliłam! Dzięki takiej organizacji każdy mógł zaproponować swój ulubiony repertuar i tańczyliśmy zarówno do szalonych lat sześćdziesiątych
czy osiemdziesiątych, odrobiny disco-polo, imprezowych punktów obowiązkowych takich jak „Makarena”, jak i do współczesnych hitów. Ja też wy-

brałam kilka piosenek, co czasem spotykało się z entuzjazmem na parkiecie,
a czasem ze zdezorientowanymi spojrzeniami młodzieży. No trudno, trochę
obciachu jeszcze nikomu nie zaszkodziło.
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Nasza szkoła

Podstawowa
Już od października 2016 ruszyła kolejna
edycja naszego autorskiego programu adaptacyjnego. Odbyły się już pierwsze zajęcia
dla uczniów klas szóstych w ramach Szkolnego Programu „Pokonać lęk przed…”.
Dziś już wiemy, że celem naszego programu nie będzie pokonanie lęku przed gimnazjum, a raczej przed nową strukturą
organizacyjną szkoły.
Margo
Orzechowska
Nauczyciel
w szkołach
Fundacji AlterEdu

Program ten nadal adresujemy do uczniów klas szóstych
i ich Rodziców. Zajęcia mają charakter cykliczny i trwać będą
do czerwca tego roku a zakończą się wspólnym wyjazdem
integracyjnym.
Z opinii Rodziców i Dzieci uczestniczących w poprzednich
edycjach oraz naszych obserwacji wynika, że program spełnił
pokładane w nim nadzieje. Świadczą o tym wypowiedzi naszych już Rodziców uczniów, którzy aktualnie uczą się w klasie
pierwszej naszego gimnazjum. Trochę się pochwalimy:
„Drogie Panie! Serdecznie dziękuję za ten rok pracy z moim dzieckiem,
za umożliwienie mu łagodnego przejścia ze szkoły podstawowej do
gimnazjum. Jest to dla mnie bezcenne! Świadomość, że mój syn trafił
do środowiska, które rozumie problemy młodych ludzi i wychodzi
im naprzeciw akceptując przy tym “inność” sprawia, że patrzę optymistycznie w przyszłość i mniej się boję. Dziękuję bardzo!”

lub
„Szanowne Panie, Chciałam również dołączyć do podziękowań za
Małe Gimnazjum. Przyznaję, że syn jako jedyny ze swojej dotychczasowej klasy jest absolutnie spokojny jeśli chodzi o Gimnazjum a wręcz
bardziej czuje się już częścią Państwa szkoły niż dotychczasowej. To
naprawdę świetny pomysł i doskonale zrealizowany. Oboje z mężem
jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem szczególnie Pań zaangażowania
i poświęconego czasu wolnego.”

albo
„Przyłączam się do podziękowań pomimo, że mój syn dołączył do
klasy dopiero na dzień szóstoklasisty i noc. Syn wrócił z zajęć zachwycony i całkowicie przekonany co do wyboru szkoły. Zdejmuje to
ogromny ciężar niepewności i stresu zarówno z dzieci jak i rodziców.
Ogromnie się cieszę, że syn będzie dzięki temu miał spokojne wakacje bez domysłów jak to będzie w nowym miejscu i czy będzie się
tam dobrze czuł. Uważam, że jest to wspaniały sposób na gładkie
i naturalne wejście w nowy etap w życiu naszych dzieci a po wakacjach dzieci wrócą do znanych już miejsc i ludzi.”

W tegorocznej edycji naszego programu bierze udział dziewięcioro dzieci z klas szóstych. A zatem czekamy jeszcze na
pozostałych uczniów, by 1 września powitać w progach Naszej
Szkoły szesnastoosobową klasę siódmą.
Zapraszamy wszystkich chętnych szóstoklasistów na kolejne
spotkania zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.
Acha, ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!

Fot. Hanna Konwińska

Fot. Michał Przyborowski

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

www.fundacja-alteredu.pl
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Czy chcesz o tym
Emocje w kinie
Gdy dziecko przychodzi na
świat, to przeważnie z płaTosia Kopyt
czem, a nie z uśmiechem na
Psycholożka
w szkołach
swoich małych ustach.
Fundacji AlterEdu
Życie z niemowlęciem też kojarzy się raczej z głośnym wyrażaniem emocji niż z błogą ciszą. Potem zresztą
nie powinno być lepiej, bo przecież życie pięcio-,
piętnasto-, czy pięćdziesięciolatka nie jest ani trochę łatwiejsze niż na samym początku. A jednak,
w którymś momencie płacz ten milknie. Zwłaszcza u mężczyzn. U kobiet częściej giną wszelkie
odgłosy związane ze złością. A co dzieje się ze
„zgubioną” emocją? Skoro nie została wyrażona
ani wprost (np. krzykiem, płaczem, wypowiedzeniem), ani pośrednio (np. narysowaniem lub wybieganiem), zostaje zatrzymana w ciele i umyśle.
I co się wtedy dzieje? Są różne scenariusze. Niektórzy zjedzą kubełek lodów albo się upiją – na
dłuższą metę jest to szkodliwe zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Inni wyżyją się na kimś, kto
kompletnie nie będzie świadomy prawdziwych
powodów tak gwałtownej reakcji. Co więcej, z dużym prawdopodobieństwem będzie to ktoś
bliski – więc też niekorzystnie. Jeszcze inna możliwość to trzymanie emocji tak długo aż organizm
nie wytrzyma i wyrzuci ją w postaci objawów
choroby. Wersja nie do polecenia.
Jedyną zdrową opcją jest wyrażanie emocji. Nie
każdy sposób na to jest dobry, ale o tym można
by napisać kolejny artykuł, więc zostańmy na razie

porozmawiać?

przy tym, żeby wyrażać. Zachęcam do tego nie
tylko ja, ale także australijska kampania społeczna
„Man Up”, której filmik głosi między innymi, że
„trzeba mieć jaja, żeby płakać”. A powód jest
poważny – aby zmniejszyć liczbę samobójstw.
Zdecydowana większość tych smutnych statystyk
należy bowiem do panów. A diagnoza brzmi
właśnie: skrywanie uczuć.
Wydaje się, że pod podobnym wezwaniem podpisałoby się także wielu twórców filmowych. Wystarczy wspomnieć absolutny hit sprzed dwóch
lat – kreskówkę pt. „W głowie się nie mieści”. Opowiada o tym, co się stało z pewną sympatyczną
nastolatką, gdy mieszkańcy jej psychiki uznali, że
smutek nie jest tam potrzebny. Mimo młodego
wieku głównej bohaterki, film na pewno da do
myślenia także wrażliwym odbiorcom, którzy
okres dorastania mają już dawno za sobą.
Kolejnym przykładem jest film, który premierę
miał pod koniec zeszłego roku, czyli „Siedem minut
po północy”. Poznajemy w nim 10-letniego chłopca, który swoimi problemami mógłby obdarować
kilku dorosłych – jest ofiarą przemocy rówieśniczej,
jego tata ma nową rodzinę za oceanem, a jego
mama umiera na raka. Na szczęście z pomocą
przychodzi drzewny potwór, który przekaże mu
kilka mądrości i nauczy wyrażać emocje. Mimo bajkowego brzmienia, film jednocześnie zachwyca
i przeraża.
Na koniec polecę jeszcze pozycję, która wciąż
powinna być w kinach w momencie wydania tego
numeru. „Ukryte piękno” to film o mężczyźnie –

Film Ukryte

Piękno Dystrybutor Warner Bros

wreszcie dorosły bohater –, który nie radzi sobie
po śmierci córki. W ramach autoterapii wysyła listy
do Miłości, Czasu i Śmierci, a po jakimś czasie spotyka tych adresatów…
Wyrażanie emocji to bardzo trudna umiejętność.
Wymaga przecież także ich zauważenia, nazwania, zrozumienia… Ja uważam, że powinno się
tego uczyć w szkole. Ale skoro się na to nie
zanosi, zachęcam do nadrobienia w kinie. Na
takiej lekcji przynajmniej można jeść popcorn
i pić colę.

PRZEKRĘ T Y PAŁ ACU LUBOMIRSKICH
Tekst i zdjęcia autora

Darek Miroński
Nauczyciel
w szkołach
Fundacji AlterEdu
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Na Placu Żelaznej Bramy, pod
numerem 10 można dzisiaj podziwiać gmach klasycystycznego Pałacu Lubomirskich. Zamyka on od strony zachodniej tzw.
Oś Saską (założenie urbanistyczne z czasów baroku, prowadzące od Krakowskiego Przed-
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mieścia, poprzez Pałac i Park Saski, do Żelaznej
Bramy). Pałac prezentuje się imponująco, ale równie imponujące są jego dzieje. Wybudowano go
już na początku XVIII w. jako radziwiłłowską
posiadłość.
Po przejściu w ręce Lubomirskich został przebudowany w stylu klasycystycznym w oparciu o projekt Jakuba Hempla. Dodano piętro w środkowej
części i kolumnadę. Pod koniec
XVIII wieku w pałacu mieszkała
żona Aleksandra Lubomirskiego
Rozalia. Jedyna Polka ścięta na
gilotynie w czasie Rewolucji Francuskiej. Pomimo tego, że odradzano jej podróż do Paryża,
pojechała tam w towarzystwie
swojego kochanka, Tadeusza
Mostowskiego.
W późniejszych czasach pałac
przechodził z rąk do rąk. Nieremontowany popadał w ruinę.
Tuż przed II wojną światową

stał się własnością miasta. Podjęto wówczas decyzję o remoncie, do którego nie doszło z powodu wybuchu wojny. Już we wrześniu 1939 roku,
w czasie oblężenia Warszawy pałac został spalony przez okupanta. W latach 1947-1950 został
odbudowany pod kierunkiem Tadeusza Żurowskiego. Wzorem był klasycystyczny projekt Jakuba
Hempla. W roku 1970 podjęto inicjatywę przesunięcia pałacu tak, aby stanął prostopadle do
Osi Saskiej i zamknął ją od strony zachodniej.
Pomysłodawcą był architekt Marian Spychalski,
ówczesny Marszałek Polski. W efekcie pałac obrócono o 74 stopnie. Operacja trwała półtora
miesiąca. Budynek odcięto od fundamentów (był
podpiwniczony). Po koliście ułożonych szynach
i stalowych walcach o średnicy 13 cm, dzień po
dniu przetaczano kolosa ważącego 8 tysięcy
ton na wyznaczone miejsce.
Obecnie w pałacu mieści się Business Centre
Club. Przed nim znajduje się pomnik Tadeusza
Kościuszki, który jest kopią pomnika z Waszyngtonu.

www.fundacja-alteredu.pl

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

JAZZ nigdzie się nie wybiera
Ostatnio czytałem wywiad
z Michałem Urbaniakiem,
skrzypkiem z kręgu jazz fusion.
Tomek Piotrowicz
Buntuje się on, gdy słyszy, że
Nauczyciel
jazz is back. I natychmiast odw szkołach
Fundacji AlterEdu
powiada: It never went anywhere! No właśnie! Jazz był,
jest i będzie; słychać jego elementy w każdej
muzyce.
Ostatnio obchodzono
50 - l e cie JA Z Z FORUM ,
wydawanego w Polsce magazynu muzycznego.
Były koncerty, benefisy, konferencje. Festiwali
jazzowych w Polsce w bród, podobnie płyt
rodzimych artystów, a także książek o jazzie.
Pod choinką znalazłem dzieło Pawła Urbańca
pod elektryzującym tytułem O życiu i muzyce
z legendami jazzu. Jedno pytanie zadaje
autor wszystkim rozmówcom, mianowicie, czy i jak jazz można zdefiniować.
Artyści podkreślają wielkie znaczenie improwizacji, co odróżnia jazz
od reszty muzyki. Niektórzy boją
się ograniczania jazzu przez definicję; w końcu łacińskie źródło
tego słowa oznacza zakończenie.
Można posunąć się w jazzie tak
daleko, jak pozwoli na to wyobraźnia. To muzyka odkrywców, to przestrzeń wielu rozwiązań.
Jazz to afroamerykańska muzyka, pełna bluesa
i folku.Kluczową rolę odgrywają w nim emocje.
Jazz ma wiele akordów i unikatowych cech rytmu.
Łączenie ze sobą harmonii i melodii sprawia, że
jest fenomenem. Bazą improwizacji są struktury
harmoniczne oraz umiejętność dzielenia się muzyką z innymi, spontaniczna reakcja na dźwięki.
Jazz jest sposobem myślenia, gdzie wszystko jest
możliwe, bo jak twierdzi gitarzysta Bill Frisell, jazz
to miejsce bez zasad. Saksofonista Benny Golson porównuje go do rozmowy, kiedy nie możemy przemyśleć tego, co powiemy, a z ust słowa

wychodzą w tym samym czasie, gdy o nich
myślimy. Jazz przypomina wycieczki do tego samego lasu, ale nie do tych samych drzew. Jest
jak safari, gdzie muzycy polują na pomysły, wyczekują nieznanego, które stanie się zrozumiałe.
Wielu ludzi określa jazz jako amerykańską klasykę, bo opiera się na innych wzorcach rytmicznych
niż muzyka europejska. Jednoczy muzyków z całego świata, jest otwarty na nowe idee. Pianista
Bob James uważa jazz za styl życia, uwielbia
w tej muzyce ryzyko, grając często bez prób
i przygotowań. Jazz uskrzydla, inspiruje, zmusza
do zadawania pytań. Stale się rozwija, ale wciąż
pozostaje zakorzeniony w miejscu pochodzenia.
Gitarzysta Pat Martino twierdzi, że jazz daje możliwość świadomego odczucia ruchu i kierunku.
Jak przy wychodzeniu z domu, kiedy już jesteśmy na zewnątrz i – znając otoczenie – wiemy
instynktownie, jaką drogą pójść.
Dla wielu artystów jazz to sposób
osobistego wyzwolenia i najbardziej wymagający rodzaj muzyki,
to impuls, który prowadzi do wypełnienia delfickiego przykazania
o potrzebie poznania samego siebie. Według trębacza Dizzy Gillespiego jazz to klasyczna muzyka
przyszłości. Saksofonista David
Murray twierdzi, że jazz jest przyjazny ludziom,
bo stał się ekonomiczny. Muzyk ma tu na myśli
aspekt duchowy, uważa, że jazz należy do
każdej religii. Według saksofonisty Arche Sheppa
wyraz jazz pochodzi od francuskiego czasownika chasse, który oznacza polowanie. W języku
angielskim wywodzi się od slangowego słowa
jasm, które wskazuje na duszę lub energię. Jazz
kieruje życiem muzyka, zawsze pokazując dobre
rozwiązania. Pokazuje jak ufać i jak to zaufanie
budować. To język każdego muzyka z osobna,
a wszyscy mają własną ekspresję w budowaniu zespołu. Słowem, idealny dla ludzi, którzy
chcą żyć niebanalnie.

Galeria

matematyka –
– podróżnika
Mirek Łyszczyk
Nauczyciel
w szkołach
Fundacji AlterEdu

Alaska

Tekst i zdjęcia autora

Piękny zakątek świata dla ludzi tak jak ja ceniących
samotność.
Na jedynej, ciągnącej się 1360 km wzdłuż rurociągu, J.Dalton Highway drodze, mija się średnio
5 samochodów dziennie. Paliwo można kupić
tam tylko w pięciu stacjach. Jest ono 2,5 razy
droższe niż w pozostałych stanach USA. Kłopot
w tym, że automaty często nie honorują polskich
kart kredytowych i nie przyjmują gotówki. Za
każdym razem z drżącym sercem podjeżdżałem do dystrybutora, nie wiedząc czy uda się
zatankować. Na północ od rzeki Jukon wszechobecne błoto nie pozwala jechać szybciej niż
30 mil na godzinę.
Droga ta jednak jak magnes przyciąga śmiałków. Widziałem trzech rowerzystów, faceta
ciągnącego za sobą wózek na dużych kółkach,
w którym spał, a także dziewczynę idącą
z olbrzymim plecakiem i – uwaga – z psem…
Nie lada wyzwaniem staje się umycie w lodowatej rzece czy jeziorze z uwagi na miliony
agresywnych komarów. Ale zupełnie dzikie widoki potrafią zrekompensować wszelkie niedogodności tej wyprawy.

Aktualności

co w muranowskiej (i nie tylko) trawie piszczy
Krótka była jego przygoda z Muranowem.
Tak jak nagle się pojawił, tak równie szybko zniknął. Mowa o sklepie Francuska Weranda, który
właśnie skończył swoją działalność na Nowolipkach. Lokal znów czeka na wynajęcie.
A po sąsiedzku (Nowolipki 13) nowa propozycja – showroom Eli Piorun, odważnej polskiej
projektantki, która klasyczne zestawienia barw
łączy z awangardowymi asymetrycznymi krojami. To już drugie takie miejsce w okolicy (po
Atelier Joanny Klimas), gdzie będziemy się mogły
modnie ubrać.

Muzeum Warszawy wsparło Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Na aukcji znalazła się zabytkowa łyżeczka z warszawskiego ratusza. Na
portalu aukcje.wosp.org można było też licytować dwa zaproszenia do muzeum (zwiedzanie
z przewodnikiem, oprowadzać będą dyrektor
Ewa Nekanda-Trepka oraz dyrektor Jarosław
Trybuś). Dochód uzyskany z aukcji zasilił Orkiestrę Jurka Owsiaka.
Na Facebooku powstała nowa strona – Foto
Muranów. Kto chętny, niech polubi, obejrzy
i wrzuci własne zdjęcie.
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Krzyżówka ASTRONOMICZNA

Ważne adresy
Muranów i nie tylko

Fundacja AlterEdu
ul. Karmelicka 26
tel. 22 392 61 44
www.fundacja-alteredu.pl

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

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

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

Michał
Przyborowski
Pedagog
w szkołach
Fundacji AlterEdu

Poziomo:
1. Gwiazda wskazująca północ
5. Angielski skrót od słów:
Niezidentyfikowany Obiekt
Latający
6. Siedem sióstr
w gwiazdozbiorze Byka
9. Proxima… – najbliższa
ziemi gwiazda (poza Słońcem)
12. Słońce wędruje na tle tego
gwiazdozbioru od 10 sierpnia
do 16 września
13. Międzynarodowa Stacja
Kosmiczna
14. Np. asteroid lub Kuipera
15. W tym gwiazdozbiorze
znajduje się Rigel i Betelgeza
16. Nasza galaktyka wzięła nazwę
od tego napoju
17. Kształt ziemi
19. Łazik kosmiczny, który wylądował na Marsie
6 sierpnia 2012 r.
20. Amerykańska Agencja Kosmiczna
21. Amerykański program poszukiwania istot pozaziemskich
23. … dziura – najbardziej masywny znany człowiekowi obiekt
Pionowo:
1. Moment, w którym Słońce i Ziemia znajdują się najbliżej siebie
2. Znak zodiaku (19.02 – 20.03)
3. Sonda badawcza – sztuczny satelita Jowisza
4. Wulkaniczny księżyc Jowisza
6. Skrajny punkt odchylenia Słońca od równika
(letnie lub zimowe)
7. Jednostka odległości używana w astronomii
(ok. 3,26 roku świetlnego)
8. „… Stworzenia” – najsłynniejsze chmury pyłu i gazu
w Mgławicy Orzeł
10. Równoleżnik, nad którym Słońce „zawraca”.
11. Zjawisko to występuje, kiedy Księżyc, Ziemia oraz Słońce
znajdują się w jednej linii
16. Czerwona planeta
18. Trzecia planeta od Słońca
22. Radziecka, a potem rosyjska stacja kosmiczna

– Jasiu! Dlaczego siedzisz sam?
Miałeś siedzieć w ławce razem z Kaziem.
– A Pani chciałaby siedzieć z kimś, kto przeklina, ściąga i przeszkadza?
– Oczywiście, że nie.
– No właśnie, Kazio też nie chce.

www.restauracjaarsenal.pl

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
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Dom Kultury Śródmieście
ul. Smolna 9
tel. 22 826 25 86

MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

PISMO WYDAJE:
Fundacja AlterEdu

Fundacja AlterEdu zaprasza nauczycieli na szkolenie
w zakresie pracy z uczniami sprawiającymi trudności
wychowawcze i uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych

Z AR Z ĄDZ ANIE RÓŻNORODNĄ KL A SĄ
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt:

Dorota Oraczewska tel. 501 035 838
e-mail d.oraczewska@gmail.com
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