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Jak rozmawiać
z dziećmi
o koronawirusie
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Jak radzić sobie
psychicznie
w czasie pandemii?

Nietypowa i stresująca sytuacja, w jakiej
się znaleźliśmy dotyczy nas, ale także
dzieci. Kilka wskazówek, jak rozmawiać
z nimi o tym, co się dzieje.

Wszystkie media powtarzają nam w kółko o działaniach,
które mamy podejmować, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Myjemy ręce i nie wychodzimy z domu. Ale to chroni
tylko nasze zdrowie fizyczne, a jak poradzić sobie z pogarszającym się nastrojem?
str. 6
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Miłość
w czasach zarazy
I kto by się spodziewał, że Horacy znów
będzie miał rację z tym swoim NIL ADMIRARI! Nie dziw się niczemu, i już! I kto
by się spodziewał, że tytuł powieści
Márqueza, tak uwodzącej swym realizmem magicznym, nabierze nowego sensu!
I kto by się spodziewał, że – jak tysiące Francuzów –
sięgniemy z własnej woli po DŻUMĘ Camusa, gdzie Oran
ma nas nauczyć miłości w czasach wirusów.
str. 4

Sz
Szkoła
czasach pandemii
w czas
Ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną
pandemią koronawirusa, we wszystkich szkołach
w naszym kraju trzeba było wprowadzić nauczanie
zdalne. Szkoły poradziły sobie z tym faktem na różne sposoby – niektóre były
przygotowane na taką sytuację lepiej, inne gorzej. Jeszcze inne wcale.
W szkołach Fundacji AlterEdu wprowadziliśmy do użytku jedną z istniejących już
i dedykowanych specjalnie do tego celu platform, oferującą podział na klasy,
zajęcia oraz system do prowadzenia wideokonferencji.
str. 7

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkiego najlepszego,
a przede wszystkim zdrowia i bezpiecznego przetrwania trudnych dni.
Redakcja Gazety Muranowskiej
W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną świąteczne wydanie Gazety Muranowskiej ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.
www.gazetamuranowska.muranow.waw.pl
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

redaktor

Mieczysław Grydzewski, twórca tygodnika „Wiadomości Literackie”, wpływowego czasopisma społeczno-kulturalnego okresu międzywojennego, był
jednem z najwybitniejszych ludzi żydowskiego pochodzenia swojej epoki.
Współpracownicy mówili o nim, że był dokładny, skrupulatny, wręcz pedantyczny. Mawiał na przykład: Ja kiedy mam cytować „Jeszcze Polska nie
zginęła”, to naprzód sprawdzam. Nadsyłane rękopisy poprawiał wnikliwie i gruntownie (mimo protestów autorów) i był tytanem pracy – złośliwi
twierdzili, że nawet do paryskiego lunaparu brał ze sobą korekty. On sam
umniejszał swoją rolę i twierdził, że „Wiadomości...” redagują się właściwie
same.
Mieczysław Grydzewski urodził się pod nazwiskiem Grycendler 27 grudnia
1894 roku w żydowskiej rodzinie średniozamożnych warszawskich mieszczan. W 1913 roku wstąpił na Uniwersytet w Moskwie i tu przez dwa lata
słuchał prawa. Gdy wrócił do Warszawy, powstawał już nowy polski uniwersytet. Porzucił religię przodków, jak często zdarzało się to wśród asymilujących się Żydów, i przeszedł na kalwinizm. Na Uniwersytecie Warszawskim
studiował historię i filozofię pod kierunkiem Handelsmana i Tatarkiewicza.
Ten pierwszy podziwiał benedyktyńską pracowitość Grydzewskiego, co
w dziennikarstwie okaże się bezcenne.
W Wiadomościach
W 1920 roku Grydzewski założył, a następnie redagował
i wydawał czasopismo literackie „Skamander”, w którym
mogli zaprezentować się młodzi poeci: Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Julian Tuwim i Kazimierz Wierzyński. Pismo zawierało utwory literackie bądź
ich fragmenty, szkice krytycznoliterackie, recenzje i omówienia wydarzeń kulturalnych.
Kilka lat później Grydzewski stworzył tygodnik „Wiadomości Literackie”, w którym pierwsze skrzypce grała ta
sama piątka poetów, teraz należąca już do najważniejszych twórców pokolenia, wspomagana przez kolejnego
mistrza, Boya-Żeleńskiego. W „Wiadomościach...” przeważała eseistyka kulturalna, pojawiały się reportaże i teksty

NEW KOMMOTION

publicystyczne. Grydzewski dbał o nowoczesne oblicze pisma, wprowadzając wiele nowych zwyczajów angażujących czytelników, np. konkursy
literackie, plebiscyty czytelnicze, ankiety, dyskusje krytycznoliterackie i publicystyczne, wywiady i materiały z życia prywatnego pisarzy, portrety lub
karykatury. Grydzewskiemu jako redaktorowi udało się osiągnąć rzecz niezwykłą: lansować wielką romantyczną tradycję, a jednocześnie potępiać
anachroniczne konwenanse i ośmieszać kicz. Jak wspominał Marian
Hemar, skupił wokół czasopisma to,
co zawsze jest natrudniejsze w każdej
epoce – środowisko literackie. Potrafił
też stworzyć z czasopisma spójną
całość.
Świat się wali
Grydzewski czuł, że do Polski zbliża
się kataklizm. Jeszcze późną jesienią
1938 roku pojechał do Paryża, gdzie
bywał na dwóch spektaklach i seansie
kinowym w ciągu jednego dnia, żałując w listach do przyjaciół, że teatry
nie grają porannych przedstawień.
Rok później świat ogarnął chaos. W ostatniej chwili przedostał się przez
Rumunię do Francji, a gdy ta poniosła klęskę – do Anglii. Na jednej
z podparyskich szos rozsypał mu się nagle kufer z archiwami i nie
zważając na samochody, upał i samoloty zbierał te swoje papierzyska, jakby
świat poza nimi nie istniał. Kilka dni później odpłynął do Anglii na statku
stanowiły arrasy,
„Chorzów”, którego bezcenny ładunek stanow
Chopina.
Szczerbiec, Psałterz Floriański i rękopisy Chopina

Mieczysław Grydzewski

Nieoceniony

Rok po wojnie Grydzewskiemu udało się odtworzyć
czasopismo, tym razem pod okrojonym tytułem „Wiadomości”. W Londynie redaktor przełamał wcześniejsze
opory i zaczął pisać własne teksty. Prowadził rubrykę
Silva rerum [łac. las rzeczy], w której zamieszczał wynalezione w bibliotece British Museum smaczki dotyczące
polskiej historii i literatury. Robił to pod pseudonimem,
polemizując niekiedy z… redaktorem naczelnym Mieczysławem Grydzewskim. W swoich tekstach często poruukazywały się do
szał tematykę żydowską. „Wiadomości”
„
1981 roku.
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Since my late days at school (circa 1960), my school friends and
Od końca szkoły, czyli mniej więcej od 1960 roku, chodziliśmy
I would go out to for a drink every Wednesday night, a tradition
co środę z kolegami na drinka. Tradycja ta przetrwała aż do mothat was maintained right up to my departure for Poland in 2016.
jego wyjazdu do Polski, czyli do roku 2016. Nasza grupa trochę
The personnel changed over the years as people started moving
się zmieniała przez lata, jako że ludzie zaczęli przenosić się do
to different parts of the country to go to universities and work.
innych części kraju w związku z pracą lub studiami. Do trzonu
However the original members comprised of Paddy Maher (my
naszej paczki, oprócz mnie, należeli: Paddy Maher, Pete Lynch,
best man), Pete Lynch, Pete Sheehan and Martin McNamee and I.
Pete Sheean i Martin McNamee. Wszyscy oni odwiedzili mnie
I’m pleased to say that they have all visited me here in Warsaw Zdjęcia
potem w Warszawie. Paddy i Pete Sheean znali się odkąd mieli
since I moved. Paddy and Pete Lynch have known each other since z archiwum autora po 7 lat. Po ukończeniu uniwersytetu w Newcastle jeden z nich
were 7 years old. One day after finishing university at Newcastle Pete
przyprowadził na środowego drinka swojego sąsiada Jima Granta. W ten
Sheehan brought along his neighbour for a drink. His name was Jim Grant
sposób rozpoczęła się nasza przyjaźń, która trwa do dzisiaj. Pete Lynch
and this was to instigated a friendship that has lasted to this day. Pete
z kolei spotkał kiedyś znajomego imieniem Alan Richens, który z kolei
Lynch met a chap called Alan Richens who persuaded him to bring me
skłonił go, aby przyprowadził mnie do swojej drużyny krykieta. Grałem
along and for us to play cricket for his team. Pete soon after moved
w tej drużynie do 60 roku życia.
outside of London for cheaper housing, but I carried on playing for the club
Pewnej środy poszliśmy do pubu tylko ja i Jim i tak jakoś się zgadało, że
until I was 60. I recruited Alan as a replacement for Pete at our Wednesday
obydwaj jesteśmy kolekcjonerami płyt rock’n’rollowych. Zasugerowałem wyget togethers. Paddy had gone to Aberdeen University in Scotland to do
pad po piwie na mój strych, aby posłuchać muzyki. Tak narodziła się
a PhD in biology (he went on to become an expert on DNA), and Martin
druga tradycja, zgodnie z którą spotykaliśmy się na drinka także w piątki,
having gone to university in Dublin, got a job in Liverpool until eventually
w nieco innym jednak niż środowy składzie. Razem z moją żoną i sąsiadami
he was transferred back to London by his company Burtons, and went
szliśmy do lokalnego pubu (został zburzony pięć lat temu) a potem
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on to become a director at Dorothy Perkins (a company within
wracaliśmy do domu na kawę
the Burton group). As he was wont to tell you, given half
i kanapki. W tym mniej więcej
a chance, he was totally into ladies underwear!
czasie poznaliśmy z Jimem hanOne Wednesday only Jim and I turned up at the pub, sowe got
dlarza płyt z Wembley, którego
to talking and it emerged that we were both rock ‘n’ roll record
regularnie odwiedzaliśmy, aby
collectors. I suggested we finish our beers and go back to my
przeczesać jego zbiory i okazjorecord collection in the attic and I would play him some of my
nalnie coś kupić. Jak wspomniaplatters. Very soon a second tradition started up of a Friday night
łem w ostatnim artykule, na
drink, with the company made up of myself and my wife, Jim,
początku lat siedemdziesiątych
Alan and our neighbours Brian and Monica Chaplin. We would St Benedicts 1st Xv Brian Taylor siedzi z piłką na końcu po prawej pokazały się w sprzedaży fango tothe local pub the Chequers (demolished some 5 years
ziny. Jednym z nich był Komago) and then return to our house for coffee and sandwiches.
motion, który bardzo mi się
In the meantime Jim and I had met a record dealer in Wemsubskrybowapodobał, i który subskryb
bley by the name of John Goldman (formerly a second hand
łem. W dziewiątym numerze
car salesman), whom we would regularly visited and inspect his
przeczytałem, że jego wydawca
stock of records making the occasional purchase.
Peter Smart zamierza z kolejnym
As I mentioned in my last article numerous rock’n’roll fanzines
numerem zawiesić działalność.
appeared in the early 70s, amongst them was “Kommotion”, a maNie dawał już rady godzić tego
gazine I subscribed to and much enjoyed. In issue #9 I was
z życiem rodzinnym i szukał
horrified to read that the editor Peter Smart announced that the
kogoś, kto przejąłby Kommotion
next issue would be the last issue as it because he couldn’t cope
i uratował przed zamknięciem.
with running it, and it was starting to impact on his family life. Pete Lynch Martin McNamee Paddy Maher
Niedługo potem zjawiliśmy się
Unless anybody else wanted to take it over this was the end of
w domu Johna podyskutować
“Kommotion”. Jim and I were round at John’s house not long after this and
o marnym końcu gazetki. Kiedy powiedziałem, że rozmyślam nad przejęwere discussing the forthcoming demise of “Kommotion”. I said it wasa great
ciem Kommotion Jim i John zareagowali z wielkim entuzjazmem i zachęcali
shame and I had half a mind to offer to take it over myself. Both Jim and
mnie do tego, obiecując pomoc. Kiedy nasz sąsiad Brian usłyszał o pomyśle,
John received this statement with great enthusiasm, and encouraged me to
dorzucił, że mógłby pomóc drukować magazyn w sposób profesjonalny.
do just that saying they would help out. When our neighbour Brian heard
I tak stałem się wydawcą. Aby oddzielić się od mojego poprzednika i podabout the idea he said he would professionally print the magazine up at the
kreślić nową jakość naszej wersji gazety, nazwaliśmy ją New Kommotion.
printers. And so it came to pass that I took over “Kommotion”. To distinguish
Poprzedni wydawca zmarł parę lat później – padł na ziemię tuż po zakońit fromits predecessor and stress the superior production quality of our
czonym meczu krykieta, w którym brał udział jako zawodnik.
version of the magazine, we called it “New Kommotion”. Sadly Peter Smart
Miałem szczęście, gdy zaczynałem przygodę z New Kommotion. Peter,
died a few years later. He was also a keen cricketer and collapsed and
ogłaszając, że przejmuję gazetę, upublicznił mój adres. Niedługo potem
died after playing in a match.
dostałem list od kolegi, który był klasę wyżej ode mnie w szkole i który był
I had another stroke of luck when starting up “New Kommotion”: Peter
pierwszym kapitanem mojej drużyny rugby. Brian Taylor okazał się także
Smart announced that I would be taking over the magazine and gave out
być kolekcjonerem płyt i sekretarzem ministra obrony, którym w owym
my address. Shortly afterwards I received a letter from Brian Taylor, he had
czasie był Denis Healey. Opowiedział mi zabawną historię o tym, że minibeen in the year above me at school and was my first captain in the school
ster poprosił go kiedyś o reRugby 1st XV team. He was also a rock ‘n’ roll collector. He had become a civil
zerwację lotu powrotnego
servant and had reached the rank of permanent secretary to the Minister
do Anglii przez Nowy York.
Of Defence, Dennis Healey. He told me of when he went for a meeting in
Gdy Brian zapytał go, czy
Washington D.C. with the minister who asked him to book a return ticket
będzie mieć jakieś spotkaback to England via New York. When Brian asked if this because he would
nie w Nowym Yorku, Healey
have another meeting in New York, Healey replied, “no but there are some
odpowiedział: „Nie, ale są
great Blues record shops I want to visit!”. Brian told me he could put me in
tam wspaniałe sklepy mutouch with Bill Millar, a civil servant at the Home Office who had written
zyczne z bluesem i chciała book on the “Drifters” and wrote articles for the music press. I was duly
bym je odwiedzić!„. Brian
invited down to the Italian restaurant in Cambridge Circus, where every
obiecał skontaktować mnie
Tuesday after work the rock ‘n’ roll mafiosa would meet up. Amongst the
z Billem Millarem, urzędnikiem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który
regulars was Ray Topping the leading discographer in the field of rock ‘n’ roll
pisał artykuły muzyczne i zaproszony zostałem do włoskiej restauracji
and Rhythm & Blues. A frequent visitor was Rob Finnis whose father was of
w Cambridge Circus, gdziewe wtorki wieczorem spotykali się po pracy
Hungarian origin and allegedly had worked as a spy. Rob had gone to the
rockandrollowi mafiozi.
USA as an 18 year old and hit upon the idea of interviewing as many of the
Był wśród nich Ray Topping zajmujący się dyskografią Rhythm&Blues
record producers from the rock ‘n’ roll era as he could locate. He went on to
a także Rob Finnis, którego ojciec pracował podobno jak szpieg. Rob
write a book on Phil Spector and compiled many releases for Ace Records.
wyjechał do stanów jako osiemnastolatek i wpadł na pomysł zrobienia
Richard Weize called in a few times just as he was starting up Bear
wywiadów z jak największą liczbą producentów płyt z epoki rock’n’rolla.
Family Records. Numerous other cognoscenti from the rock ‘n’ roll world paid
Parę razy wpadł do tej włoskiej knajpy Richard Weize, który w tym czasie
visits to this little restaurant. Bill Millar and Ray Topping became regular
startował z Bear Family Records oraz inni znawcy muzyki. Bill Millar i Ray
contributors to New “Kommotion”, which was a bonus for me as Bill Millar
Topping pisali regularnie do mojej gazetki a ja regularnie chodziłem na nasze
was already a well known writer and Ray was well known for being notowtorkowe spotkania. O tym jaki wpływ na moje życie miało to, że zostałem
riously tight about sharing his information with anybody else. I was soon
wydawcą New Kommotion opowiem w następnym artykule.
a regular at these Tuesday meetings. Just what effect being the editor of
Tłumaczenie Agnieszka Sozańska
“New Kommotion” would have in my life I will go into in my next article.
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Miłość w czasach zarazy
I kto by się spodziewał, że Horacy
znów będzie miał rację z tym swoim NIL
ADMIRARI! Nie dziw się niczemu, i już!
I kto by się spodziewał, że tytuł powieści Márqueza, tak uwodzącej swym
realizmem magicznym, nabierze nowego
Zdjęcia autora
sensu! I kto by się spodziewał, że – jak
tekstu
tysiące Francuzów – sięgniemy z własnej woli po DŻUMĘ Camusa, gdzie Oran ma nas nauczyć
miłości w czasach wirusów.
A jak w tym trudnym czasie wygląda sytuacja artystów:
aktorów, muzyków, plastyków, a więc – co nas tu najbardziej interesuje – także jazzmenów. Jak mogą im pomóc
fani, którzy też muszą odnaleźć się w tym trochę absurdalnym losie? A może artyści nie są ekskluzywni, może
powinni być bardziej przedsiębiorczy, w końcu na jazzowych uczelniach (na Zachodzie) uczy się podstaw muzycznego managementu? A może władza robi za mało, by chronić kulturę? A może tylko sztuka może nas uratować, a więc
dbajmy o naszych ulubieńców – artystów!
Jest już kilka pomysłów na przechytrzenie wirusa – nie
lubię go nazywać korona, czuję się wtedy ambiwalentnie,
pamiętając o antycznym rodowodzie; to „wieniec”, a więc
symbol nie tylko dobrej zabawy towarzyskiej, ale i zwycięstwa (czy odbędzie się olimpiada?)! Pomysły tak oczywiste, jak hurtowy zakup płyt on-line (artysta ma z tego
niewiele pieniędzy, ale trochę dowodów swej popularności), jak i trochę kontrowersyjne – nieprzyjmowanie zwrotów za mnóstwo odwołanych koncertów (zarobią na tym
głównie organizatorzy).
Jazzmeni nie mogą zaoferować muzyki na żywo, ale mogą
dotrzeć z nią do naszych domów. Klub 12 na 14 – jak
podał jego szef Tomasz Pierchała – powraca do idei koncertów Live Stream bezpośrednio z klubu, z doskonałą
jakością dźwięku i obrazu, w ramach cyklu #jazzmorning.
Koncerty będą odbywały się w pustym klubie, a stream
dostępny będzie na klubowym kanale na Facebooku. Na
początek, 16 marca, pilotażowo wystąpiło trio w składzie:
Mateusz Gawęda na fortepianie, Michał Barański na kontrabasie oraz Patryk Dobosz na perkusji. Klub planuje zorganizować kilka takich koncertów i wypracować mechanizmy
wsparcia, czy to za pośrednictwem fundacji i zbiórki, czy
też wprowadzić niewielką opłatę za dostęp, aby streamowane koncerty stały się dla muzyków alternatywą występu
na żywo. A więc zapraszam: #jazzmorning #StayAtHome
#KoncertwTwoimDomu.
W radiowej Dwójce słucham często wywiadów z artystami.
Dyrektor TEATRU KAMIENICA, Emilian Kamiński, twierdzi, że
nawet nie wie jak liczyć straty! Liczy za to, że aktywność
kulturalna widzów odżyje i ludzie wrócą do teatrów. Może
dobrym pomysłem byłoby powołanie teatru internetowego
z niewielkim, ale fluktującym, zatrudnieniem. Może trzeba
zaapelować do władz o wprowadzenie socjalnych rozwiązań.
Jak mówi Kamiński, część instytucji kultury podlega samorządom lub Ministerstwu Kultury, dlatego mają pieniądze
na życie, natomiast placówki prywatne muszą pieniądze
wypracować, żeby żyć. Sekunduje mu prezes ZASP – Krzysztof Szuster, który przekonywał do ciekawych ofert obcowania ze sztuką on-line.

4

GAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

Kiedy znów zagrają na żywo?

Kiedy znów pojedziemy na jazzowe festiwale?

Jazz to nie tylko muzyka, to także aktywizujący styl podejścia do życia. Po odwołaniu koncertów część środowiska postanowiła potraktować kryzys jak antyczni Grecy.
Uważali oni, że krisis to sytuacja, w której wspólnota musi zebrać się w sobie, ocenić
realia i wypracować metodę działania. Z myślą o poszkodowanych muzykach, ale też
o ich fanach Adam i Karin Bałdych, jazzowi skrzypek i wokalistka, zainicjowali akcję
#gramywdomu. Zakłada ona organizowanie koncertów live stream w domach. Grać
będą muzycy z najwyższej półki, także młodzi, a koncerty zakończy live chat z artystami. Podczas tych wydarzeń organizowane będą zbiórki dla konkretnych zespołów.
A więc jednak miłość, chociaż w czasach zarazy. Czytajmy DŻUMĘ, słuchajmy jazzu
z klubów i domów prywatnych, oglądajmy spektakle on-line, zwiedzajmy wirtualnie
muzea. Razem damy radę…
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jeszcze kilka
ch miejsc w klasie pierwszej!!!
melicka 26, 00-181 Warszawa
2) 3926140, fax: (22) 4359795
Jak
m.: 601777017

Co w szkołach słychać?

rozmawiać z dziećmi
@slo7.waw.pl
o koronawirusie
oła znajduje się na II piętrze budynku przychodni

Jak radzić sobie psychicznie
w czasie pandemii?

elickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)

Nietypowa i stresująca sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy dotyczy nas, ale także dzieci. Kilka wskazówek,
jak rozmawiać z nimi o tym, co się dzieje.
Mówimy dzieciom PRAWDĘ – to pierwsza i podstawowa zasada obowiązująca w tej, jak i każdej innej trudnej sytuacji (np. dotyczącej choroby czy śmierci bliskiej
osoby). Dzieci naprawdę trudno jest oszukać, nawet jeśli nie wiedzą na
pewno, to wyczuwają emocje w swoim otoczeniu, czują, że coś się nie
zgadza. Kłamstwo powoduje, że tracą do nas zaufanie i głębokie, podstawowe poczucie bezpieczeństwa, jakie to zaufanie daje.
Dostosowujemy przekaz do możliwości i potrzeb dziecka – mówimy
prostym językiem, używamy metafor, obrazów zrozumiałych do dziecka,
odpowiadamy na pytania dziecka, przekazujemy mu tyle informacji, ile
potrzebuje w tym momencie – jeśli będzie chciało wiedzieć więcej, to
zapyta. Tematy związane ze zdrowiem i funkcjonowaniem ludzkiego ciała
w bardzo fajny sposób pokazuje serial „Było sobie życie” dostępny na
Youtubie oraz Netflixie.
Kontrolujemy przekazy medialne w otoczeniu dziecka, które będą nas
epatować katastroficznymi wizjami.
Skupiamy uwagę dziecka na optymistycznych, prawdziwych informacjach: choroba nie jest bardzo niebezpieczna dla nich, czy ich rodzeństwa, mogą w ogóle nie odczuć kontaktu z wirusem, a jeśli zachorują, to
będzie to podobne do zwykłego przeziębienia. Jest także niezbyt groźna
dla rodziców. Nieco bardziej groźna dla dziadków. W przypadku ograniczenia kontaktów z seniorami warto wytłumaczyć dziecku, że to w trosce
o nich i umożliwić regularny kontakt telefoniczny, wirtualny.

Trudno tu o uniwersalne rady. Dla jednej osoby najgorsze jest odosobnienie lub nuda. Dla innej – strach o zdrowie najbliższych. Inni martwią się
o sytuację finansową, a kolejni o losy matury i rekrutacji na studia. Sporo ludzi siedzi w domu z dwójką czy trójką dzieci i jednym laptopem,
a mają pracować zdalnie oraz dbać o to, żeby dzieci zrobiły swoje lekcje…
I jeszcze jakoś nie zwariować i wytrzymać pod jednym dachem.
Nie da się więc w jednym tekście poradzić czegoś wszystkim. Spróbuję
jednak zamieścić kilka rad, które mają szansę pomóc choć trochę. Jeśli
Twoje samopoczucie pogarsza się i nic, co próbujesz robić, nie pomaga
– skorzystaj z telefonów zaufania (116 111 – dla dzieci i młodzieży, 116
123 – dla dorosłych) lub poszukaj pomocy psychoterapeuty (wiele miejsc
pracuje teraz on-line).
Zaakceptuj swoje emocje. Wszystkie. Możesz odczuwać mnóstwo różnych emocji: złość, smutek, bezradność, wściekłość, przerażenie, obawę,
lęk, zniechęcenie… I wszystkie te emocje są ok. Obiektywnie patrząc,
jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i trudne emocje są adekwatną
odpowiedzią naszego organizmu. Byłoby dziwne, gdyby było inaczej.
Więc przyznaj przed sobą, że odczuwasz te emocje i zaakceptuj je jako
coś naturalnego i logicznego. Nie oskarżaj się, nie mów sobie, że nie
powinieneś/powinnaś tak czuć.
Wbrew temu, co sądzi wiele osób, zaakceptowanie uczuć wcale nie
sprawia, że one zaczną rządzić całym naszym życiem. Jest dokładnie na
odwrót. To emocje, które chowamy, ukrywamy, nie dajemy im dojść do
głosu, cały czas siedzą w nas i próbują się odezwać. Jeśli z nimi porozmawiamy – usiądą sobie spokojnie w kąciku.
Kontaktuj się z ludźmi. Oczywiście tylko telefonicznie i przez komunikatory. Szczególnie zachęcam do rozmów video. Człowiek jest istotą
społeczną i pozostawanie w izolacji jest dla nas bardzo nienaturalną
sytuacją. Bądźcie w stałym kontakcie z bliskimi. Rozmawiajcie (także)
o innych rzeczach niż wirus!
Zaplanuj swój czas. Większość z nas stanęła teraz przed wyzwaniem
samodzielnej organizacji całego swojego dnia. Dla dorosłych pracujących
na co dzień z domu jest to bardzo trudne zadanie. Dla osób, które nigdy
tego nie robiły i jeszcze same sobie tego nie wybrały – może to być ekstremalnie trudne i może zająć trochę czasu zanim się tego nauczą. Może być
szczególnie niełatwo, jeśli jesteś nastolatkiem i w ogóle jeszcze uczysz się
siebie.



Być może nie da się całkiem wyeliminować lęku u dziecka, bo jest on po
prostu adekwatny do sytuacji. Wrażliwe dzieci mogą mieć różne objawy
lękowe: koszmary nocne, trudności z rozstaniem z rodzicami, z których
wydawałoby się, wyrosły dawno temu. Naszym zadaniem jest wspieranie
dziecka w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, poprzez przyjęcie ich do
wiadomości, rozmowę na ten temat, bliskość. Nie wolno negować emocji
dziecka, mówić mu, że nie powinno się bać, że musi być odważne, że jego
lęki są niemądre.
Warto skupić się na tym, co możemy zrobić by zapobiec zachorowaniu i na
tym, co w ogóle sensownego możemy w domu zrobić – to daje, mocno
zaburzone w tych warunkach, poczucie kontroli i sprawczości. Warto
również zaznaczyć, że troszczymy się o siebie, ale także o innych, dla
których wirus jest bardziej niebezpieczny: myjemy ręce, unikamy kontaktów osobistych (nie chodzi do szkoły oraz na plac zabaw, by ograniczyć
przekazywanie sobie wirusa), dbamy o odporność naszego organizmu
poprzez odpowiednią dietę (ale nie straszmy dziecka, że np. jeśli nie zje
warzyw, to zachoruje).

Wszystkie media powtarzają nam w kółko o działaniach, które mamy podejmować, aby zmniejszyć
ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Myjemy ręce
i nie wychodzimy z domu. Ale to chroni tylko nasze
zdrowie fizyczne, a jak poradzić sobie z pogarszającym się nastrojem?
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Czego możemy nauczyć się od osób, które pracują z domu? Tak w skrócie: rób
listy zadań. Porządkuj je i rób plan na dany dzień (żeby nie przytłaczało Cię
wszystko, co masz do zrobienia w tym tygodniu). Planuj też przerwy, np. jak
w szkole co 45 minut. Sprawdź, czy pomoże Ci ubieranie się i/lub malowanie
jak do szkoły/pracy. W ten sposób oddzielisz czas pracy od czasu domowego.
Zrób porządek w miejscu, w którym pracujesz. Spróbuj zapanować nad rozpraszaczami – np. zostaw telefon na 45 minut w innym pokoju.
Ustal swój nowy porządek dnia. Zakładam, że przez te kilka dni, które już minęły,
był czas, żeby się wyspać. Teraz potrzebujesz stałego rytmu dnia. Ustal, o której
wstajesz. Już nie musi to być 6 rano, ale nie może być też 10. Chyba, że nadrobisz obowiązki wieczorem. Ale wtedy ustal, do której maksymalnie siedzisz
– potrzebujesz 8 – 9 godzin snu. Ustal sobie mniej więcej godziny posiłków i to,
kiedy zajmujesz się nauką czy pracą. To naprawdę pomaga funkcjonować.
Znajdź chwilę relaksu. Gdy już zaplanujesz realizację swoich obowiązków, pamiętaj też o odpoczynku. Ale nie zakładaj, że usiądziesz sobie gdzieś na chwilę
między piętnastym a szesnastym punktem do odhaczenia. Bo odłożysz to na
wieczne nigdy. Druga sprawa – pomyśl, co naprawdę sprawia, że odpoczywasz.
Nie włączaj automatycznie TV lub Netflixa, gdy tylko masz wolną chwilę. Zastanów się, czy na pewno po takim seansie czujesz się lepiej i masz więcej sił i ochoty
do życia. Może lepsza będzie kąpiel, książka lub posiedzenie na balkonie.
Unikaj tego, co sprawia, że czujesz się gorzej. Brzmi logicznie i prosto, prawda?
Oczywiście nie mam na myśli obowiązków zawodowych, szkolnych, czy mycia
zębów. Ale przyjrzyj się sobie, czy sprawdzanie co godzinę, ile mamy potwierdzonych zakażeń, sprawia, że czujesz się lepiej. Albo czy szukanie przyczyn
pandemii na coraz to dziwniejszych stronach w internecie cię uspokaja. Jeśli nie
– wyznacz sobie, kiedy sprawdzasz bieżące informacje. Daj znać bliskim, że nie
chcesz słuchać najnowszych nowin. Oczywiście oprócz tych najważniejszych.
Żyj zdrowo. To frazes, ale to naprawdę ma wpływ na nasze samopoczucie. Zdrowo się odżywiaj, postaraj się o ruch (można ćwiczyć w domu) i wysypiaj się.
Spróbuj zauważyć pozytywy. To chyba najtrudniejszy punkt. Bo ja naprawdę
znam negatywy. Ale pomyśl, czy coś będzie u Ciebie lepiej. Więcej czasu z rodziną (tak, wiem, to może być negatyw). Zrobisz porządki, nadrobisz książki,
nauczysz się gotować? Nawet jeśli Twoja sytuacja w związku z wirusem jest
fatalna, w poradzeniu sobie z nią, nie pomoże Ci załamanie się i skupianie na
negatywach. Spróbuj działać nieszablonowo, podpatrz co zrobili inni (np. są firmy,
które sprzedają karnety na zajęcia do wykorzystania jak-już-się-będzie-dało,
żeby utrzymać płynność finansową).
I na koniec: odpuść sobie. Rób tyle, ile trzeba i ile chcesz, jeśli masz jeszcze siłę.
To nie jest czas na bycie idealnym pracownikiem, pracowniczką, rodzicem, uczniem
czy uczennicą.
Mam nadzieję, że te kilka punktów wskaże Ci kierunek. Nie wiadomo kiedy sytuacja jakoś znacząco się zmieni, więc póki co trzeba organizować sobie życie tak,
jak się da.

„Dość już tej zabawy, nie można tyle czasu spędzać na zabawie!” Mówią często rodzice starszych przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym, postrzegając zabawę, jako czynność nieistotna i błahą, organizując im w czasie wolnym
rozmaite zajęcia edukacyjne czy sportowe.
Tymczasem w przypadku dziecka trudno o sensowniejszą i bardziej pożyteczną aktywność niż
zabawa.
Nic tak nie rozwija samodzielności i kreatywności jak zabawa: trzeba
wymyślić scenariusz, postacie, stworzyć scenografię, znaleźć lub chociażby zwizualizować sobie rekwizyty. Fabuła, jaka towarzyszy dziecięcym zabawom, zachwyciłaby wielu disneyowskich scenarzystów.
Konstrukcje imitujące domki, pałace, okręty czy statki kosmiczne zdumiewają pomysłowością, z jaką wykorzystano dostępne przedmioty.
Zabawa z rówieśnikami to także trening umiejętności społecznych.
Uzgadnianie w co i jak się bawimy, podział ról i zadań, wymaga takich
kompetencji jak współpraca, negocjacje, umiejętność zaprezentowania i obrony własnego stanowiska, rozwiązywanie konfliktów, zdolności przywódcze. Dzieci nie nauczą się tego na zajęciach, gdzie
dorosły trener czy edukator steruje aktywnością grupy.
Wcielając się w różne postacie w czasie zabawy dzieci trenują zachowania, które są lub będą im potrzebne w życiu w związku z rozmaitymi rolami społecznymi: ucznia, pacjenta, dziecka, mamy, taty, lekarza,
nauczyciela czy strażaka.
Zabawa to także sposób na odreagowanie stresujących zdarzeń i trudnych emocji. Przez zabawę dziecko pokazuje to, co się w nim i jemu
dzieje – swoje pragnienia, lęki i inne uczucia, a także swoją rzeczywistość domową, przedszkolną lub szkolną. Dlatego maluch, który ma za
sobą wizytę u lekarza w związku ze szczepieniem, wykonuje zastrzyk
wszystkim lalkom i misiom, głaszcząc je i tłumacząc, że to tylko małe
ukłucie. Pozwoli mu to odreagować własny lęk i zapanować nad sytuacja, w której czuło się pozbawione kontroli.
Uważna obserwacja zabawy jest bezcennym źródłem informacji
o emocjach przeżywanych przez dzieci, problemach z jakimi się
mierzą, łączących je relacjach. Wspólna zabawa, w której będziemy
podążać za dzieckiem jest najlepszym sposobem na nawiązanie
z nim relacji, a przy tym doświadczeniem, które uruchamia w nas
pokłady kreatywności i przywraca radość z życia. Wybitny brytyjski
pediatra i terapeuta dziecięcy, Donald Winnicott uważał, że bawienie się jest nie tylko formą uczenia się oraz autoterapii w przypadku
dzieci, ale sposobem istnienia, najpełniej wyrażającym naturę człowieka, zaś nieumiejętność zabawy, oznaką głębokiego cierpienia
i zablokowania rozwoju.
Dlatego właśnie w Szkole Podstawowej AlterEdu każdego dnia znajdujemy czas na zabawę!

Ilustracje Darek Miroński

Jeśli macie propozycje tematów psychologicznych, które warto byłoby poruszyć – dajcie znać.

Pochwała zabawy
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Podmiot ważniejszy
niż orzeczenie?
W naszej szkole tak!
Wszystkich zaniepokojonych niesprawiedliwym traktowaniem różnych części zdania uspokajam, że ten
artykuł nie dotyczy innowacji w zakresie nauczania gramatyki. Chodzi w nim natomiast o nasze
nastawienie, o tak zwane ludzkie podejście do
ucznia, czy – jak to się profesjonalnie nazywa – podmiotowe traktowanie każdego z nich.
Dlaczego zaś mowa ma być o orzeczeniu? Niektórzy nasi uczniowie, podobnie jak we wszystkich innych szkołach, mają orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, ze względu na różnego rodzaju trudności – niepełnosprawność ruchową, autyzm, czy zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Oni otrzymują od nas dodatkowe wsparcie, którego rzeczywiście
potrzebują: zajęcia ze specjalistami, dopasowanie warunków zajęć do ich
potrzeb, indywidualne podejście do swoich trudności. Ale nie tylko oni. Bo
czy tylko uczniowie z orzeczeniem potrzebują szczególnego traktowania?
Burza hormonalna, niestabilność emocjonalna, podatność na wpływy
z zewnątrz – zmienność niczym „chorągiewka na wietrze”, nieumiejętność
przewidywania odległych konsekwencji własnych działań i podejmowanie
w związku z tym zachowań ryzykownych, dążenie do uniezależnienia się
od rodziców i wynikające z tego konflikty, celowe ujawnianie zachowań
niezgodnych z oczekiwaniami otoczenia, służące budowaniu własnej tożsamości, lęk przed odrzuceniem w gronie rówieśników, a do tego jeszcze
krytyczne podejście do własnego ciała, prowadzące do obniżenia samooceny. Brzmi zatrważająco? A to po prostu cechy, nastawienia i zachowania nastoletnich uczniów, pojawiające się już od około 11 roku życia,
będące przejawami… normy rozwojowej! U każdego mogą wystąpić
z różnym nasileniem, jednak właśnie przezwyciężanie tych trudności
powoduje osiąganie dojrzałości emocjonalnej, społecznej, poznawczej, czy
tożsamościowej. U dzieci posiadających orzeczenie procesy dojrzewania
mogą dodatkowo powodować nasilenie się trudności, które wynikają
z ich niepełnosprawności. Jednak generalnie wszystkim nastolatkom nie jest
łatwo dobrnąć do dorosłości. A na tym ważnym etapie życia przychodzi im
spędzać mnóstwo czasu w szkole.
Nie mogą uniknąć dylematów czy kryzysów dojrzewania, ale może byłoby
dobrze pozwolić przejść im przez ten trudny okres w przyjaznym otoczeniu? Niech eksperymentują, sprawdzają rzeczywistość, zbierają nowe
doświadczenia, wreszcie uczą się na błędach, ale w bezpiecznych,

Szkoła w czasach pandemii
Ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa, we wszystkich szkołach w naszym
kraju trzeba było wprowadzić nauczanie zdalne.
Szkoły poradziły sobie z tym faktem na różne sposoby – niektóre były przygotowane na taką sytuację
lepiej, inne gorzej. Jeszcze inne wcale.
W szkołach Fundacji AlterEdu wprowadziliśmy do użytku
jedną z istniejących już i dedykowanych specjalnie do tego celu platform, oferującą podział na klasy, zajęcia oraz system do prowadzenia wideokonferencji.
Z początku wydawało się to trudne, bowiem ciężko było sobie wyobrazić wprowadzenie zdalnie – bowiem nie byliśmy już przecież w szkołach
– zdalnego trybu nauczania i nauczenie jego obsługi równie zdalnymi
metodami w momencie, gdy przecież te zdalne metody dopiero chcemy wprowadzić. Przypominało to próbę odpowiedzi na pytanie zadane
w jednej z polskich komedii: „Jaką metodą głosowania wybierzemy metodę
głosowania?”. No cóż, nasz system szkolny nie jest dostosowany do wykorzystywania współczesnych technik edukacji na odległość.

kontrolowanych warunkach. Jak je zapewnić? Tu wracamy do pojęcia podmiotowego traktowania każdego ucznia – każdy z nich jest wielowymiarowym człowiekiem, ma swoje myśli, oczekiwania, obawy, a nie tylko
zadania szkolne do realizacji. Choć nastolatki są wrażliwe głównie na komentarze rówieśników i często przejawiają krytycyzm wobec poglądów
dorosłych, to nadal zdanie tych ostatnich jest dla młodzieży ważne.
Dlatego kluczową rolę w tworzeniu sprzyjającej rozwojowi atmosfery
w szkole pełni nauczyciel. Nauczyciel, który pozwala się swobodnie wypowiedzieć, przedstawić uczniowi jego własne opinie i poglądy. Nauczyciel,
który nie pozostawia pytań ucznia bez odpowiedzi, do którego podopieczni nie boją się podejść i porozmawiać, który sam chętnie zagaduje
uczniów na przerwach, ponieważ jest autentycznie ciekaw ich zainteresowań, chce poznać ich punkt widzenia. Nauczyciel przyjaźnie nastawiony,
otwarty, często uśmiechnięty i reagujący z poczuciem humoru. Taki nauczyciel potrafi zbudować dobrą relację z uczniami. A wówczas może też
łatwiej dostrzec niepokojące zmiany w funkcjonowaniu nastolatków, rozpoznać ich trudności i zapobiec utrwalaniu się ich ryzykownych czy niewłaściwych zachowań. Taki nauczyciel, który potrafi konstruktywnie skrytykować niepożądane reakcje ucznia, ale jednocześnie nie przestaje akceptować
go jako osoby. Właśnie taki nauczyciel traktuje swojego ucznia podmiotowo.
Co więcej, taki nauczyciel pozwala uczniom osiągnąć sukces w nauce,
gdyż w atmosferze nieprzepełnionej lękiem możliwe jest swobodne myślenie
i szukanie rozwiązań, także tych kreatywnych.
Właśnie tacy nauczyciele współtworzą naszą szkołę, razem z coraz liczniejszym gronem uczniów, z których żaden nie jest dla nas anonimowy,
a wręcz każdy jest na swój sposób wyjątkowy. Nie chcę tu w żadnym
wypadku powiedzieć, że uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie są dla nas szczególnie ważni – poświęcamy mnóstwo
uwagi im i ich rodzicom, staramy się ich objąć jak najlepszą opieką. Ale
nie tylko ich. U nas każdy uczeń jest podmiotem – i ten z orzeczeniem,
i ten bez.

Spo³eczna Szko³a Podstawowa
Fundacji AlterEdu
i Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 7
im. Bronis³awa Geremka

Zapraszaj¹ do klas 6-7 i I liceum
kontakt@fundacja-alteredu.pl

Dzięki naszemu informatykowi (brawo Łukasz!) oraz zaangażowaniu wychowawców i nauczycieli, którzy pozostają w stałym kontakcie ze swoimi
uczniami i ich rodzicami za pośrednictwem maili, telefonów, dziennika elektronicznego i portali społecznościowych, a także współpracy z samorządem
uczniowskim, bardzo szybko zaczęliśmy korzystać z pełnej funkcjonalności
nowej platformy.
Wszyscy musieliśmy przyzwyczaić się do nowych metod nauczania i uczenia
się, jednak okazało się to dość łatwe, a co najważniejsze – ciekawe. Nauczyciele podzielili swoje przedmioty na trzy główne sposoby nauczania:
wideokonferencje, dyżury wspierające samodzielną pracę uczniów i wykonywanie przez nich zleconych zadań oraz projekty, które uczniowie tworzą
pod kierownictwem nauczyciela.
Z niecierpliwością czekamy powrotu do szkoły, aby móc wreszcie zobaczyć i usłyszeć się w jakości „Full HD”, z brakiem możliwości wyciszenia odbiorcy za pomocą przycisku. Jesteśmy przecież istotami stadnymi, potrzebującymi
bliższego kontaktu, z drugim przedstawicielem naszego gatunku. Jednak mimo
niedogodności sytuacji nauczyliśmy się nowych, ciekawych metod poznawania
świata. Te metody na stałe wejdą do repertuaru naszych szkół.
Do zobaczenia. Oby niedługo!

GAZETA MURANOWSKA
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Ważne adresy
Muranów i nie tylko

KR Z Y ŻÓWK A

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

ZO O

www.teatrkamienica.pl

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

7

www.operakameralna.pl

Kino Muranów
ul. Andersa 5
tel. 22 635 25 29

Zdjęcia autora
tekstu

www.kinomuranow.pl

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

5

email: kiosk@ewejsciowki.pl

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

4

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

8

www.biblioteka-pzn.org.pl

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

6

Biuro Rady Głównej

9

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

3

12

11

12

2

13

15

10

14

1

www.iwp.com.pl

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:
3. Afrykański konik w pasiastej piżamce.
6. Duży, elegancki ptak, zwany też czerwonakiem.
9. Wielki gad. Mimo, że jest nilowy, występuje
w całej Afryce.
10. Sympatyczny nielot we fraczku zamieszkujący
Antarktydę.
11. Mrówki, to jest to, co to południowoamerykańskie
zwierzę lubi najbardziej.
12. Wołowate zwierzę, zamieszkuje arktyczną część
naszego globu.
15. Stadna małpa o psim pysku.

GAZETA
MURANOWSKA

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

GAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

PISMO WYDAJE:
Fundacja AlterEdu

Pionowo:
1. Jest ssakiem z najdłuższą szyją.
2. Największy z wielkich kotów afrykańskich. Król zwierząt.
4. Człowiekowata małpa. Zamieszkuje zachodnią i środkową
Afrykę równikową. Samce bywają bardzo agresywne.
5. Agresywna, mięsożerna ryba z Ameryki Płd.
7. Płetwonogi ssak. Coraz bardziej liczny w Bałtyku.
8. Pancerne, południowoazjatyckie zwierzę z cennym
„rogiem” na nosie.
12. Duży wodny ptak z torbą pod dziobem.
13. Psowaty, długonogi, grzywiasty drapieżnik z pampasów.
14. Duży, piękny ptak z promienistą koroną.
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