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CZY WIESZ, ŻE
Ulica Nalewki powstała tam, gdzie płynęła rzeczka Nalewka, nalewkami zaś nazywano drewniane skrzynie
piętrzące wodę.
Historyczne granice Dzielnicy Północnej wyznaczały: od północy tereny leżące między rzeczkami Drna
i Bełcząca z młynami i stawami rybnymi, od wschodu biegnąca wzdłuż Wisły droga handlowa Zakroczymska, od południa ziemie miasteczka Leszczyńskich, a od zachodu role wsi Wielka Wola i pola elekcyjne.

O psychologach,
psychoterapeutach,
psychiatrach…
i o Twoim dziecku!
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Dorastanie jest trudne.
Banał. Powtórzyłam to
zdanie w swoim życiu wiele
razy, bo naprawdę tak
uważam. Choć wiem, że nie
wszyscy rodzice podzielają
moje zdanie.
Życie jest trudne. Z tym się
pewnie więcej osób zgodzi?
Ale nie będę nikogo teraz
przekonywać, nie mamy na
to czasu.
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Bycie w synchronie z grupą
jest podstawą powodzenia
wielu działań biznesowych,
towarzyskich, pedagogicznych czy wreszcie artystycznych. W muzyce jazzowej
trzymanie timingu przez
perkusistę napędza resztę
sekcji rytmicznej, ...

Wylot Nalewek przy Arsenale na obrazie Canaletta (1775)
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Jednym z ważniejszych
rodzajów czasu w kulturze
jest czas synchro, który
dotyczy nie tylko naszego
codziennego życia
w mniejszej lub większej
wspólnocie, ale także
uzewnętrznia się w sztuce
nas otaczającej.
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Mamy jeszcze kilka
wolnych miejsc w klasie pierwszej!!!
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6, 7 i 00-181
8
Więcej informacji
tel.: (22) 3926140, fax: (22) 4359795
tel. kom.: 601777017
GAZETA MURANOWSKA
slo7@slo7.waw.pl

MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

Nasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni
przy Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

CZY WIESZ, ŻE
Ulica Nalewki powstała tam, gdzie płynęła rzeczka Nalewka, nalewkami zaś nazywano drewniane skrzynie piętrzące
wodę.
Historyczne granice Dzielnicy Północnej wyznaczały: od
północy tereny leżące między rzeczkami Drna i Bełcząca
z młynami i stawami rybnymi, od wschodu biegnąca
wzdłuż Wisły droga handlowa Zakroczymska, od południa ziemie miasteczka Leszczyńskich, a od zachodu role wsi Wielka Wola
i pola elekcyjne.
Dom handlowy „Trezor” otwarty w 1989 r. przy ul. Lewartowskiego był jednym
z pierwszych prywatnych centrów handlowych.

Wracamy do ulicy Nowotki – to główne założenie urbanisyczne, które
zajęło miejsce m.in. dawnej kamienicy Podbielskiego. Nowe, monumentalne
budynki miały pomieścić 15 tys. mieszkańców. Utrzymane były w duchu
socrealizmu i wzorowane na berlińskiej Karl-Marx-Allee. Roboczo nazwano
je MDM2, mieszkańcy mówili na nie „pałace Stalina”.
Tuż obok arsenału powstaje jeszcze jedno osiedle, choć o wiele mniejsze
– to bloki przy ul. Świerczewskiego (dziś Solidarności). W 1926 r. do budynku pod nr 64 wprowadza się awangardowy artysta Henryk Stażewski.
Przez pewien czas mieszka z nim malarka Ewa Łunkiewicz-Rogoyska i jej
mąż Jan Rogoyski. W 1970 r. ze Stażewskim zamieszka Edward Krasiński,
który po śmierci współlokatora w 1988 r. oklei mieszkanie-pracownię niebieską taśmą na wysokości 130 cm. „Nie wiem, czy to jest sztuka, ale jest
to na pewno scotch blue, szerokość 19 mm, długość niewiadoma” – komentuje swoje dzieło. Dziś w pracowni działa Instytut Awangardy.

Purimowe przepisy
Czas karnawału w każdej kulturze jest okresem radości, błaznowania, przebieranek i figlów. To świat postawiony na głowie, gdy biedny w jednej chwili
może stać się bogaczem i na odwrót. Także w judaiźmie przełom lutego
i marca wyznacza długo oczekiwaną porę, kiedy można pozwolić sobie
na wszystko bez żadnych konsekwencji – tym czasem jest święto Purim.
Zostało ono ustanowione na pamiątkę cudownego ocalenia Żydów perskich
przez królową Esterę. W dzień święta nie wolno pościć, zakazana jest żałoba,
a nakazana radość. Ludzie obdarowują się nawzajem prezentami (przeważnie
słodkościami). Należy być również bardzo hojnym dla ubogich.
Najbardziej typowe potrawy tego dnia to:
buchtelen – szabasowe bułeczki z nadzieniem, do wyboru w wersji wytrawnej, czy słodkiej,
śledzie, w których notabene specjalizowały się sklepy żydowskie, sprowadzające z Holandii wyśmienite matiasy (patrz przepis na blogu https://facetznozem.com/2012/03/buraki-na-sledziku/),
kartofel mit por tsibele – wykwintna kremowa zupa ziemniaczano-porowa,
pierś z gęsi z majerankowymi jabłkami i z konfitowaną w czerwonym winie cebulą,

Ulica Nalewki od strony placu Muranowskiego przed 1939 rokiem

haman tasche, czyli kieszenie Hamana (Haman
był to doradca króla Kserksesa I, który prześladował Żydów) – tradycyjne purimowe ciasteczka
z makiem, miodem i konfiturami,
wino, nalewki.
Dzielnica Północna – i co dalej
Po wojnie Muranów znikł z powierzchni Ziemi: ludność żydowska została
zgładzona, a budynki obrócone w ruinę. Na jego miejscu, zgodnie z wytycznymi Biura Odbudowy Stolicy, miała powstać nowoczesna, funkcjonalna
dzielnica. Główną oś wytyczała ul. Nowotki.
Jest takie zdjęcie: widok na Arsenał, kilka samotnych drzew, przejeżdżający
samochód. Małżeństwo z dzieckiem przechodzi przez ówczesną ulicę Nowotki (dziś Andersa) na wysokości kina Muranów – istnieje jeszcze przejście
dla pieszych. Za kilkadziesiąt lat będzie w tym miejscu ruchliwe skrzyżowanie.
W lutym 1945 roku Bohdan Lachert zostaje członkiem zespołu powstałego
właśnie Biura Odbudowy Stolicy. W 1947 roku zapada decyzja o budowie
w miejscu zburzonego warszawskiego getta nowego osiedla mieszkaniowego.
Gruzy nieistniejącej już, gęstej zabudowy uznano za niemożliwe do usunięcia,
bo było ich po prostu za dużo, nowe osiedle powstanie więc bezpośrednio
na nich. Projekt opracowuje Bohdan Lachert, inspirując się stylem modernistycznym, w którym czuje się najlepiej. Centrum dzielnicy ma być Plac Młodości, tam, gdzie dziś stoi Muzeum Polin. Jedno-, trzy, -cztero- i ośmiokondygnacyjne budynki Lachert rozstawia luźno wśród zieleni, oddzielając je od
ruchu kołowego; osiedle dzieli na cztery kolonie, zorganizowane wokół obiektów publicznych – domu ludowego, szkoły, sklepów, przychodni. Domy
posadowione na różnych poziomach, nabierają plastycznego wyrazu. Ciągi
komunikacyjne połączone są za pomocą schodów, podjazdów i tarasów.
Lachert chce, żeby różowy gruzobeton, z którego wzniesiono domy, pozostał
nieotynkowany, kontrastując z jasną barwą betonowych detali (np. obramień
okien) – ma to być hołd dla pomordowanych w getcie Żydów. Ale władze
na takie rozwiązanie nie wyrażają zgody.

Ulica Nalewki w Warszawie w 1908 roku

Ulica Nalewki (róg Długiej) przed 1915 rokiem
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WEMBLEY COUNTRY MUSIC FESTIVALS

Wembley Country Music Festival

Tym razem odejdę od tematu mojej kolekcji i pozwolę sobie na dyThis time round I am going to digress from the record collecting topic
gresję o muzyce live, silnie związanej z pismem New Kommotion.
to live music albeit it was closely associated with New Kommotion.
Mervyn Conn, krewny brytyjskiego komika Berniego Wintersa użył
Mervyn Conn, a relative of British comedian Bernie Winters, used
kontaktów rodzinnych aby zaistnieć w show biznesie, chociaż wcześthis family to further his career in the entertainment business, having
niej związany był z przemysłem modowym. Na początku prowadził
previously worked in the fashion business. Initially he ran “Romano’s”
klub „Romano’s” w londyńskiej dzielnicy Soho, na Gerrard Street.
club in Gerrard Street in London’s Soho, and then in 1963 staged
W 1963 roku zrobił tam pierwszy Beatles Christmas Show, a potem zaczął
the first Beatles Christmas Show in 1963. He moved on to manage
obsługiwać trasy koncertowe takich wykonawców jak P.J. Proby, the
tours by amongst others P.J. Proby, the Byrds, Johnny Cash, Chubby
Zdjęcia
Byrds, Johnny Cash, Chubby Checker, Marlene Dietrich, Sarah Vaughn,
Checker, Marlene Dietrich, Sarah Vaughn, Chuck Berry, Peggy Lee
z archiwum autora
Chuck Berry, Peggy Lee and the Red Army Ensemble. Wyreżyserował
and the Red Army Ensemble. He directed Melody Maker Pop Shows
Melody Maker Pop Shows na arenie Wembley w latach sześćat Wembley Arena in the 1960s. In 1969 he launched the International Festival
th
dziesiątych
a 5 kwietnia 1969 zainaugurował International Festival Of Country
Of Country Music over Easter on the 5 April 1969. A number of rock’n’roll
Music. Kiedy pojawienie się the Beatles zmieniło oblicze muzyki pop w Staartists had turned to country music when the Beatles and the British Invasion
nach, wielu artystów rock’n’rollowych zwróciło się w kierunku muzyki country.
had changed the face of pop music in the States. One such was Conway Twitty,
Jednym z nich był Conway Twitty, który rozpoczął karierę w listopadzie
who had started his recording career under his real name of Harold Jenkins
1956 roku, jeszcze wtedy pod prawdziwym nazwiskiem Harold Jenkins, i naat Sun Records in Memphis in November 1956. Nothing was issued at the
grywał dla Sun Records z Memphis. Nic się jednak wtedy nie ukazało, więc
time and in 1957 he signed with Mercury Records where he decided upon
w 1957 roku podpisał kontrakt z Mercury Records i zmienił nazwisko. Po
a name change. Seeing Conway, Arkansas and Twitty, Texas on a map, he put
prostu zobaczył na mapie Conway – w Arkansas i Twitty – w Texasie, połąthem together and Conway Twitty was born. He had a couple of singles issued
czył te nazwy w całość i w ten sposób narodził
with one I Need Your Lovin’ creeping in at 93 in the Top 100. It was a record
się Connway Twitty. Nagrał kilka singli, a jeden
I acquired with some difficulty in the 1960s. In the spring of 1958 Twitty signed
z nich, I Need Your Lovin’ wspiął się na 93 miejsce
with MGM and in May recorded It’s Only Make Believe. It took a long time for this
w plebiscycie Top 100. Zdobyłem wreszcie tę płytę
song to become an international hit but it eventually reached #1 in the USA as
w latach sześćdziesiątych. Na wiosnę roku 1958
well as 21 other countries around the world. I was asked in December 1958
th
Twitty podpisał kontrakt z MGM i w maju nagrał It’s
what I would like for my birthday (12 December) by Lusia Sitkowska a family
Only Make Believe. Trochę to zajęło, aby piosenka
friend who lived in the same street as us and who’s husband Roman had been
stała się międzynarodowym hitem, ale w końcu
in the AK. I unhesitatingly answered Conway Twitty’s record It’s Only Make
dotarła na sam szczyt w Stanach i dwudziestu jeden
Believe. In all he had 13 Top 100 hits on MGM in America. After switching to
innych krajach świata.
Decca in 1965 and re-inventing himself as a country singer he became a massive country star with over 50 #1 country hits to his credit. Here was one major
reason for going to the concert. But even more pressing for me was the presence of Merrill E. Moore a singer and boogie woogie pianist from San Diego.
I would probably have never heard of him but for the efforts of teddyboy
“Waxie Maxie” Needham. He had waged a one man crusade to get his hero
recognition and persuaded Ember Records to issue an album of Moore’s 50s
Capitol recordings. Bear Family would issue a double CD of all his recordings
including many unissued sides in 1990. Moore also got to record a brand new
album on B&C Records. Maxie Needham went on to become the press officer
for Charly Records in the early ‘70s and it was he who invited me for my first
visit to their offices in Hammersmith. We inevitably finished up at the pub two
doors away where Maxie always enjoyed his Carlsberg Special.
The Country Music Festival gradually expanded to a three day event and with
the advent of New Kommotion Jim and I became regular patrons on all three
days. Jim had the bright idea of printing up some “New Kommotion Press Cards”
with our names on them and these worked very well in terms of getting interviews with many of the artists as well as giving us access to free bars for the
press! On one notable occasion we got access to the penthouse apartment in
the adjoining hotel where free food and drink were in abundance. I recall going
into Carl Perkins’ dressing room to do an interview after a few drinks and Carl
telling me how he had managed to overcome the demon drink! We got to
speak to many of the artists that appeared at Wembley including Wanda Jackson,
Marvin Rainwater, Brenda Lee, Johnny Cash, Freddy Fender, Narvel Felts and
Sleepy LaBeef to name but a few.

W grudniu 1958 roku Lusia Sitkowska zapytała mnie, co chciałbym dostać na
urodziny, które przypadają 12 grudnia. (Lusia była przyjaciółką naszej rodziny,
mieszkała na tej samej ulicy co my, a jej mąż, Roman, był członkiem Armii
Krajowej). Odparłem bez wahania, że najlepszym prezentem byłaby płyta
Conweya It’s Only Make Believe. Miał on już w tym czasie 13 przebojów,
które trafiły do Top 100 w Ameryce. W 1965 roku zaczął nagrywać dla innej
wytwórni – Decca, zmienił swój wizerunek i stał się gwiazdą muzyki country.
Miał wtedy na koncie ponad pięćdziesiąt hitów. Już to wystarczyłoby, żeby
chcieć wybrać się na jego koncert. Dla mnie jednak jeszcze ważniejszy był fakt,
że miał się tam pojawić Merrill E. Moore, pochodzący z San Diego piosenkarz
i pianista boogie-woogie. Prawdopodobnie nigdy bym o nim nie usłyszał,
gdyby nie wysiłki stylowego buntownika, jednego z Teddy Boys – “Waxie Maxie”
Needhama. Przeprowadził on jednoosobową kampanię promocyjną mającą
na celu wypromowanie Moore’a i przekonał Ember Records, żeby wydali jego
album z utworami z lat pięćdziesiątych. W roku 1990 Bear Family wydała podwójne CD, z jego wszystkimi, także z nie wznawianymi wcześniej utworami.
Moore nagrał potem nowy album z R&B Records, a Maxie Needham został we
wczesnych latach siedemdziesiątych rzecznikiem prasowym Charly Records.
To właśnie on zaprosił mnie po raz pierwszy do swojego biura na Hammersmith, skąd udaliśmy się na jego ulubiony Carlsberg Special do pobliskiego pubu.
Country Music Festival rozrósł się z czasem do rozmiarów trzydniowej imprezy,
a ja z Jimem, pod egidą New Kommotion, patronowaliśmy przedsięwzięciu.
Jim sprytnie wymyślił, żebyśmy wydrukowali sobie legitymacje prasowe,
które nie tylko świetnie pomagały uzyskać wywiady z artystami, ale także
dostać przy barze darmowe piwo dla dziennikarzy.
Któregoś razu trafiła się nam wejściówka na darmowy
obfity posiłek i drinki do pobliskiego hotelu. Pamiętam, jak poszedłem potem po kilku kieliszkach na
wywiad do garderoby Carla Perkinsa, który opowiadał mi o tym, jak on sam przestał pić. Miałem okazję
rozmawiać z wieloma artystami, którzy przyjeżdżali
na festiwal, należeli do nich między innymi Wanda
Jackson, Marvin Rainwater, Brenda Lee, Johnny Cash,
Freddy Fender, Narvel Felts i Sleepy LaBeef.



W latach siedemdziesiątych wiele wytwórni kierowanych było przez osoby, które w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych były fanami muzyki tego
okresu. To dlatego było nam tak łatwo nawiązać
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During the 70s many of the major record companies had as managers people
who had grown up in the 50s and 60s as fans of the music of that era. Hence it
was relatively easy to establish a rapport with people like Cliff White, Bob Fisher,
Roger Semon and Colin Miles. Another one such was David Yeats who headed
up DJM Records, a company that was at the time releasing Elton John material.
The label also acquired the rights to the back catalogue of VeeJay Records of
Chicago and Hickory Records of Nashville. Hickory was essentially a country
label with some excellent rockabilly in its vaults. DJM decided to have a stall
at The Country Music Festival in 1977 and suggested that they line the walls
of their stall with enlarged copies of New Kommotion articles. It was something
we agreed to readily as it was excellent publicity for the magazine.
The Festival eventually spread to other countries in Europe, but it all came to
an end in 1991 after Mervyn Conn was jailed 8 weeks for a sexual assault on
his receptionist. In 2016 Conn was convicted of historic rape and sexual assault
and jailed for 15 years.

PERŁY M A ZOWSZ A

Zamek w Oporowie
Kilka kilometrów za Żychlinem w stronę Kutna znajduje się
niewielki późnogotycki ceglany zamek. Budowę tej rezydencji zainicjował w latach dwudziestych XV wieku wojewoda łęczycki Mikołaj Oporowski herbu Sulima. Po jego
śmierci prace kontynuował syn Władysław, arcybiskup
gnieźnieński i prymas Polski, jeden z najbardziej wpływoZdjęcia autora tekstu wych polityków na dworze Władysława Jagiełły. Zamek
powstał na otoczonej fosą sztucznej wyspie. Składa się
z domu mieszkalnego, obronnej baszty z kaplicą i wieży obronno-mieszkalnej.
Całość chronią grube na 1,7 metra mury z krenelażem (blankami), pod
którym ciągnie się arkadowy fryz. Do zamku prowadził nieistniejący już most
zwodzony. Prostokątny wewnętrzny dziedziniec znajduje się dziś dwa metry
powyżej pierwotnego, a obecne podpiwniczenia zamku były niegdyś jego
parterem. Pod budowlą znajdował się ogromny piec centralnego ogrzewania
typu hypocaustum. Całość otoczona jest pięknym parkiem krajobrazowym.
W ciągu następnych stuleci zamek przechodził z rąk do rąk. Kolejnymi
właścicielami byli m.in. Tarnowscy, Sołłohubowie, Pociejowie. Mimo licznych
przebudów zamek nie stracił swojego pierwotnego charakteru i nadal zachowuje średniowieczny urok. W czasie II wojny światowej stan budowli uległ
pogorszeniu, zniszczona została oranżeria, popękały mury. Po wojnie zamek
został znacjonalizowany. Rozebrano w tym czasie stajnie, kuchnię i powozownię. Od 1949 roku zaczęto tworzyć muzeum, w którym gromadzono
eksponaty, prowadzono prace archeologiczne i remontowe. W późniejszych
latach odkryto renesansowe polichromowane drewniane stropy. Obecnie
w zamku można obejrzeć ekspozycję wnętrz dworskich – bogatą kolekcję
malarstwa i rzemiosła artystycznego. W tzw. Domku neogotyckim, znajdującym
się na terenie parku, można wynająć w przystępnej cenie pokoje noclegowe.
Zamkowi w Oporowie poświęcono wiele publikacji książkowych. Możemy go
także podziwiać w licznych ekranizacjach, między innymi w Panu Tadeuszu
w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Z zamkiem związane są legendy, jak ta o pięknej kasztelance, która romansowała
z przeorem z pobliskiego kościoła. Kasztelanka wymykała się na potajemne
spotkania podziemnym przejściem. Podczas jednej z takich schadzek tunel

4

GAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

kontakt z ludźmi takimi jak Cliff White, Bob Fisher, Roger Semon and Colin
Miles. Jednym z nich był też David Yeats, który szefował DJM Records,
wytwórni, która wypuszczała utwory Eltona Johna. Mieli też oni prawa do
nagrań z katalogu VeeJay Records z Chicago i Hickory Records z Nashville.
Ta ostatnia specjalizowała się w muzyce country i rockabilly. DJM miało
w 1977 roku na naszym festiwalu stoisko, którego ściany postanowili wytapetować powiększonymi kopiami artykułów z New Kommotion. Oczywiście
zgodziliśmy się na to, gdyż była to doskonała reklama naszego pisma.
W końcu festiwal rozprzestrzenił się na kilka europejskich krajów, ale w roku
1991 wszystko się skończyło; Mervyn Conn został aresztowany na osiem
tygodni za napaść na tle seksualnym na swoją sekretarkę. W roku 2016 oskarżono go o gwałt i przestępstwa na tle seksualnym i osadzono w więzieniu na
lat piętnaście.

Tłumaczenie Agnieszka Sozańska
zawalił się, grzebiąc kochanków. Na YouTubie można z kolei obejrzeć nagranie
z monitoringu, na którym zarejestrowały się dziwne odblaski kojarzone z zamkowymi duchami.
Zamek w Oporowie jest rzadkim przykładem tak dobrze zachowanej świeckiej
architektury gotyckiej na Mazowszu. Z pewnością warto włączyć go w swoje
wycieczkowe plany.

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

www.slo7.waw.pl

Co w szkołach słychać?

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

psychoterapeutach,
Twoim dziecku!
psychiatrach…
i
o
Tw
Nasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni

slo7@slo7.waw.pl

przy Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)

Możesz uważać, że psychologia to wymysły dla słabeuszy. Że psychiatria jest
dla świrów. Że gadam głupoty i że na tym zarabiam. Nie będę cię przekonywać,
bo NIE MAMY NA TO CZASU.

Dorastanie jest trudne. Banał. Powtórzyłam to zdanie
w swoim życiu wiele razy, bo naprawdę tak uważam.
Choć wiem, że nie wszyscy rodzice podzielają moje zdanie.

Rozumiem, jeśli się boisz. Rozumiem, jeśli w Twojej rodzinie nigdy nie było
TAKICH problemów. Rozumiem, że nie rozumiesz. I że może masz poczucie
winy. I że kiedyś nie było psychologów i ludzie jakoś dawali radę.

Życie jest trudne. Z tym się pewnie więcej osób zgodzi?
Ale nie będę nikogo teraz przekonywać, nie mamy na to
czasu.

Ale nie pozwól na to, żeby twoje dziecko nie dostało potrzebnej pomocy.

Jeśli widzisz, że twoje dziecko zmieniło swoje zachowanie, chodzi smutne,
nie robi rzeczy, które wcześniej lubiło robić, narzeka albo MÓWI CI WPROST,
że nie daje sobie rady, to to nie jest już czas na teoretyzowanie o dojrzewaniu.
Twoje dziecko potrzebuje pomocy.
Jak boli noga, to idziemy do ortopedy, jak boli ząb – do dentysty, a jak nas
boli życie, to idziemy do psychologa, psychoterapeuty lub do psychiatry.

I sam/a też jej możesz poszukać.
Bo to nie przejdzie. Jeśli nic się nie zmieni, to co ma się zmienić? Zabranie
telefonu i zakaz spotkań ze znajomymi nie pomoże.
Na koniec jeszcze o tym, jak wybrać dobrego specjalistę. Zapytaj znajomych
o polecenia. Szukaj dużych ośrodków, w których pracuje kilka-kilkanaście
osób. Pytaj o kwalifikacje (ukończone szkolenia, certyfikaty). Sprawdzaj opinie
w internecie. Czytaj opisy (w czym się specjalizują). I nigdy się nie wstydź,
że potrzebujesz wsparcia.

Wiem, że trudno znaleźć dobrego specjalistę. I wiem, że często trzeba dużo
płacić. Ale coraz częściej dostaję sygnały od nastolatków, że przeszkodą nie są
te kwestie, tylko nastawienie rodziców. Więc chcę powiedzieć kilka ważnych
rzeczy:
– To, że twoje dziecko chodzi do psychologa, nie oznacza, że jesteś kiepskim
rodzicem.
– To, że twoje dziecko chodzi do psychologa, nie oznacza, że jest nienormalne.
– To, że twoje dziecko chodzi do psychologa, nie oznacza, że za trzy tygodnie mu/jej się poprawi i już nie musi więcej chodzić. Nawet jeśli chodzi
dłużej i nie widzisz poprawy, to nigdy nie wiesz, czy bez tego nie byłoby
gorzej. Dlatego to twoje dziecko niech powie, czy chce chodzić i czy
JEMU/JEJ to pomaga.
– Jeśli twoje dziecko mówi, że nie podoba mu/jej się ten pan/ta pani, to
znaczy, że trzeba szukać innej osoby. Jak się nie dogadaliśmy u fryzjera,
lekarza czy w serwisie samochodowym, to też następnym razem idziemy
do kogoś innego.
– To, że twoje dziecko chodzi do psychologa, to znaczy, że ma szansę
poukładać sobie różne rzeczy w swojej głowie, lepiej rozumieć swoje
emocje, a ty stwarzając mu/jej taką szansę – ZADBAŁEŚ/AŚ o swoje dziecko.

Rys. Kuba Raciniewski, uczeń klasy 2 LO

– To, że twoje dziecko bierze leki psychiatryczne nie oznacza, że będzie brać
je zawsze. Nie oznacza, że sobie nie radzi. Czy ktoś powiedziałby osobie,
która bierze leki na tarczycę, że sobie nie radzi? Albo że leki sprawiają, że
nie jest sobą? Przyjmowanie potrzebnych leków to DBANIE O SIEBIE.
– To, że twoje dziecko było lub będzie w szpitalu psychiatrycznym, nie
oznacza, że jest niebezpieczne lub nieprzewidywalne. To znaczy, że jest
w procesie leczenia i zdrowienia i akurat tego potrzebuje.
– Nie udawaj, że nie widzisz zmian w funkcjonowaniu swojego dziecka.
Nie udawaj, że nie widzisz szram i blizn. Że nie czujesz zapachu używek.
Nie karz za szczerość, za problem lub za przyjście po pomoc.
A jeśli od zdrowia lub życia twojego dziecka ważniejsze jest to, co powiedzą
inni, to… Nie wiem. Zastanów się jeszcze raz. Pogadaj z kimś o tym.

GAZETA MURANOWSKA
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)
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18 stycznia ruszyły zapisy do klasy V oraz zapisy uzupełniające
do klas VI–VII na rok szkolny 2021/2022.
ZASADY REKRUTACJI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI „AlterEdu” w Warszawie

W ramach swojej oferty szkoła zapewnia:
naukę w małych grupach liczących maksymalnie do 12 uczniów,
lekcje bez dzwonków,
grono kreatywnych i inspirujących nauczycieli,
pełną diagnostykę i profilaktykę logopedyczną,
stałą opiekę psychologiczną oraz pedagogiczną,
pedagogiczną
naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego
oraz drugiego języka obowiązkowego (hiszpański, niemiecki
do wyboru),
naukę i doskonalenie pływania (zajęcia na basenie),
realizację programów nauczania i wychowania wymaganą
obowiązującym prawem oświatowym i nową podstawą
programową.
Wszystkie powyższe elementy zapewnione są w pełni w ramach
czesnego – nie wymagamy żadnych innych ukrytych opłat.
Dodatkowe koszty mogą być związane jedynie z organizacją różnorodnych dodatkowych aktywności pozaszkolnych uzgadnianych
wcześniej z rodzicami:
wyjścia do teatru, muzeum itp.,
organizację wycieczek (tzw. „zielone szkoły”),
organizacja wyjazdów edukacyjnych,
zajęcia dodatkowe ustalane w zależności od kierunków rozwoju
zainteresowań uczniów – np. koło robotyki, zajęcia taneczne,
oraz wyżywienie (forma cateringu).

II. ZASADY REKRUTACJI
1. Dyrektor ustala warunki rekrutacji do Społecznej Szkoły
Podstawowej Fundacji „AlterEdu”, które określają zakres wymaganej
dokumentacji. Warunki rekrutacji ogłasza się na stronie internetowej
szkoły.
2. Dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną, w skład której
wchodzi Pełnomocnik Dyrektora ds. Szkoły Podstawowej
jako jej przewodniczący, wychowawca klasy oraz psycholog
lub pedagog szkolny.
3. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowy z kandydatami
ubiegającymi się o przyjęcie do szkoły oraz z ich rodzicami.
4. Kandydaci biorą udział w programie adaptacyjnym „Poznajmy się
bliżej” (dotyczy klas nowotworzonych).
5. Po przeprowadzonych rozmowach komisja podejmuje decyzję
o przyjęciu do szkoły.
6. Dzieci posiadające rodzeństwo w Społecznej Szkole Podstawowej
Fundacji „AlterEdu” oraz uczestniczący w programie adaptacyjnym
mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.
7. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej nie przysługuje odwołanie do
Zarządu Fundacji.
8. O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej sekretariat szkoły informuje
rodziców telefonicznie.
9. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje z chwilą podpisania umowy
oświatowej pomiędzy rodzicami/opiekunami a dyrektorem szkoły.

w szczególności z zakresu języka polskiego, matematyki i języka
angielskiego, jak również umiejętności komunikacji zarówno
w grupie rówieśniczej, jak i w kontaktach z dorosłymi.
4. Kandydat powinien posiadać niezbędne przybory potrzebne do
pracy w czasie zajęć, strój gimnastyczny (dres), obuwie sportowe,
obuwie na zmianę (w zależności od pory roku i pogody).
5. W czasie okresu próbnego kandydat ma możliwość korzystania
ze szkolnych obiadów - zgłoszenia oraz opłaty (zgodnie z wybraną
opcją i aktualnym cennikiem firmy cateringowej) należy dokonać
na początku tygodnia na konto firmy cateringowej.
6. Pełnomocnik Dyrektora ds. Szkoły Podstawowej w ostatnim dniu
okresu próbnego zaprasza rodziców na rozmowę podsumowującą
jego przebieg. Podczas rozmowy podejmowana jest decyzja
odnośnie przyjęcia kandydata do szkoły.

Wymagana dokumentacja:
1. Aby zapisać dziecko do szkoły, należy złożyć w sekretariacie
podpisane przez rodziców podanie o przyjęcie dziecka do szkoły.
2. Do podania należy dołączyć kserokopię świadectwa z ostatniego
roku szkolnego.
3. W przypadku zapisu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego,
do podania należy dodatkowo dołączyć wydruk z ocenami
cząstkowymi /lub śródrocznymi dziecka.
4. Decyzje o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
5. Decyzje dotyczące przyjęć w trakcie roku szkolnego podejmowane
są po złożeniu podania.
6. Informacje o decyzji dyrektora szkoły są przekazywane rodzicom
drogą mailową lub telefoniczną.
7. Rodzice dzieci przyjętych do SSP wnoszą opłatę wpisową.
Niedokonanie opłaty w terminie oznacza rezygnację z nauki dziecka
w szkole.
8. Wpłata jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z nauki w szkole
w późniejszym terminie.
Dyrektor Szkoły

POZDRAWIAMY I ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Z powodu restrykcji, ilość osób na każdym spotkaniu jest ograniczona. Jeśli
chcą Państwo mieć pewność wejścia na spotkanie – można się na nie zapisać
mailowo: kontakt@sspfae.waw.pl

www.sspfae.waw.pl, tel. 667 999 808

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły obowiązkowo
uczestniczy w okresie próbnym (zazwyczaj od poniedziałku
do piątku).
2. Podczas okresu próbnego kandydat bierze udział w zajęciach
dydaktycznych w klasie, o przyjęcie do której się stara.
Obowiązuje go aktualny plan lekcji danej klasy, który jest
umieszczony na szkolnej stronie szkoły.
3. Celem okresu próbnego jest poznanie szkoły, kolegów i nauczycieli
przez kandydata oraz sprawdzenie poziomu jego kompetencji,
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Fot. Fundacja AlterEdu

Rekrutacja uzupełniająca – zasady okresu próbnego:

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

www.fundacja-alteredu.pl

JACO, CZAS i LEW
Jednym z ważniejszych rodzajów czasu w kulturze jest
czas synchro, który dotyczy nie tylko naszego codziennego
życia w mniejszej lub większej wspólnocie, ale także uzewnętrznia się w sztuce nas otaczającej. Bycie w synchronie
z grupą jest podstawą powodzenia wielu działań biznesowych, towarzyskich, pedagogicznych czy wreszcie artystycznych. W muzyce jazzowej trzymanie timingu przez
Zdjęcie autora tekstu
perkusistę napędza resztę sekcji rytmicznej, a i melodycy-frontmeni mają z tego niebywały pożytek. Ktoś reaguje na ich propozycje,
samemu w zamian też coś proponując. Po drugie, w szeroko pojętym jazzie
trzeba być w synchronie ze swymi fanami, którzy nie tyle ograniczają artystów, co uzmysławiają im, że tworzą oni w końcu dzieła czy dziełka po
nowoczesne. W naszej postmodernistycznej rzeczywistości już się przyzwyczailiśmy do mieszania gatunków, dekonstrukcji, odważnego stosunku do
tradycji, używania pastiszu czy parodii.
Tym razem pod choinką znalazłem książkę dziennikarza muzycznego Billa
Milkowskiego „Jaco. Niezwykłe i tragiczne życie Jaco Pastoriusa”, podzieloną
na cztery części, opisujące kolejne etapy życia artysty – „Wczesne lata”, „Lata
chwały”, „Ciemne lata” i „Finał”. Zwykle z rezerwą podchodzę do biografii
muzyków, ale tym razem obiektywność autora, którego basista uważał za
swego przyjaciela, daje możliwość wiwisekcji psychiki zmarłego w 1987 roku
Jaco. Warto sięgnąć po tę pozycję, niezależnie od preferencji muzycznych,
bo pokazuje ona cenę, jaką często wybitni artyści płacą za próbę osiągnięcia
balansu czy symetrii w codziennym życiu. Ja skoncentruję się na płycie, której
okładka zawiera hipnotyczne zdjęcie Jaco i która stworzyła jego legendę
w synchronie z fanami.
Wydana w 1976 roku debiutancka – w roli lidera – płyta basisty Jaco Pastoriusa,
która ciągle nie opuszcza szuflady mojego odtwarzacza, jest w synchronie
i wewnętrznym, stricte muzycznym, i tym zewnętrznym – ta muzyka odpowiada fanom twórczości jazz&beyond i myślę, że wiek nie ma tu większego
znaczenia. Po wysłuchaniu tej płyty, która wspaniale zniosła wyzwanie czasu,
nie mam w ogóle ochoty na szufladkowanie tej muzyki, choć zwykle staram
się to czynić, próbując ogarnąć ten nasz stylistyczny bałagan gatunkowy.
Za dużo tu szaleńczej oryginalności – bez cienia efekciarstwa!
To muzyka trochę zwariowana, fusion jazz, progresywna, energetyczna, grająca
klimatami w balladach. Bezprogowy bas wyśpiewuje swoje melodie, tworząc
jakby utwór w utworze. Brak etykiet, płynność konwencji, swoboda, refleksyjność, ale i jazzrockowa motoryka, podana nie na dowód wirtuozerii, lecz płynąca z prawdy o Jaco. Kompozycje Pastoriusa dowodzą, że nie wszystko już
było – uzyskują naprawdę oryginalny efekt, są postrzępione wyimprowizowane.

W trakcie lektury biografii Jaco, okraszonej dźwiękami jego debiutanckiej płyty, pomyślałem sobie
o teorii „strefy najbliższego rozwoju”
autorstwa psychologa i pedagoga Z Jaco Pastoriusem nagrywali także polscy muzycy –
rosyjskiego – Lwa Wygotskiego. We- Michał Urbaniak (na zdjęciu) i Urszula Dudziak
dług niego, taką strefę, wymagającą
celu pozornie zbyt ambitnego, tworzy szeroko pojęta zabawa. To właśnie
w jej trakcie uczeń zachowuje się ponad swój wiek, wychodzi poza swoje
zwykłe zachowania, jest kreatywny. Wygotski twierdził, że związek między
zabawą a rozwojem należy porównać do związku między nauką a rozwojem.
Uczniowie, bawiąc się, są zaangażowani w wyobrażone sytuacje, w których
zarówno przyjmują określone role, jak i wyznaczają obowiązujące w nich zasady. Prowadzi to do większego poziomu samokontroli uczniów, którzy
zaangażowani w spełnienie zadania, przyswajają więcej niż gdy działania programują nauczyciele.
Widać tu dużo analogii do sytuacji artystów, którzy poprzez wyznaczanie
nowych możliwości tworzenia wymagają od swoich odbiorców zerwania ze
stereotypami, odwagi, ponoszenia ryzyka, słowem – przygody estetycznej.
Jaco uczy nas nowej muzyki, sam rozwijając swój warsztat i człowieczeństwo. W moich felietonach zawsze podkreślam to, iż sztuka wysoka jest interaktywna, działając wzajemnie na artystę i odbiorcę, i w przypadku Jaco nie
jest inaczej. Nagroda czeka na Ciebie, słuchaczu!
Na omawianej płycie w części utworów pojawiają się uznani już muzycy,
niemający na szczęście nic wspólnego z rutyną. To piękne u muzyków jazzowych, że wspomagają młodszych kolegów po fachu; podkreślmy tu, ilu
muzyków wykreował sam Miles Davis. Jaco na omawianej płycie, uznanej za
najlepszy debiut w historii jazzu, gościnnie zasilają: perkusjonista Don Alias,
trębacz Randy Brecker, alcista David Sanborn, tenorzysta Michael Brecker,
sopranista i kolega z legendarnej grupy Weather Report Wayne Shorter, flecista
Hubert Laws, klawiszowiec Herbie Hancock i perkusista Lenny White. I wszyscy
oni są w synchronie z muzyką Jaco, dowodząc swojej artystycznej elastyczności.
Odwiedźmy zatem stronę magicznego muzyka, który sam o sobie mówił, że
jest najlepszym basistą na świecie – http://jacopastorius.com/. Trzeba znać
swoją wartość, choć cena radzenia sobie z wszechogarniającą presją jest
nieraz zbyt wysoka. Jaco, pamiętamy…

Rekrutacja do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka
18 stycznia 2021 ruszyła rekrutacja do klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka.

e zapraszamy
stronę
wą

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które
odbędą się:

o7.waw.pl

17 lutego 2021 o godz. 17:30
9 marca 2021 o godz. 17:30
26 marca 2021 o godz. 17:30

szcze kilka
miejsc w klasie pierwszej!!!
Z powodu pandemii ilość osób na każdym spotkaniu jest ograniczona, obowiązują
licka 26, 00-181 Warszawa
więc zapisy. Zapisu można dokonać w formularzu dostępnym na naszej stronie
3926140, fax: (22)internetowej
4359795w dziale REKRUTACJA.
601777017
W klasie pierwszej oferujemy:

slo7.waw.pl

Niejasna wartość rodzi się na granicy,
gdzie powstaje bunt artystyczny,
ale następne płyty Jaco przekonały
wszystkich o jego wyjątkowości,
która – niestety – zastawiła na niego
w przyszłości narcystyczną pułapkę.

małe klasy

znajduje się na II piętrze budynku
przychodni
rozbudowany
program nauk społecznych
iej 26 (wejście z lewej strony nawtyłach
budynku)
polityce,
historia i kultura PRL)

(Polska w Europie, ję
język

historię polityczną współczesnej Europy (XX i XXI wieku) – blok historia
i społeczeństwo
możliwość wzięcia udziału w spektaklach szkolnego teatru i kabaretu
możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych
i prawie wszelkich innych
imprezy szkolne:
Klub Odkrywcy – czyli jak tworzymy nauki?
wieczory filmowe i teatralne
nocowania w szkole – czyli jak być ze sobą (niekoniecznie w ławce)?

wyjazdy edukacyjne
wspólne imprezy okolicznościowe (święta)
inne działania:
Edukacja dla Bezpieczeństwa we współpracy z 23 Bazą Lotnictwa
Taktycznego
coroczny udział w wolontariacie podczas akcji „Żonkil”
we współpracy z muzeum POLIN
spotkania z ludźmi, których znacie z gazet i telewizji
udział naszych uczniów w Debatach Oxfordzkich
• Indywidualny Tok Nauczania dla uczniów zdolnych (rozszerzający blok
zajęć z wybranych dziedzin nauki)
• programy adaptacyjne i terapeutyczne dla młodzieży ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (mamy najwięcej psychologów i pedagogów
na metr kwadratowy spośród warszawskich szkół)

Liceum Tutorial
Przed rozpoczęciem roku szkolnego zachęcamy przyszłych uczniów do
wzięcia udziału w sobotnich zajęciach przygotowawczych do nauki w liceum.
Zajęcia są bezpłatne i nieobowiązkowe (chociaż w przypadku braku miejsc
pierwszeństwo będą miały osoby uczestniczące w tych zajęciach).
Zajęcia te są doskonałą okazją, aby poznać przyszłych kolegów i koleżanki,
zapoznać się z nauczycielami, a także zaprzyjaźnić się z budynkiem szkoły.

Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji na stronie internetowej: www.slo7.waw.pl.
GAZETA MURANOWSKA
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Ważne adresy
Muranów i nie tylko
Teatr Kamienica
al. Solidarności 93
tel. 22 624 01 99
www.teatrkamienica.pl

Opera Kameralna
al. Solidarności 76b
tel. 22 831 22 40
www.operakameralna.pl

Kino Muranów
ul. Andersa 5
tel. 22 635 25 29
www.kinomuranow.pl

Rysunki autora

Znajdź 10 szczegółów,
którymi rożnią się te rysunki.

Kiosk Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 7
tel. 792 042 060
email: kiosk@ewejsciowki.pl

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
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

EC
Z

SPO£

O£A PO
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DS

SSP

WA

Ćwiećfunciak
ul. Andersa 30,
tel. 799 328 822

NA

WO
TA

www.iwp.com.pl

Rekrutacja do klas 1, 2 i 3 Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji AlterEdu

www.facebook.com/cwiecfunciak

Restauracja Arsenał
ul. Długa 52
tel. 22 635 83 77
www.restauracjaarsenal.pl

FUNDACJI ALTEREDU

Zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne, na których opowiemy Państwu
o naszych metodach pracy i podejściu do dzieci oraz zaprezentujemy naszą szkołę.
Spotkania odbędą się w budynku szkoły,
przy ul. Świętojerskiej 24, o godzinie 18.00, w dniach:

11 lutego
25 lutego
11 marca

Z powodu restrykcji, ilość osób na każdym spotkaniu jest ograniczona. Jeśli chcą Państwo mieć pewność wejścia na spotkanie –
można się na nie zapisać mailowo: eduwczesnoszkolna@sspfae.waw.pl

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

Następnie umawiamy się na spotkanie indywidualne z Państwem i z dzieckiem, na którym badamy dojrzałość szkolną
i rozmawiamy o dziecku oraz o Państwa oczekiwaniach.
Kolejny etap, to organizacja zajęć zapoznawczych, na które przyprowadzają Państwo swoich podopiecznych,
byśmy mogli zobaczyć jak funkcjonują w grupie i nad czym musimy popracować.

dks.art.pl

Stacja Muranów
ul. Andersa 13
tel. 22 119 66 33

Ostatnim krokiem jest wysłanie podania, które staramy się jak najszybciej rozpatrzyć i przekazać Państwu dobre wieści.
Później dokonują Państwo opłaty wpisowej i widzimy się we wrześniu.

stacjamuranow.pl

Wszelkie pytania odnośnie szkoły i rekrutacji do klas 1–3, proszę kierować na adres:
eduwczesnoszkolna@sspfae.waw.pl, bądź telefon: 780 160 400.

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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