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Skoro początek roku 
to edukacja.  

A moja „działka”
 to edukacja seksualna. 

Jestem optymistką i myślę, 
że często wiara w te mity 

wynika nie ze złych intencji, 
ale z braku wiedzy. 

I przede wszystkim z tego, 
że po prostu większość 
z nas nie miała edukacji 
seksualnej i nawet koło 

żadnych takich zajęć nie 
przechodziliśmy. 

Większość osób NIE WIE, 
jak to wygląda. 

A to oznacza, że łatwo 
ich przekonać, 

że wygląda jakoś.

Zmiany systemowe w polskiej oświacie mogą niepokoić: wyniki matur 2021 wypadły 
co prawda lepiej niż w zeszłym roku, ale tylko dzięki temu, że zrezygnowano z egzaminów 

ustnych (wyjątek zrobiono dla uczniów, którym taki egzamin był niezbędny do rekrutacji na 
zagraniczne uczelnie) i z obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie

rozszerzonym oraz ograniczono zakres materiału wymaganego na egzaminie.

OKIEŁZNAĆ SZKOLNE KŁOPOTY

JA ZZ 
NIGDZIE SIĘ NIE WYBIERA

W czasach, gdy Polska 
wchodziła do struktur 

Unii Europejskiej drażniła 
mnie obiegowa opinia, 

iż właśnie wracamy 
do Europy. Przecież 

zawsze w niej byliśmy 
dzięki łacińskiej czy 
śródziemnomorskiej 

kulturze! 

Klasy IV-VIII

01.09.2021 o godz. 10:00 rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022, 
na którym wszystkich serdecznie powitaliśmy. Było trochę emocji, szczególnie 

wśród uczniów z klasy 6, którzy od tego roku rozpoczęli z nami 
swoją edukacyjną przygodę. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Rozpoczęliśmy rok szkolny także w klasach 1-3! Niestety na razie w maseczkach 
ale najważniejsze, że na wyciągnięcie dłoni. 

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
FUNDACJI ALTEREDU

str. 5

W dniu 10 września 2021 roku o godzinie 12.00 ofi cjalnie otworzyliśmy drzwi do 
Centrum Edukacji Alternatywnej Fundacji AlterEdu. 

Z dumą  zaprezentowaliśmy nowy, JEDYNY W POLSCE projekt edukacyjny 
dedykowany uczniom o wyjątkowych potrzebach edukacyjnych.

10 września 2021 roku to szczególne miejsce zgromadziło wielu szacownych gości: 
uczniów, rodziców, nauczycieli oraz  pracowników szkoły.

CENTRUM 
EDUKACJI ALTERNATYWNEJ
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)



Zmiany systemowe w polskiej oświacie mogą niepokoić: 
wyniki matur 2021 wypadły co prawda lepiej niż w ze-
szłym roku, ale tylko dzięki temu, że zrezygnowano z egza-
minów ustnych (wyjątek zrobiono dla uczniów, którym 
taki egzamin był niezbędny do rekrutacji na zagraniczne 
uczelnie) i z obowiązkowego egzaminu z przedmiotu do-
datkowego na poziomie rozszerzonym oraz ograniczono 
zakres materiału wymaganego na egzaminie. Maturzyści 

roku 2021 uczyli się zdalnie ponad rok i w sposób widoczny przełożyło się 
to na poziom ich wiedzy. Większość z nich będzie potrzebowała uzupełnie-
nia luk i kursów wyrównawczych. 

Kolejnym problemem systemowym jest nowa lista lektur, która została mocno 
zawężona. Oraz tzw. „lex Czarnek”, czyli pomysł zmiany prawa na takie dające
kuratorom oświaty decydujący głos podczas obsadzania stanowisk dyrek-
torskich w szkołach. Dotychczas odbywało się to w formie konkursów, w któ-
rych oprócz kuratorów brali udział również rodzice i związki zawodowe.
W ramach buntu powstała kampania społeczna #WolnaSzkoła, która walczy
o niezależność szkół. Drugą oddolną inicjatywą jest Czerwona Ekierka skiero-
wana przeciwko tzw. „lex Wójcik” bliskiemu współpracownikowi ministra 
Ziobry. Prawo oświatowe ma być rozszerzone o  zapisy karne, mimo że nau-
czyciele i dyrektorzy podlegają prawu karnemu.

Niestety problemem pozostają również braki kadrowe. Coraz trudniej przeko-
nać młodych ludzi do pracy w szkołach, a obecni nauczyciele przebranża-
wiają się. W Warszawie brakuje ok. 2,5 tys. nauczycieli. 

Ostatnią bardzo ważną, o ile nie najważniejszą kwestią, jest liczba samo-
bójstw wśród młodzieży, która niepokojąco wzrosła: w tym roku do połowy 

       Zdjęcia 
       z archiwum autora

THE SECOND-HAND RECORD SHOPS 
The resurgence of rockabilly in the mid-70s spawned a host of second-
hand record shops mainly in London but also in the provinces. One of 
the earliest in this fi eld was a genial Irishman named Ted Carroll, who 
had worked as a bank teller and bus driver in Ireland before coming 
over to London as the manager of Thin Lizzy. He opened a stall in 
Goldborne Road, near Portabello Road in Notting Hill on 21st August 
1971 at the back of a fl ea market. It was called “Rock On Record”. Jim 
Grant and I would visit regularly on Saturdays, taking our children 
with us in Jim’s car. (Our wives had Saturday jobs so we were left to 
look after the children). We plied them with crisps and cokes and left 
them in the car whilst we went in search of records. I’m not sure if this 
behaviour would be approved of nowadays, but hey, this was the 70s! 

After opening another stall in Soho, Ted graduated to a shop next to Cam-
den Town station called “Rock On” which opened in 1975. They became one 
of the regular stockists of New Kommotion. The following year they started 
Chiswick Records which turned into Ace Records which is still going today. 
The late Ray Topping a regular contributor to NK, gave up his job as a phone 
engineer and joined Ace traveling with Ted all over the States searching com-
panies that would lease or sell their vintage material. They purchased Modern 
Records in Los Angeles and Starday in Texas and have maintained a regular 
fl ow of class releases over the years. Following a bad car accident, Ted retired 
to Lincolnshire and sells records at record fairs to keep himself amused.

Another of the early second had record dealers was Tony Martin who started 
out with a shop in Croydon before moving to Northwood in South London. 
He always had a good stock of bootleg records issued all over Europe. It was 
a long journey to Northwood but Tony took copies of New Kommotion so we 
had to deliver. He eventually moved north and settled in York where his wife 
had a good job.

The third early shop was in Roman Way near Caledonian Road in North London.  
It was run by two guys and specialised exclusively in rockabilly and rock’n’roll 
music.  Dick Grant sometimes worked there on Saturdays at the same time 
collecting information from the records for his discographies. The shop closed 
in 1986 and apart from Pete Dickerson moving to Southampton and beco-
ming a football referee I know nothing about their futures.

Moondogs on High Street North, Manor Park, East London was another notable 
repository of rock’n’roll gold. It opened in October 1972 and was run by Paul 
Sanford, Roger Ford & Johnny Staines.

They stocked Mariano’s American bootleg singles one of the few places they 
were available, selling at £1.50 each. Mariano eventually got jailed in the USA 

SKLEPY Z UŻYWANYMI PŁYTAMI
Odrodzenie popularności muzyki rockabilly w połowie lat siedem-
dziesiątych sprawiło, że zaczęły powstawać sklepy z używanymi 
płytami, głównie w Londynie, ale nie tylko. Jednym z pierwszych 
był sklep sympatycznego Irlandczyka, Teda Carrolla, który pracował 
w Irlandii jako kasjer bankowy oraz kierowca autobusu, a przybył 
do Londynu jako menager Thin Lizzy. 21 sierpnia 1971 roku otworzył 
on stragan na tyłach targu na Goldborne Road, blisko Portabello 
Road w dzielnicy Notting Hill. Sklep nazywał się „Rock On Record”. 
Jim Grant i ja jeździliśmy tam regularnie w soboty. Nasze żony praco-
wały wtedy, więc musieliśmy opiekować się dziećmi. Pakowaliśmy je 
w samochód Jima i kupowaliśmy im masę chipsów oraz puszki coli. 
Tak zaopatrzone dzieci czekały na nas w samochodzie, podczas gdy

my szperaliśmy w płytach. Nie jestem pewny, czy takie zachowanie rodziciel-
skie byłoby akceptowanie dzisiaj, ale to były to lata siedemdziesiąte!

Po otwarciu kolejnego stoiska w Soho, Ted przeniósł się w 1975 roku do skle-
pu „Rock On” na stację Camden Town. Rozprowadzał tam New Kommotion. 
W następnym roku powstało Chiswick Records, które przekształciło się 
w Ace Records i działa do dzisiaj. Do ekipy Teda dołączył nieżyjący już były 
inżynier, piszący później dla New Kommotion Ray Topping. Podróżował on
z Tedem po Stanach, szukając wytwórni, które chciały sprzedać lub wypo-
życzyć swoje dawne nagrania. Kupili w Los Angeles Modern Records a w Texasie
Starday, zapewniając sobie tym
samym na lata stałe źródło 
utworów muzycznych do wy-
dawania. Po groźnym wypadku 
samochodowym Ted Carroll 
osiadł w Lincolnshire i zajmuje 
się dziś dla przyjemności sprze-
dawaniem płytna kiermaszach 
muzycznych.

Następnym z pierwszych dealerów używanych płyt był Tony Martin, który
otworzył sklep w Croydon, a potem przeniósł się do Northwood w połu-
dniowym Londynie. Zawsze miał sporo pirackich płyt z całej Europy. Do 
Northwood było daleko, ale zawoziliśmy tam egzemplarze New Kommotion, 
które Tony rozprowadzał. Przeprowadził się potem na północ i osiadł w Yorku, 
gdzie jego żona miała dobrą pracę.

Trzeci sklep znajdował się na Roman Way niedaleko Caledonian Road w pół-
nocnym Londynie. Miał dwóch właścicieli i specjalizował się wyłącznie 
w muzyce rockabilly i rock’n’roll. Dick Grant pracował tam czasem w soboty, 

OKIEŁZNAĆ SZKOLNE KŁOPOTY
września odnotowano więcej samobójstw niż w latach ubiegłych przez cały 
wrzesień. Świadczy to wyraźnie, że uczniowie nie radzą sobie z wyzwa-
niami, które postawiła przed nimi sytuacja pandemii i powrót do szkoły po 
tak długiej nieobecności. Przeładowanie lekcjami, naciski ze strony rodziców 
i życie pod presją, zachwiane więzy z rówieśnikami – to wszystko sprawia, 
że młody człowiek nie ma poczucia bezpieczeństwa. Tymczasem największy
wychowawca naszych czasów, Janusz Korczak, mówi jasno: „całe wychowa-
nie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne, konsekwentnie krok za 
krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i wolnością 
dziecka, hartem jego ducha, siłą jego dążeń i zamierzeń. Grzeczne, posłuszne, 
dobre, wygodne, a bez myśli o tym, że będzie bezwolne wewnętrznie 
i niedołężne życiowo” oraz „wychowawca zależnie od tego, co przygotował

na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, 
bacznie przyglądając się dziecku, może mu
dać program, jak poznać siebie, jak siebie
zwyciężać, jakiego użyć wysiłku, jak po-
szukiwać własnej drogi życia”. A Albert 
Einstein, ująwszy to w sposób bardziej bez-
kompromisowy, dodaje: „fakt, że nowoczes-
ne metody nauczania nie zdławiły jeszcze
zupełnie świętej ciekawości dociekania, ma 
wiele znamion cudu, ponieważ ta delikatna 
roślinka – oprócz stymulacji – łaknie przede 
wszystkim wolności. Bez niej stanie się wra-
kiem i bezwarunkowo popadnie w ruinę”. 

Nic dodać, nic ująć.Janusz Korczak
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ne metody nauczania nie zdławiły jeszcze
zupełnie świętej ciekawości dociekania, ma 
wiele znamion cudu, ponieważ ta delikatna 
roślinka – oprócz stymulacji – łaknie przede 
wszystkim wolności. Bez niej stanie się wra-
kiem i bezwarunkowo popadnie w ruinę”. 

Nic dodać, nic ująć.Janusz Korczak

Następnym z pierwszych dealerów używanych płyt był Tony Martin, który
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for his bootlegging activities. Paul Sanford moved on in 1983 and the shop 
eventually fi nished up in the hands of Barney Koumis who ran it until about 1987.  
Paul Sanford eventually moved to Somerset in South West England and con-
tinued as a record dealer mainly at record fairs.

The Jive Den opened in Hampton Court around 1977 but was relatively short 
lived. Likewise short-lived was the House Of wax in Kentish Town Road, North 
London and Saxy Den’s Records in Isleworth West London. Of longer dura-
tion was The Wax Museum in Southend run by Derek Glennister who was also 
a frequent contributor to New Kommotion. He co-operated with the owner of 
Record Mart records leasing individual releases from small record companies 
in the States and at the same time getting interesting interviews. John Beecher 
who ran the Buddy Holly Fan club opened a shop in Elm Street, New Malden, 
Surrey before moving to Chessington, Surrey. He concurrently ran Rollercoaster 
Records and is still issuing records on this label. Some years ago he moved out 
to Cirencester in Gloucester. The Record Stall in Wembley Market was a useful 
spot for me about half a kilometre from my home. The Bop Shop in Rayners 
Lane run by the late Chester Dowling was another close venue to home. 
Chester who had a limp from childhood polio, travelled several times to the 
USA to purchase stock. He subsequently ran the Luton Fair until his death, and 
his daughter has now taken over.

Another contributor to New Kommotion, Rob Finnis also ran his own record 
shop in Fulham Road for a number of years. He was also an author of several 
books and acted as tour manager for Gene Vincent when he toured in France 
in the 60s. As a youngster he toured America searching producers of rock’n’roll 
records to interview them getting a different perspective on the recordings. 

The last rock’n’roll shop in London was run by Barry Koumis in Camden Town, 
which he sold a few years ago and as far as I 
know it is still open under new management.

zbierając przy okazji w tym samym czasie informacje do swoich dyskografi i. 
Sklep został zamknięty w 1986 roku, jeden z właścicieli przeprowadził się do 
Southampton i został sędzią piłkarskim, o innych nic nie wiem. 

Kolejnym sklepem był Moondogs na High Street North, Manor Park we 
wschodnim Londynie. Został otwarty w październiku 1972 roku, a prowadzili 
go: Paul Sanford, Roger Ford i Johnny Staines. Mieli na składzie po półtora 
funta bootlegi od Mariano, który poszedł potem do więzienia w Stanach za 
handel pirackimi płytami. Sklep przetrwał w rękach Barney’a Koumisa do 
1987 roku, a Paul Sanford przeprowadził się do Somerset i sprzedawał płyty 
na kiermaszach.

Sklep otwarty w 1977 roku przez Jive’a Dena w Hampton Court przetrwał 
stosunkowo krótko, podobnie jak House Of Wax na Kentish Town Road, 
North London i Saxy Den’s Records na Isleworth w zachodnim Londynie. Trochę 
dłużej działał The Wax Museum w Southend, prowadził go Derek Glennister, 
który pisał dla New Kommotion. Współpracował on też z właścicielem Record 
Mart przy wypożyczaniu nagrań od małych amerykańskich wytwórni oraz 
robił wywiady. John Beecher, właściciel klubu Buddy Holly Fan otworzył 
sklep na Elm Street, New Malden, Surrey a potem przeniósł się do Chessington, 
Surrey. Jednocześnie prowadził Rollercoaster Records, która działa do tej 
pory. The Record Stall na Wembley Market był bardzo przydatny i mieścił się 
jakieś pół kilometra od mojego domu. Podobnie The Bop Shop na Rayners 
Lane kierowany przez zmarłego już Chestera Dowlinga. Chester, który utykał 
z powodu przebytego w dzieciństwie polio jeździł wiele razy do Stanów 
po zapasy płyt. Prowadził Luton Fair aż do śmierci, biznes po nim przejęła 
teraz córka.

Jeszcze jeden ze współpracowników New Kommotion, Rob Finnis, prowadził 
przez lata sklep na Fulham Road. Był też autorem kilku książek i menagerem 
Gene’a Vincenta, gdy ten w latach sześćdziesiątych odbywał trasę koncertową 

po Francji. Ostatni z londyńskich 
rock’n’rollowych second-handów

 prowadził na Camden Town 
Barry Koumis.

W czasach, gdy Polska wchodziła do struktur Unii Europej-
skiej drażniła mnie obiegowa opinia, iż właśnie wracamy do 
Europy. Przecież zawsze w niej byliśmy dzięki łacińskiej czy 
śródziemnomorskiej kulturze! Ostatnio czytałem wywiad 
z Michałem Urbaniakiem, czołowym skrzypkiem z kręgu jazz 
fusion. On także buntuje się, gdy często słyszy, że jazz is 
back. Na szczęście muzycy z Nowego Jorku – a Urbaniak 
też tam pomieszkuje – odpowiadają na to: It never went 

anywhere! No właśnie! Jazz był, jest i będzie; słychać jego elementy w każdej 
muzyce rytmicznej.

JAZZ FORUM, wydawany w Polsce magazyn europejskiego jazzu, fenomen 
naszej kultury, zbliża się powoli do 60-tej rocznicy. Festiwali jazzowych 
w Polsce – mimo pandemii – w bród, podobnie ciekawych płyt rodzimych 
artystów, często nagrywanych z udziałem wybitnych zagranicznych muzyków. 
Wychodzi też sporo książek o jazzie i muzykach go wykonujących. Za oknem 
trochę jesieni, więc czytamy więcej. Ostatnio przejrzałem ponownie książkę 
Pawła Urbańca pod elektryzującym tytułem O życiu i muzyce z legendami 
jazzu. To seria 50 wywiadów z gigantami współczesnego jazzu, okraszona 
znakomitymi grafi kami – portretami interlokutorów autora. Jedno pytanie zadaje 
on swoim wszystkim rozmówcom, mianowicie, czy jazz można zdefi niować 
i co on oznacza dla danego muzyka. Pytanie trudne, odpowiedzi zróżnicowane, 
ale dowodzą niezbicie, że jazz nie może wrócić, bo nigdzie się nie wybrał.

Przyjrzyjmy się najciekawszym odpowiedziom jazzmenów na to fundamental-
ne pytanie. Wszyscy podkreślają wielkie znaczenie improwizacji, co odróżnia 
jazz od reszty muzyki. Niektórzy boją się ograniczania jazzu przez defi nicję; 
w końcu łacińskie źródło tego słowa oznacza zamknięcie, zakończenie. Muzy-
cy podkreślają, że jazz jest tym, czym jest. Wiemy, kiedy go słyszymy. Jest 

sposobem wyrażania siebie. Można posunąć się w nim tak daleko, jak tylko 
pozwoli na to wyobraźnia. To muzyka odkrywców, to przestrzeń wielu pomy-
słów i muzycznych rozwiązań. Jazz to afroamerykańska muzyka zawierająca 
wiele elementów pochodzących z Europy. Kluczową rolę odgrywają w nim 
emocje. Jazz ma wiele akordów i unikatowych cech rytmu. Łączenie ze sobą 
harmonii i melodii daje bardzo różne rezultaty, sprawia, że jazz to fenomen. 
Może być grany przez każdego, kto rozumie, na czym on polega. Bazą 
improwizacji są struktury harmoniczne oraz umiejętność dzielenia się muzyką 
z innymi, spontaniczna kooperacja, reakcja na dźwięki. 

Jazz jest swego rodzaju sposobem myślenia, miejscem, gdzie wszystko
jest możliwe. Artysta ma nieograniczone możliwości, kiedy używa swoich 
muzycznych doświadczeń. Jak twierdzi gitarzysta Bill Frisell, jazz  to miejsce 
bez zasad. Oryginalnie o jazzie wypo-
wiada się saksofonista Benny Golson, 
porównując go do rozmowy, kiedy nie 
możemy przemyśleć tego, co powiemy, 
a z ust słowa wychodzą w tym samym 
czasie, gdy o nich myślimy. Według Golso-
na jazz przypomina wycieczki do tego 
samego lasu, ale nie do tych samych 
drzew. Jest jak safari, gdzie muzycy po-
lują na pomysły, wyczekują nieznanego, 
które niedługo stanie się zrozumiałe.

Wielu ludzi określa jazz jako amerykańską 
klasykę. Jego niepowtarzalność polega 
na tym, że opiera się na innych wzor-
cach rytmicznych niż muzyka europejska 

JA ZZ N I G D Z I E  S I Ę  N I E  W Y B I E R A

po Francji. Ostatni z londyńskich 
rock’n’rollowych second-handów
prowadził 
Barry Koumis.
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i klasyczna sensu stricto. Jazz to przedłużenie ludzkiej duchowości, to wyraże-
nie osobistych uczuć muzyka. Jest niezwykle ekskluzywny, jednoczy muzyków
z całego świata bez względu na jakiekolwiek różnice. Zawiera w sobie krea-
tywność, indywidualność, nie jest statyczny, lecz uniwersalny, spontaniczny
i otwarty na ciekawe idee. Pianista Bob James uważa jazz za sposób myślenia 
o życiu i za poczucie wolności, kocha nieznane, uwielbia niebezpieczeństwo 
związane z tą muzyką. Jazz może prowadzić do tego, że gra się z muzykami, 
których nie zna się, bez prób i przygotowań. Uskrzydla, inspiruje, zmusza do 
zadawania pytań. Wywodzi się od rdzennych Amerykanów, stale się rozwija, 
ale wciąż pozostaje mocno zakorzeniony w miejscu pochodzenia. Wibrafo-
nista Mike Mainieri podkreśla, że jazz przybiera różne formy w zależności od 
pochodzenia artysty i kultury, która na niego oddziałuje. Gitarzysta Pat Martino 
twierdzi, że jazz jest naturalną możliwością świadomego odczucia ruchu i kie-
runku. Jak przy wychodzeniu z domu, kiedy już jesteśmy na zewnątrz, znamy 
otoczenie i wiemy instynktownie, którą drogą pójść.

Dla wielu jazzmenów uprawiana przez nich muzyka to sposób osobistego wyz-
wolenia i najbardziej wymagający rodzaj muzyki, to bodziec, który prowadzi 

do wypełnienia delfi ckiego przykazania o potrzebie poznania samego siebie. 
Trębacz Dizzy Gillespie często powtarzał, że jazz to klasyczna muzyka przy-
szłości. Saksofonista David Murray twierdzi z kolei, że jazz jest przyjazny 
ludziom i ma wiele odmian, bo stał się ekonomiczny. Muzyk ma tu na myśli 
aspekt duchowy, uważa, że jazz należy do każdej religii, jest międzynarodowy. 
Trębacz Ted Jones powiedział kiedyś, że jazz to jego religia. Są w nim elementy 
bluesa, folku, muzyki afrykańskiej i klasyki, wtedy dopiero jest prawdziwy. 
Według saksofonisty Arche Sheppa wyraz jazz pochodzi od francuskiego
czasownika chasse, który oznacza polowanie. Termin ewoluował i stał się
określeniem slangowym. W języku angielskim być może wywodzi się od 
slangowego słowa jasm, które oznaczało duszę bądź energię.

Na koniec odwołajmy się do słów kontrabasisty Bustera Williamsa, dla którego 
jazz jest kawałkiem życia. To fi lozofi a, trzeba byłoby zadawać sobie te same 
pytania przez cały czas. Jazz kieruje nieświadomie życiem muzyka, zawsze po-
kazując dobre rozwiązania. Pokazuje jak ufać i jak to zaufanie budować. To język 
każdego muzyka z osobna, a wszyscy mają własną ekspresję. Słowem, idealny 
dla młodych ludzi, którzy cenią w życiu brak banału. Nic dodać, nic ująć…

Cały październik wypełniliśmy spektaklami, częściowo takimi, których nie 
mieliście Państwo jeszcze okazji zobaczyć! Zapraszamy!

Zaczynamy spektaklem „Ludzie, miejsca i rzeczy”, w reż. Anny Wieczur-
-Bluszcz, który zagramy 1 i 2 października, o godz. 18:00:
Jest to opowieść o wrażliwości, o rozpaczliwym poszukiwaniu sensu istnienia, 
o rozczarowaniu samym sobą, o kłamstwie i prawdzie. To opowieść o „nad-
wrażliwcach”, których tak wielu wśród artystów i o tych, którzy nie potrafi ąc 
przystosować się do tego Świata, znieczulają się na różne sposoby i czasem 
zbyt wcześnie odchodzą.
Więcej o spektaklu: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/ludzie-miejsca-i-rzeczy/

Następnie wchodzi Scena Młodych, nowy projekt Teatru Narodowego i Aka-
demii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, w ramach którego zoba-
czycie Państwo spektakle reżyserów na początku ich kariery teatralnej. 
Więcej o projekcie: http://akademia.at.edu.pl/2021/09/16/scena-mlodych/

Pierwszym spektaklem, który zostanie pokazany w ramach wyżej wymienionej 
współpracy, jest „Kamień”, w reż. Sławomira Narlocha:
Spektakl na podstawie książki „Nakarmić kamień”, za którą autorka Bronka 
Nowicka otrzymała Nagrodę Literacką Nike w 2016 roku. Przedstawienie to 
intymna podróż po wspomnieniach z dzieciństwa. Bohaterem opowieści jest 
Dziecko, a jego przyjacielem i przewodnikiem Smutek. To przy nim Dziecko 
dorasta, dojrzewa i „uczy się, że służy do życia”.  Razem wyprawiają pogrzeb 
rybie, rozmyślają nad rzeką i próbują znaleźć sposób… jak nakarmić kamień. 
Ze strzępków wspomnień, pojedynczych zdań i słów buduje się na oczach 
widzów również postać zapracowanej Matki, Babci, która na starość traci 
pamięć oraz Ojca alkoholika. Poetycki i precyzyjny język Bronki Nowickiej zain-
spirował twórców spektaklu do stworzenia autorskich piosenek.
Więcej o twórcach i spektaklu: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/kamien/
„Kamień” będzie można zobaczyć na Scenie Studio Teatru Narodowego 
w dniach 29 i 30 września oraz 2 i 3 października.

Do tego samego projektu zakwalifi kowały się „Ćwiczenia z Wesela”, w reż. 
Wojciecha Malajkata. Spektakl ten zagramy 15, 16, 17 października na Scenie 
Trzech Patronów w Akademii Teatralnej:
Trzeci rok Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, zaprezentuje 
warszawskiej publiczności swój egzamin z przedmiotu: sceny klasyczne wier-
szem. „Ćwiczenia z Wesela” to krótki pokaz na motywach „Wesela” Stanisława 

Wyspiańskiego. Ale to na razie 
ćwiczenia! Bez III aktu. Bez 
widm. Nie jest więc strasznie. 
Jest weselnie. I o tym, co naj-
bardziej lubimy – czyli o miłości, 
pożądaniu. I o Polsce. Czyli o nas.

Więcej o spektaklu: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/cwiczenia-z-wesela/

Obecny IV rok dopiero szykuje się do swoich dyplomów i pierwsze efekty 
będziecie Państwo mogli zobaczyć w listopadzie, a na razie do repertuaru 
trafi ła ich praca z III roku, „Fedra”, w reż. Olgi Sawickiej:
Fedra J. Racinea to rodzinna tragedia oparta na greckim micie, który stał się 
kanwą dramatu Eurypidesa. Niech nas jednak nie zmylą starożytne korzenie 
tej historii. Dzięki nowoczesnemu tłumaczeniu A. Libery, współczesnej sceno-
grafi i i kostiumom, historia greckiej księżniczki i jej grzesznej miłości staje się 
na nowo przejmująca i bardzo nam bliska. Wszystkich nas, bowiem może 

dosięgnąć nieubłagany los, 
który nigdy nie daje się oszu-
kać, a który w nieuświado-
miony sposób jest wynikiem 
naszej natury, emocji, namięt-
ności.
Więcej o spektaklu: 
http://tcn.at.edu.pl/
spektakl/fedra/
A będzie można go zobaczyć 5 i 6 października w sali im. J. Kreczmara.

Również obecny IV rok pokaże po raz kolejny spektakl „Masara”, pod opieką 
Olgi Sawickiej, na podstawie opowiadania Szczepana Twardocha. Zanim 
Państwo zobaczycie naszych młodych artystów w dyplomach, warto ich 
poznać we wcześniejszych pracach. „Masarę” zagramy 25 i 26 października.
Więcej o spektaklu: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/masara/ 

Na deski sali im. J. Kreczmara powraca „Klub”, w reż. Weroniki Szczawińskiej, 
8, 9 i 10 października. Spektakl cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem nie 
tylko warszawskiej publiczności. Twórczynie miały okazję pokazać go również 
w Sopocie, a za chwilę jadą do Białegostoku.
Więcej o spektaklu: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/klub/ 

Nie zapominamy również o najmłodszych widzach! 12 i 13 października 
w Teatrze Collegium Nobilium pokażemy spektakl w reż. Wojciecha Malaj-
kata „Bajka o Bazyliszku i złotej kaczce czyli legendy warszawskie.”
Więcej o spektaklu: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/bajka-o-bazyliszku-i-zlotej-
kaczce-czyli-legendy-warszawskie/

Październik zakończymy spektaklem „Pustka”, w reż. Cezarego Kosińskiego, 
na podstawie sztuki „Dream Works” Iwana Wyrypajewa:
Po śmierci Meryl, David zostaje sam z wypełniającym świat poczuciem pustki. 
Przechodzi przez kolejne etapy zmagania się z tęsknotą i bólem po stracie 
najbliższej osoby. Na szczęście w tej potyczce nie jest osamotniony. Wspiera
go grupa najbliższych przyjaciół, którzy wypełniając ostatnią wolę Meryl, 
starają się pomóc Davidowi w odnalezieniu sensu życia w nowych oko-
licznościach, sensu życia bez ukochanej żony. Ich sposób na uporanie się 
z żałobą jest dość prosty: zgłębianie tajników fi lozofi i buddyjskiej oraz duża 
ilość używek, a także niespodzianka, którą jeszcze za życia, Meryl przygo-
towała dla Davida.
Spektakl pojawi się w repertuarze w dniach: 28 – 31 października.
Więcej informacji: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/pustka-na-podstawie-sztuki
-dream-works-iwana-wyrypajewa-w-tlumaczeniu-karoliny-gruszki/ 

Zapraszamy do śledzenia naszego repertuaru, który może ulegać pewnym 
zmianom ze względu na niepewną sytuację epidemiczną. 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Akademii Teatralnej, od 29 września 
2021 r. na spektakle będą wpuszczane tylko osoby z certyfi katem szcze-
pień przeciw COVID-19 lub posiadające aktualny wynik testu RT-PCR, czy 
też antygenowego.

Godziny otwarcia Kasy Teatru:
pon. – kasa zamknięta
wt. – pt.: 11.00 – 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu
sob. – niedz.: 13.00 – 17.00 lub do rozpoczęcia spektaklu
Więcej informacji na stronie www.tcn.at.edu.pl

Październik w Teatrze Collegium Nobilium

5 i 6 października w sali im. J. Kreczmara

Wyspiańskiego. Ale to na razie 
ćwiczenia! Bez III aktu. Bez 
widm. Nie jest więc strasznie. 
Jest weselnie. I o tym, co naj-
bardziej lubimy – czyli o miłości, 
pożądaniu. I o Polsce. Czyli o nas.

Więcej o spektaklu: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/cwiczenia-z-wesela/

Wyspiańskiego. Ale to na razie 

Więcej o spektaklu: 

Wyspiańskiego. Ale to na razie 
ćwiczenia! Bez III aktu. Bez 
widm. Nie jest więc strasznie. 
Jest weselnie. I o tym, co naj-
bardziej lubimy – czyli o miłości, 
pożądaniu. I o Polsce. Czyli o nas.

Więcej o spektaklu: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/cwiczenia-z-wesela/



5GAZETA MURANOWSKAGAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

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

Co w szkołach słychać?

Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

www.slo7.waw.pl

ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
 (22) 3926140,  (22) 4359795tel.: fax:

 601777017tel. kom.:

slo7@slo7.waw.pl
Nasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni
przy Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)

Mamy jeszcze kilka 
wolnych miejsc w klasie pierwszej!!!

FUNDACJI ALTEREDU
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W dniu 10 września 2021 roku o godzinie 12.00 ofi cjalnie otworzyliśmy 
drzwi do Centrum Edukacji Alternatywnej Fundacji AlterEdu. 

Z dumą zaprezentowaliśmy nowy, jedyny w Polsce projekt edukacyjny 
dedykowany uczniom o wyjątkowych potrzebach edukacyjnych.

10 września 2021 roku to szczególne miejsce zgromadziło wielu szacow-
nych gości: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz  pracowników szkoły.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

• Piotr Kostrzyński – Prezes Fundacji AlterEdu, Dyrektor Szkoły
• Robert Sitkowski – Wiceprezes Fundacji AlterEdu
• Dorota Łoboda – Przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie 

m. st. Warszawy, radna m. st. Warszawy
• Paweł  Martofel – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
• Łukasz Warsicki – Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Dzielnicy 

Warszawa Śródmieście, radny Dzielnicy Warszawa-Śródmieście
• Magdalena Zawadzka – Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Dziecka
• Monika Wysocka – Starszy Specjalista Samsung Electronics Polska

Idea tworzenia klasy alternatywnej powstała w oparciu o obserwacje dzieci, rozmowy
z nauczycielami i rodzicami. Wiele razy okazywało się, że uczniowie ze spektrum autyzmu,
którzy kończyli ostatnia klasę szkoły podstawowej nie potrafi li znaleźć sobie miejsca w innej,
nowej placówce oświatowej. Zbyt liczne klasy, brak zrozumienia oraz ograniczony dostęp
do zajęć ze specjalistami powodował, że często dzieci te traciły kontakt z rówieśnikami
i otaczającym ich światem. Zamknięte w domach, odizolowane traciły czas i możliwość
nawiązywania relacji z innymi oraz nauki w dostosowanych do ich możliwości warunkach. 
Dlatego my jako jedyni w Polsce przygotowaliśmy dla tych uczniów wyjątkowe miejsce, 
gdzie oprócz uczenia się zgodnie z podstawą programową klasy 1 liceum, mogą rozwijać 
się społecznie, a my pomagamy Im lepiej odnaleźć się w świecie.

Po krótkim przemówieniu Prezesa Fundacji AlterEdu Pana Piotra Kostrzyńskiego odbyła się
uroczystość wręczenia „Dobrych Aniołów Siódemki” za wybitne zasługi w budowaniu 
warszawskiej edukacji. Prezesowi Piotrowi Kostrzyńskiemu pomagali w tym Jacek i Tymon, 
uczniowie z klasy 1c, oraz tata Tymona. 
”Dobrego Anioła Siódemki” otrzymali:
• Dorota Łoboda – Przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie 

m. st. Warszawy, radna m. st. Warszawy;
• Paweł  Martofel – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
• Łukasz Warsicki – Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Dzielnicy Warszawa 

Śródmieście, radny Dzielnicy Warszawa Śródmieście;

oraz nieobecni na uroczystości goście:
Witold Kikolski – Wicestarosta Powiatu Mińskiego; 
Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty 
Dzielnicy Warszawa Śródmieście, radna Dzielnicy Warszawa Śródmieście
Łukasz Kasprzak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich 
Dzielnicy Warszawa Śródmieście;
Jacek Nowak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Nieruchomościami 
Dzielnicy Warszawa Śródmieście.

Na zakończenie uroczystości wszyscy przybyli zwiedzali przygotowane dla uczniów po-
mieszczenia oraz nowoczesny sprzęt do nauki stacjonarnej i zdalnej. Wspólne rozmowy
w kuluarach przy kawie jeszcze bardziej przybliżyły temat edukacji alternatywnej i jej celu.

Pierwsza klasa Centrum Edukacji Alternatywnej liczy 11 uczniów, 
8 osób uczy się w systemie stacjonarnym, a 3 osoby w systemie
zdalnym. Wszystkie zajęcia lekcyjne są nagrywane i zapisywane
na szkolnym serwerze. Każdy uczeń może je odtworzyć w do-
godnym dla siebie momencie. 

Nauczyciele i specjaliści planują swoje zajęcia i dostosowują ich
ilość oraz terminy do planu lekcji klasy 1c oraz indywidualnych 
możliwości uczniów. Lekcje dydaktyczne realizowane są w sys-
temie od poniedziałku do czwartku, w piątki spotykają się
wszyscy na zajęciach specjalistycznych. Dołączają wtedy rów-
nież uczniowie uczący się w systemie zdalnym.

Uczniowie Centrum Edukacji Alternatywnej mogą korzystać z za-
jęć na pływalni, z Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu
Aktywności Społecznej oraz Treningu Umiejętności Poznawczych, 
a także zajęć z DRAMY. Oprócz zajęć w grupach prowadzo-
ne są indywidualne zajęcia z psychologiem i terapeutą.

Poznajemy się wszyscy każdego dnia, obserwujemy, jakie 
metody pracy na lekcji najbardziej odpowiadają naszym uczniom, 
co ich ciekawi, co lubią a z czego musimy zrezygnować. 
Spędzamy razem przerwy, a na najdłuższej przerwie jemy wspól-
nie obiad.

CENTRUM EDUKACJI 
ALTERNATYWNEJ
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10 września 2021 roku to szczególne miejsce zgromadziło wielu szacow-
nych gości: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz  pracowników szkoły.

CENTRUM EDUKACJI 
ALTERNATYWNEJ



GAZETA MURANOWSKAGAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

6

Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Wszyscy uczniowie naszego liceum 
co roku we wrześniu wyjeżdżają
wspólnie w miejsca nietuzinkowe, 
ciekawe i zachwycające. W tym roku 
wybór padł na Roztocze i Zamoj-
szczyznę. W wyjeździe wzięła udział 
rekordowa liczba uczniów. Łącznie 
z kadrą była nas ponad setka. 

Przy tak dużej grupie nie sposób chodzić wszędzie 
razem, dlatego często byliśmy dzieleni na dwie, trzy 
czy nawet cztery grupy, które z kolei przez przewod-
ników były dzielone na jeszcze mniejsze. Aby na siebie 
zbyt długo nie czekać, niektóre miejsca zwiedzaliśmy
rotacyjnie. Dzięki dobrej organizacji wyjazdu z tak 
dużą grupą (tu ukłony, a może nawet pokłony dla 
pana Roberta Sitkowskiego) wszyscy zwiedziliśmy 
wszystko – tyle że nie w tym samym czasie i w różnej 
kolejności.

Nim dojechaliśmy do miejsca noclegowego zobaczy-
liśmy zbiory Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
Nazwa regionalne okazała się myląca, gdyż przywodzi 
skojarzenia z małym muzeum z kilkoma eksponatami
wykopanymi na okolicznych polach, czy oddanymi do 
muzeum co najwyżej stuletnimi meblami, czy starymi 
fotografi ami okolicy. Nic bardziej mylnego! Muzeum 
w Krasnymstawie warto zwiedzić, aby obejrzeć wyko-
paliska archeologiczne nawet sprzed ponad czterech
tysięcy lat. Wszystkie wystawy zachwycają, a przewod-
nicy opowiadają o eksponatach  z niezwykłą pasją i za-
angażowaniem. Serdecznie zachęcam.

Wszyscy uczniowie naszego liceum 
co roku we wrześniu wyjeżdżają
wspólnie w miejsca nietuzinkowe, 
ciekawe i zachwycające. W tym roku 
wybór padł na Roztocze i Zamoj-
szczyznę. W wyjeździe wzięła udział 
rekordowa liczba uczniów. Łącznie 
z kadrą była nas ponad setka.

Równie duże wrażenie na uczestnikach zrobiło mu-
zeum w Zamościu. Poza olbrzymią wystawą sprzętu 
wojskowego od średniowiecza do współczesności, 
mogliśmy obejrzeć niezwykle ciekawy fi lm o historii 
Twierdzy Zamość. To, co najpierw zobaczyliśmy na 
fi lmie, na zamojskim rynku oglądaliśmy na żywo, co 
i rusz przenosząc się w czasie i przypominając sobie 
wszystkie po kolei oblężenia tego wspaniałego mia-
sta. Nie omieszkaliśmy również odwiedzić najstarszej 
w Polsce apteki.

Inaczej było w Roztoczańskim Parku Narodowym 
w Zwierzyńcu. Tam z przewodnikami oglądaliśmy 
lokalną faunę i fl orę. Mogliśmy podziwiać nawet dziko 
żyjącego potomka tarpana – konika polskiego. Wycho-
dząc z rezerwatu trafi liśmy do muzeum przyrodnicze-
go, w którym mogliśmy uzupełnić zdobytą podczas
spaceru wiedzę. Tam poznaliśmy jeszcze więcej żyją-
cych dawniej i obecnie gatunków roślin oraz zwierząt.

Poza wymienionymi wyżej atrakcjami oglądaliśmy rów-
nież niezwykły kamieniołom w Babiej Dolinie, a także 
Muzeum Wsi Lubelskiej (skansen) w Lublinie. Wszystkie 
te miejsca serdecznie polecam.

Dzięki bardzo dobrej (zwłaszcza jak na połowę 
września) pogodzie byliśmy w stanie poznać więk-
szość uroków Roztocza i Zamojszczyzny. Rozgwież-
dżone niebo sprawiało, że czasem trzeba było zaga-
niać uczniów do ich domków o pierwszej w nocy, 
bo wymknęli się, aby obejrzeć drogę mleczną…

Rok szkolny warto rozpocząć jakimś
ciekawym wyjazdem edukacyjnym. 
Tym razem postanowiliśmy poznać 
uroki wsi polskiej. Po długich po-
szukiwaniach wybraliśmy gospo-
darstwo agroturystyczne „Dolina 
Bobrów”, które znajduje się nad 
rzeką Świder w miejscowości Wólka 
Dłużewska na Mazowszu. Po krótkiej
podróży powitała nas prowincjo-
nalna okolica, swojskie klimaty,
świeże powietrze, niepowtarzalne

widoki oraz wiele atrakcji, po które mogliśmy sięgać 
do woli. I mogło się wydawać, że czeka nas błogie 
leniuchowanie, ale nic z tego! Każdy dzień wyposażał
nas w nowe doświadczenia, których nie moglibyśmy 
zdobyć w innym miejscu     .  
Od tej pory wyrób i pieczenie chleba, kwaszenie ka-
pusty i ogórków, a nawet ubijanie masła czy robienie 
sera z mleka krowiego lub koziego nie stanowi dla nas 
żadnego problemu. Niektórzy nawet zaczęli się zasta-
nawiać, czy nie zająć się tym zawodowo �. Odkryliśmy 
również tajemnicę … skąd się bierze mleko?. Cierpliwa 
krowa pozwoliła naszym uczniom nabyć mistrzowskie 
kwalifi kacje w pozyskiwaniu tego zdrowego napoju. 
Oczywiście cały proces okraszony był salwami śmiechu. 
A to jeszcze nie wszystko, zaciekawienie uczniów 
wzbudziły również pozostałe prace gospodarskie: 
uprawa roli, młócka cepami, uprawa warzywnika, 
wysiew nasion, zbiory i wykopki. Wysłuchaliśmy także 
wykładu o życiu i zwyczajach pracowitych pszczół. Nie 
samą pracą jednak człowiek żyje, dlatego wybraliśmy się 
na długą wyprawę w poszukiwaniu siedlisk tytułowych 
bobrów, graliśmy w gry zespołowe, strzelaliśmy z łuku 
i jeździliśmy furą. A wieczorami… przyjęcia, ogniska 
i w końcu zasłużony odpoczynek. Oj, działo się na 
wycieczce, aż szkoda było wracać �   .
Z utęsknieniem czekamy na kolejny wyjazd!

Z wizytą u Zamoyskich
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Fot. Fundacja AlterEdu

     .  
Od tej pory wyrób i pieczenie chleba, kwaszenie ka-

wycieczce, aż szkoda było wracać �   .
Z utęsknieniem czekamy na kolejny wyjazd!

Bobry, młócka, wykopki … 
czyli superciekawy wyjazd edukacyjny 

Społecznej Szkoły Podstawowej 
Fundacji AlterEdu   . Fundacji AlterEdu   . 

Rok szkolny warto rozpocząć jakimś
ciekawym wyjazdem edukacyjnym. 
Tym razem postanowiliśmy poznać 
uroki wsi polskiej. Po długich po-
szukiwaniach wybraliśmy gospo-
darstwo agroturystyczne „Dolina 
Bobrów”, które znajduje się nad 
rzeką Świder w miejscowości Wólka 
Dłużewska na Mazowszu. Po krótkiej
podróży powitała nas prowincjo-
nalna okolica, swojskie klimaty,
świeże powietrze, niepowtarzalne
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Wersję elektroniczną Gazety Muranowskiej oraz numery archiwalne
można pobrać ze strony: www.gazetamuranowska.plwww.fundacja-alteredu.pl

Skoro początek roku to edukacja.  
A moja „działka” to edukacja seksualna. 

Jestem optymistką i myślę, że często wiara w te mity 
wynika nie ze złych intencji, ale z braku wiedzy. I przede 
wszystkim z tego, że po prostu większość z nas nie 
miała edukacji seksualnej i nawet koło żadnych takich 
zajęć nie przechodziliśmy. Większość osób NIE WIE, 
jak to wygląda. A to oznacza, że łatwo ich przekonać, 
że wygląda jakoś.

A ja kilka takich lekcji poprowadziłam (no dobra, kilka 
lat je prowadzę), w kilku brałam udział, trochę o tym 
przeczytałam, no i przeprowadziłam kilkanaście wywi-
adów z osobami, które się tym zajmują. Ale wiem, że 
i tak nie wszyscy mi uwierzą.

W takich dyskusjach, gdy ktoś ma zdanie przeciwne, 
nie skupiam się na tym, żeby zmienić je o 180 stopni. 
Skupiam się na tym, żeby wrzucić komuś jakiś nowy 
kamyczek do jego/j wiedzy, dodać coś nowego, 
zadać jakieś pytanie, które coś otworzy.

Mam nadzieję, że ten felieton będzie dla kogoś takim 
kamyczkiem. Albo ułatwi argumentację tym, którzy 
już dawno są przekonani.

*W tym temacie polecam lekturę artykułu pt. „Mity 
na temat edukacji seksualnej w szkołach” na stronie 
Rzecznika Praw Obywatelskich @adbodnar artykuł 
pt. Edukacja seksualna na Wikipedii (nieidealny, ale są 
źródła) lub raportu UNESCO: International Technical 
Guidance on Sexuality Education.

**Punkty „radość i przyjemność z dotykania własnego 
ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa” 
oraz „odkrywanie własnego ciała i własnych narządów 
płciowych” są w dziale „przekaż informacje na temat”,
a nie w dziale „naucz dziecko”. W tym drugim dziale 
jest np. punkt „wyrażanie własnych potrzeb”, co nie-
którym kojarzy się tylko z potrzebami seksualnymi, 
ale to ich nieprawidłowa interpretacja.
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Gazeta Muranowska
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

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

Tyfl ogaleria Biblioteki 
Centalnej Polskiego 

Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 7
tel. 22 635-33-20

www.biblioteka-pzn.org.pl

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

www.muzeumniepodleglosci.art.pl
Biuro Rady Głównej

Biuro Rady Głównej
Polskiego Towarzystwa 

Stwardnienia Rozsianego
ul. Nowolipki 2

infolinia 22 127 48 50
www.ptsr.org.pl

Instytut Wzornictwa
Przemysłowego

ul. Świętojerska 5/7
tel. 22 860 01 73

www.iwp.com.pl

Ćwiećfunciak
ul. Andersa 30,

tel. 799 328 822
 www.facebook.com/cwiecfunciak

Restauracja Arsenał
ul. Długa 52

tel. 22 635 83 77
www.restauracjaarsenal.pl

Dom Kultury Śródmieście
ul. Smolna 9

tel. 22 826 25 86
dks.art.pl

Stacja Muranów
ul. Andersa 13

tel. 22 119 66 33
stacjamuranow.pl

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 GA
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CO NOWEGO?

W tegorocznej edycji konkursu „Miejsce przyjazne seniorom”
wezmą udział placówki, które w swojej ofercie mają naj-
atrakcyjniejsze propozycje dla ludzi starszych: wydarzenia 
cykliczne, warsztaty, wystawy. Organizatorami wydarzenia są 
Warszawska Rada Seniorów, dzielnicowe rady seniorów 
i Miasto Stołeczne Warszawy. W ubiegłym roku certyfi katem 
wyróżniono Dom Kultury Śródmieście – Scena na Smolnej, 
Międzypokoleniową Klubokawiarnię DKŚ na Anielewicza 
oraz Dział Wsparcia Społecznego przy ul. Świętojerskiej. 
Konkurs ma stanowić zachętę i inspirację, a wyłonione w nim 
organizacje – miejsce spotkań dla seniorów, którzy nierzadko 
czują się samotni.

Dobra wiadomość dla korzystających z transportu miejskiego. 
Od połowy lipca dostępna jest aplikacja, dzięki której na 
smartfonie lub komputerze sprawdzimy ważność biletu i sta-
tus Karty Miejskiej. Wystarczy wejść na stronę sprawdzkarte.
wtp.waw.pl.

77 lat temu na ul. Kilińskiego wybuchł przejęty przez powstań-
ców tzw. czołg-pułapka, niemiecki transporter opancerzony,
w wyniku czego zginęło co najmniej 300 osób. W rocznicę
tego wydarzenia władze miasta i kombatanci oddali hołd ofi a-
rom. Uroczystości rozpoczął spacer po Starówce, na której 
znajdują się tablice upamiętniające walki powstańcze. Były 
przemówienia oraz składanie wieńców. Potem Stanisław Sojka 
dał koncert, podczas którego wykonał własne aranżacje utwo-
rów Szymborskiej, Miłosza czy Norwida. Na zakończenia od-
była się msza w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.

W KULTURZE
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci to wydarze-
nie skierowane do dzieci od 4 roku życia oraz ich opieku-
nów. Ideą, która przyświeca temu wydarzeniu, jest udostęp-
nianie najmłodszym wartościowych fi lmów wyróżniających 

się walorami edukacyjnymi, artystycznymi oraz produkcyj-
nymi. 8. edycja Kina Dzieci odbędzie się w formule hybry-
dowej. W dniach 25 września – 3 października odbędzie się 
stacjonarnie w 20 miastach w Polsce. Natomiast od 7 do 
24 października program dostępny będzie online. Łącznie 
zobaczymy 157 tytułów (87 to polskie premiery!).

W kinie Muranów zapowiada się mocne kino, wbijające 
widza w fotel. Od września trwają pokazy „Aidy”, fi lmu nomi-
nowanego do Oscara i pokazywanego w Konkursie Festiwalu 
w Wenecji. – To był szok, który nauczył nas, że świat może 
wywrócić się do góry nogami w ciągu jednej chwili. Życie jest 
kruche. System jest kruchy. To poczucie stale mi towarzyszy 
– mówi Jasmila Žbanić, reżyserka. Podobnie jak w głośnej, 
nagrodzonej przed laty Złotym Niedźwiedziem na Berlinale, 
„Grbavicy”, również i w swoim najnowszym fi lmie Žbanić 
podejmuje temat wojny w byłej Jugosławii. A dokładnie 
masakry w Srebrenicy, gdzie ponad 8 tysięcy bośniackich
muzułmanów, mężczyzn i chłopców, zostało zamordowa-
nych przez Serbów na oczach żołnierzy międzynarodowych 
sił pokojowych.

Z kolei od 15 października będziemy mieli okazję oglądać 
kipiący od gniewu jak uliczny tłum, wciągający niczym poli-
tyczna intryga „Nowy porządek”, połączenie thrillera i dra-
matu. Zdobywca Srebrnego Lwa – Nagrody Jury na festiwalu 
w Wenecji – przewiduje jutrzejsze konsekwencje dzisiej-
szych napięć. Pogłębiające się nierówności, pęczniejące bańki 
bogactwa pośród morza desperacji, frustracji i nędzy muszą 
doprowadzić do kryzysu i „Nowy porządek” rozpoczyna się 
właśnie w momencie, w którym biedni występują przeciw 
bogatym, kolorowi przeciw białym, wojsko przeciw społe-
czeństwu, a ulice bierze we władanie chaos.

W Teatrze Capitol – „A mi to rybka”. Małżeństwo z wielo-
letnim stażem, w którym rutyna wypełnia codzienne życie, 
postanawia zakupić sobie przyjaciela. Życzeniem żony Chris-
tine był co prawda rasowy york, jednak małżonek Jaques 
wybiera w sklepie zoologicznym mniej absorbujące zwierzę, 
a mianowicie… rybkę. Od tego momentu do ich mieszkania 
codziennie puka nowy lokator.

Klasy IV-VIII

01.09.2021 o godz. 10:00 
rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022, na którym wszyst-
kich serdecznie powitaliśmy. Było trochę emocji, szczególnie 
wśród uczniów z klasy 6, którzy od tego roku rozpoczęli 
z nami swoją edukacyjną przygodę. Bardzo szybko zao-
piekowali się nimi koledzy z klasy 8 i już po chwili w szkole 
co chwila wybuchały salwy śmiechu. Wakacyjne wspomnie-
nie mieszały się anegdotami z poprzedniego roku szkolne-
go. Było wesoło i kolorowo, zniknął niepokój i niepewność, 
a uczniowie z entuzjazmem i w dobrym nastroju czekali na 
kolejny dzień nauki    �. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Rozpoczęliśmy rok szkolny także w klasach 1-3! Niestety na 
razie w maseczkach ale najważniejsze, że na wyciągnięcie 
dłoni. Mamy nadzieję, że tak już będzie. Przed nami wiele 
nowych wyzwań i jeszcze więcej przygód. 

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, serdecznie zapraszamy 
do naszej szkoły.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI ALTEREDU
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kolejny dzień nauki    �. 


