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str. 5

P E R Ł Y  M A Z O W S Z A

Między Sochaczewem 
a Żyrardowem leży 

Guzów, 
mała miejscowość, 

w której znajduje się 
przepiękny pałac. 

Dobra guzowskie sięgają 
czasów średniowiecznych. 
Wielokrotnie przechodziły 

z rąk do rąk, należały 
między innymi do rodów 
Opalińskich i Potockich. 

Technologia 
w Spektrum 

Nie ma powrotu do szkoły sprzed pan-
demii. Doświadczenia zdanej edukacji
 zmieniły jej postrzeganie zarówno przez 

uczniów, jak nauczycieli i rodziców. Szkoła została zmuszona do 
zmiany zasad swojego funkcjonowania. Dzięki temu ujawniły się 
ukryte wcześniej potencjały.
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Pałac w GUZOWIE

Pewność siebie jak 
awokado

Byłam kiedyś na takich 
warsztatach 

psychologicznych, 
na których mieliśmy 

powiedzieć, 
jakim owocem lub 

warzywem jesteśmy 
i dlaczego.
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A Ty? 
Jakim owocem 

lub warzywem jesteś? 

Czym jest Twoja 
pewność siebie?
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)



       Zdjęcia 
       z archiwum autora

TEXAS & TENNESSEE

Sometime in early 1980 Dick Grant offered to pay my return 
fare to Dallas to join him on his latest trip to the USA. He had for 
some time been using my house in Wembley as his offi ce and 
especially my phone for all his transatlantic calls arranging rock’n’roll 
concerts in the UK. (He had no phone of his own at home). There 
had never been an offer to pay for these calls which in the 1970s 
were not cheap. I had never been to the USA, so I decided that 
this was probably the only way I would get any of my money back, 
so I accepted his offer. Dick travelled ahead as he was going for 
a longer period than my two weeks. I duly fl ew in to Dallas/Fort 
Worth and was met at the airport by Johnny Carroll, an iconic fi gure 
from the rockabilly scene whom Dick had already previously brought over 
to England. They turned up in a gold painted chauffeur driven Cadillac. 
It was an impressive drive to Groovey Joe Poovey’s apartment in Fort 
Wort. Joe had very kindly vacated the premises and gone to live with his 
parents for the duration of our visit. He was yet another of Dick’s proteges 
who had come to England. 

TEXAS & TENNESSEE

Jakoś na początku lat osiemdziesiątych Dick Grant zaproponował, 
że kupi mi bilet do Dallas, żebym pojechał z nim do Stanów. Już 
od jakiegoś czasu mój dom w Wembley był jego biurem, a mój 
telefon (nie miał swojego) służył mu prowadzenia międzynaro-
dowych rozmów o koncertach, które miał zorganizować w UK. 
Jakoś nigdy nie zaoferował, że zapłaci za te połączenia, które 
w latach siedemdziesiątych naprawdę nie były tanie. Jako że 
nigdy nie byłem w USA zdecydowałem, że przyjmę ofertę Dicka, 
był to jedyny sposób na odzyskanie chociaż części pieniędzy, 
które wydałem na jego rachunki telefoniczne. Dick wyjechał 
przede mną, ja miałem dołączyć na dwa tygodnie. Przyleciałem do 

Dallas/Fort Worth, gdzie czekał na mnie Johnny Carroll, wielka postać 
sceny rockabilly, który odwiedził już kiedyś Wielką Brytanię na zaproszenie 
Dicka Granta. Pojawili się po mnie w złotym cadillacu z szoferem – byłem 
naprawdę pod wrażeniem, gdy jechaliśmy do mieszkania Joe’go Poovey’a 
w Fort Worth. Joe na czas mojego pobytu wyprowadził się do rodziców. 
On także należał do grona tych protegowanych Dicka Granta, którzy 

Technologia 
w Spektrum 
Nie ma powrotu do szkoły sprzed pandemii. Do-
świadczenia zdanej edukacji zmieniły jej postrzeganie 
zarówno przez uczniów, jak nauczycieli i rodziców. 
Szkoła została zmuszona do zmiany zasad swojego funk-
cjonowania. Dzięki temu ujawniły się ukryte wcześniej 
potencjały.

Lekcje online nie są specjalnie lubiane przez młodzież. Dla wielu uczniów 
stały się powodem traumy i depresji, a przez niektórych psychologów i nau-
czycieli zostały okrzyknięte covidową porażką. Tymczasem okazuje się, że
jest pewna grupa dzieci, dla której taki sposób nauki jest swego rodzaju
wybawieniem. Są to osoby neuronietypowe, takie, które nie lubią hałaśli-
wych, pełnych bodźców, miejsc. Nie odnajdują się w jaskrawo pomalowa-
nych, wielokolorowych salach lekcyjnych. Mają kłopoty z relacjami, z dużą 
liczbą znajdujących się w jednym miejscu osób, nie potrafi ą komunikować 
się z kolegami i koleżankami z klasy, przede wszystkim wymagają indywi-
dualnego, specyfi cznego podejścia w nauczaniu. Najlepiej i najbezpieczniej 
czują się u siebie w domu, we własnym pokoju. W miejscu, które dobrze 
znają, które jest przewidywalne i gwarantuje im spokój. Ale jak to pogodzić
z nauką? Co zrobić, żeby uczeń siedząc u siebie w domu, brał czynny 
udział w zajęciach lekcyjnych i nie tylko słyszał, ale i widział nauczyciela, 
żeby śledził to wszystko, co pojawia się na tablicy?

W odpowiedzi na te dylematy powstało CEA czyli Centrum Edukacji Alter-
natywnej. Pomysł narodził się w głowie prezesa fundacji AlterEdu. Widząc, 
z jakimi problemami boryka się młodzież, postanowił wykorzystać techno-
logię do zapewnienia wszystkim potrzebującym maksimum komfortu nau-
czania. Powstała specjalna klasa dla osób z ASD. Jej specyfi ką jest to, że 
część uczniów bierze czynny udział w zajęciach nie przebywając w murach 
szkolnych, a u siebie w domu.

Jak to wygląda? Sercem całego systemu jest, odpowiadająca wymiarami 
typowej tablicy szkolnej, tablica multimedialna. Jest to rodzaj bardzo dużego 
tabletu o przekątnej 65’. Standardowo wyposażona jest w funkcję pisania 
i dowolnego rysowania – przy pomocy specjalnego rysika. Nauczyciel może 
wyświetlić przygotowane uprzednio przez siebie materiały lub pobrać je 
z netu. Możliwe jest pisanie po prezentowanych dokumentach a także zapa-
miętywanie ich – do wykorzystania w kolejnych zajęciach. Wygląd tła tablicy 
dobierany jest w zależności od indywidualnych preferencji uczniów i potrzeb 
nauczyciela – do dyspozycji są np. tło kratkowane, idealne do zajęć z matema-
tyki, linie z zaznaczonymi polami do odpowiedzi, tła białe, czarne lub zielone. 
W prosty sposób nauczyciel może zmieniać grubość i kolor kreślonych linii, ma 
również do dyspozycji zakreślacz, który pozwala zaznaczać wybrane partie 
materiału. Urządzenie jest w pełni multimedialne, pozwala wyświetlać treści 
z dźwiękiem np. oglądać wspólnie fi lmy. Dodatkowo system został pomyślany 
tak, że po podłączeniu komputera nauczyciela, zawarte na nim pliki można 
otwierać bezpośrednio z tablicy – prowadzący zajęcia nie musi obsługiwać 
obu urządzeń na raz.

A jak jest realizowana nauka zdalna? Odpowiada za nią dodatkowy kompu-
ter – transmiter. Oprócz tablicy podłączony jest do niego mikrofon i kamera. 
Zadaniem komputera jest przechwycić to wszystko co dzieje się na tablicy, 
wgrać do tego dźwięk (narrację nauczyciela i wypowiedzi uczniów) i widok 
wykładowcy przy tablicy. 

W efekcie połączony zdalnie
uczeń ma dostęp w czasie
rzeczywistym do tego wszys-
tkiego co dzieje się w klasie. 
Ma bieżący podgląd tablicy, 
w małym okienku może obser-
wować prowadzącego lekcję 
nauczyciela. Słyszy też dos-
konale prowadzone w klasie 
rozmowy. 

To zdalne połączenie jest 
dwukierunkowe. Dzięki temu 
uczeń może brać czynny 
udział w zajęciach, bo z kolei 
i jego nauczyciel słyszy i widzi. 

W każdej lekcji uczestniczy nauczyciel wspomagający, który ma również
możliwość odpowiadania słuchaczom zdalnym zarówno werbalnie jak 
i pisemnie. Cały system jest tak pomyślany, że uczniowie mogą być w do-
wolnym miejscu poza klasą, a i tak czynnie biorą udział w lekcjach. Dzięki 
takiemu podejściu nie dotykają ich problemy związane z ograniczeniami
wynikającymi z konieczności fi zycznego przebywania w szkole.

Prezentowane rozwiązanie ma jeszcze jedną, olbrzymią zaletę. Lekcje są nagry-
wane a następnie umieszczane na szkolnym serwerze. Dzięki temu wszyscy ci, 
którzy chcą sobie powtórzyć przerabiany materiał, lub po prostu w danym
dniu nie śledzili zajęć, mogą je dowolną liczbę razy odtworzyć, zrobić
notatki, czy upewnić się co do przekazywanych treści. Oczywiście ucznio-
wie mają również zdalny dostęp do różnego rodzaju materiałów pomocni-
czych jak zadania, testy czy karty pracy.  

Trzeba jeszcze wspomnieć, że taki system działa w CEA z założenia cztery 
dni w tygodniu. Piątek jest dniem specjalnym. Nie ma wtedy nauki zdalnej, 
a nauczyciele spotykają się w szkole z wszystkimi uczniami, prowadząc wtedy
zajęcia wyrównawcze, integracyjne i konsultacje. Odbywa się to w specjal-
nych, wyciszonych miejscach, pozbawionych dekoncentrujących i krzykliwych
dekoracji, z możliwością dostosowania oświetlenia w/g indywidualnych 
preferencji. 

Takie rozwiązanie funkcjonuje w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym 
nr 7 im. Bronisława Geremka od początku roku szkolnego 2021/2022. 
Wszystko wskazuje na to, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Udało 
się przełamać jedno z ograniczeń znacznie utrudniających osobom w spek-
trum zdobywanie wiedzy szkolnej. W odpowiedzi na duże zainteresowanie 
szkoła planuje tworzenie kolejnych klas tego typu.
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One of the fi rst people we visited was Major Bill Smith. 
He took us out to the site of Cliff Herring’s Studio where 
many renown rockabilly tunes were cut as well as all of 
Major Bill’s hits: “Hey Paul” – Paul & Paula, “Hey Baby”
– Bruce Channel and “Last Kiss” – J. Frank Wilson. When we 
got back to the Major’s offi ce who should pop in but 
J. Frank Wilson. He proved to be a very extrovert charac-
ter. The Major insisted on taking us out to the “Best 
Burger Restaurant” in Texas. I have to admit the burgers 
weren’t bad. The Major loaded me down with a stack 
of his records as well as a typed list of all the records he 
had produced, all handy stuff for the magazine.

Johnny Carroll was appearing at the local Holiday Inn and 
we got to check out his show which consists mainly of 
pop and country, but especially for our benefi t he threw 
in a few rock’n’roll numbers. Dick appeared to succumb 
to the demon drink fairly quickly, and when it came round 
to his round he was fast asleep. I duly removed his wallet 
from his jacket and paid for his round which included 
Johnny before replacing the wallet in his jacket. On anoth-
er night we caught Ray Sharpe at another hotel in town. In 
1959 he had a smash hit with “Linda Lu” on Jamie Records, 
produced by Lee Hazlewood. I got to interview him as well 
as getting a copy of his latest album “Texas Boogie Blues”. 
All of this resulted in an excellent article in New Kommotion.

I managed to get away from Dick for a few days by going to 
visit Gene Summers and his wife Dea. I explain my relation-
ship with Dick and assured him that I personally had nothing 
to do with Dick’s career as a rock’n’roll entrepreneur other 
than providing a phone! I had a very entertaining time with 
Gene and he provided me with a stack of vintage photos 
featuring him and other artists in the 50/60s. Sadly Gene 
died last year.

Our next port of call was Memphis, an 800 Km drive 
east. I was the designated driver as Dick can only drive 
a tank! We were going there to visit Eddie Bond, rocka-
billy artist, country singer, radio station owner, night-
club owner and general entrepreneur. Following this visit Eddie Bond 
made many profi table trips to Europe over the years under the auspices 
of Dave Travis who took over most of Dick’s artists and successfully 
arranged tours for many artists. Some years later Eddie told me that if it 
had not been for Dick he would never have had such a lucrative overseas 
career. We got to do a two hour show with Eddie on his show live from 
a shopping mall where our English accents attracted attention! Dick’s 
main concern was to lease some of Eddie’s original material for release 
in England. They discussed the matter and agreed upon a sum of $500. 
The only problem was Dick didn’t have $500 and I certainly wasn’t going 
to loan him such a sum. He hit upon the bright idea of getting a bank 
loan and insisted that I accompany him to the bank. The fact that he had no 
collateral and didn’t live in the USA, didn’t endear him to the bank and 
naturally they turned him down. Dick was furious! Somehow he managed 
to persuade Eddie to give him the tapes on the promise that he would 
send him the money once he got back to England and got paid. The sides 
were duly released later. Some 4 years further on I paid for a session set 
up by Dick at a Denmark Street studio in London backed by the Dave 
Travis Band. I got my money’s worth writing the sleeve notes.

Whilst in Memphis we had to go to Graceland (Elvis’ home) and got 
to visit John Burlison, guitarist with the Johnny Burnette Rock ’n’ Roll Trio. 
Eventually it was time to return to Fort Worth 
and catch a fl ight home. It was all quite an 
experience. Upon returning home I discovered 
that my eldest son Mark had suffered perito-
nitis but thankfully had recovered. As I write 
this he is celebrating his 55th birthday.  

odwiedzili Anglię. Jedną z pierwszych osób, do których za-
witaliśmy był Major Bill Smith. Zabrał nas do Cliff Herring’s 
Studio, gdzie nagrywał zarówno on sam jak i inni wyko-
nawcy rockabilly: „Hey Paul” – Paul & Paula, „Hey Baby” – 
Bruce Channel and „Last Kiss” – J. Frank Wilson. Właśnie 
wychodziliśmy ze studia do biura Billa, gdy natknęliśmy 
się na J. Franka Wilsona. Okazał się wspaniałym ekstrawer-
tykiem, a Major nalegał, żebyśmy poszli do „Best Burger 
Restaurant” w Texasie. Muszę przyznać, że burgery mieli tam 
niezłe. Major dał mi cały stos swoich płyt, razem z listą tych, 
które wyprodukował, był to niezły materiał dla naszego 
pisma.

W pobliskim Holiday Inn występował Johnny Carroll, więc 
wpadliśmy go zobaczyć. Śpiewał głównie pop i country, 
ale specjalnie dla nas wykonał kilka rock’n’rollowych nu-
merów. Dick jakoś szybko zasnął przy kolejnym drinku, 
więc kiedy przyszła jego pora, żeby zapłacić za kolejkę, 
wyjąłem mu portfel z marynarki i uregulowałem rachunek 
za drinki. Innego wieczora widzieliśmy w jeszcze innym 
hotelu Raya Sharpe’a. W 1959 roku miał on wspaniały hit 
„Linda Lu” nagrany w Jamie Records i wyprodukowany 
przez Lee Hazlewooda. Musiałem z nim zrobić wywiad 
i dostać jego najnowszy album „Texas Boogie Blues”, co 
zaowocowało wspaniałym artykułem dla New Kommotion.

Udało mi się na kilka dni uciec od Dicka, aby odwiedzić 
Gene’a Summersa i jego żonę Deę. Wytłumaczyłem im, 
że moja zażyłość z Dickiem nie wychodziła poza ramy 
pożyczania telefonu. Pobyt był bardzo zabawny, dostałem 
od Gene’a stos zdjęć jego oraz innych artystów z lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. 

Naszym następnym przystankiem było Memphis, 800 kilo-
metrów samochodem na wschód. Ja prowadziłem, bo 
Dick umie tylko jeździć czołgiem. W Memphis chcieliśmy 
odwiedzić Eddiego Bonda, artystę rockabilly i country, 
właściciela stacji radiowej i klubu nocnego – po prostu 
przedsiębiorcę. Po naszym spotkaniu Eddie wielokrotnie 
jeździł do Europy pod opieką Dave’a Travisa, który przejął 

artystów po Dicku i świetnie radził sobie z organizacją ich tras koncer-
towych. Po latach Eddie powiedział mi, że nigdy nie zrobiłby tak docho-
dowej kariery muzycznej, gdyby nie Dick. 

Mieliśmy zrobić dwugodzinny show z Eddiem w galerii handlowej, gdzie 
nasz brytyjski akcent wzbudzał niemałe zainteresowanie. Dick chciał 
przede wszystkim pozyskać od Eddiego jakieś materiały muzyczne, żeby 
je wydać w Anglii. Rozmawiali o tym i zgodzili się na sumę 500 dolarów, 
których Dick nie miał, a ja nie miałem zamiaru mu ich dawać. Wpadł więc 
na pomysł pożyczki i nalegał, żebym poszedł z nim do banku. W ogóle 
nie brał pod uwagę faktu, że nie był obywatelem amerykańskim i nie 
miał niczego na zabezpieczenie kredytu. Bank oczywiście odmówił, co 
rozwścieczyło Dicka. Jakimś sposobem przekonał jednak Eddiego, żeby dał 
mu nagrania i obiecał, że zapłaci zaraz po przylocie do Anglii. 

Podczas pobytu w Memphis odwiedziliśmy również dom Elvisa w Grace-
land i Johna Burlisona, gitarzystę z Johnny Burnette Rock ’n’ Roll Trio. 
W końcu przyszedł czas na lot powrotny do domu. Po przylocie dowie-
działem się, że podczas naszej wycieczki mój najstarszy syn przeszedł 
zapalenie otrzewnej, ale na szczęście wyzdrowiał. Właśnie teraz, gdy 
piszę te słowa, Mark kończy 55 lat.

Tłumaczenie 
Agnieszka Sozańska
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Zdjęcia 
autora tekstu

P E R Ł Y  M A Z O W S Z A

Pałac w GUZOWIE
Między Sochaczewem a Żyrardowem 
leży Guzów, mała miejscowość, w której 
znajduje się przepiękny pałac. Dobra 
guzowskie sięgają czasów średniowiecznych. 
Wielokrotnie przechodziły z rąk do rąk, nale-

żały między innymi do rodów Opalińskich i Potockich. Andrzej 
Ogiński, jeden z kolejnych właścicieli Guzowa, wybudował 
imponujący późnobarokowy pałac. Wcześniej stał tu drewniany
dwór, w którym urodził się Michał Kleofas Ogiński. Słynny
polonez jego autorstwa, Pożegnanie Ojczyzny, rozpoczyna 
bale studniówkowe naszych abiturientów. Ogiński był nietuzin-
kową postacią. Został pochowany we Florencji, w kościele 
Santa Croce, obok tak wybitnych osobistości jak Michał Anioł, 
Galileusz czy Machiavelli.

Pod koniec XVIII wieku dobra guzowskie przeszły w ręce 
Tekli i Feliksa Łubieńskich. Majątek w tym czasie zapierał dech 
w piersiach: pałac, ogród włoski, oranżeria, teatr dworski, park. 
Wtedy też z wizytą do Guzowa przybyła para monarsza: król 
Prus Fryderyk Wilhelm III wraz z małżonką. Po tej wizycie 
Łubieńscy otrzymali dziedziczny tytuł hrabiowski. Ich syn 
Henryk wybudował naprzeciwko pałacu jedną z największych 
w Królestwie Polskim cukrownię. Wyposażył ją w najnowocze-
śniejsze francuskie maszyny.  

W wyniku kolejnych historycznych zawirowań pałac przeszedł 
w ręce Feliksa Sobańskiego. Wtedy też przebudowano go 
według projektu Władysława Hirszla. Pałac zyskał neorenesan-
sowy charakter i przypominał niektóre zamki z Doliny Loary. 
Wysokie dachy pokryto blaszaną łuską. Do frontowego wejścia 
prowadził portyk przykryty tarasem, wspartym na ośmiu 
kolumnach. Po przeciwnej stronie znajdował się duży taras wy-
chodzący na urokliwy park. Od zachodniej strony przylegał do 

pałacu kościół pod wezwaniem św. Feliksa de Valois, pełniący funkcję pałacowej kaplicy. 
W pięknych pałacowych wnętrzach zgromadzono prace Davida, Matejki, Gierymskiego, 
Brandta, Fałata, pamiątki po Napoleonie i wiele innych bezcennych rzeczy. Wówczas też 
park włoski zmieniono na park w stylu angielskim. Ważnym elementem krajobrazu były 
stawy, na największym usypano wyspę z kamienną grotą. 

Pierwsze dekady XX wieku nie były łaskawe dla pałacu. W czasie I wojny światowej pałac 
i park zostały zupełnie zdemolowane. Dzięki staraniom rodu i ogromnym kosztom napra-
wiono szkody i przywrócono pałacowi dawny wygląd. 

We wrześniu 1939 roku Niemcy wysiedlili wszystkich mieszkańców pałacu. Hitler wydał 
tu bankiet z okazji podpisania rozkazu o ostatecznym zdobyciu Warszawy. Samoloty 
dowiozły morze alkoholu i przedstawicieli „rasy panów”, którzy rozkradli srebra i porce-
lanę. Zniszczyli bezcenne meble, wycinając z obić hafty z herbami. Wytworne towa-
rzystwo załatwiało swoje potrzeby do szufl ad chippendalowskich komód. W następnych 
latach wojny, nie mogąc powstrzymać swoich zamiłowań do sztuki, Niemcy dokonali 
dalszej grabieży obrazów i innych dóbr. Nadciągająca ze wschodu Armia Czerwona 
kontynuowała dzieło zniszczenia, rozkradając i dewastując to, co jeszcze pozostało. 

Po zakończeniu wojny, w czasach komunistycznych, majątek wraz z cukrownią znacjo-
nalizowano. W pałacu urządzono biura cukrowni, a kolejnej dewastacji dokonała miej-
scowa ludność. Zrywano nawet drewniane parkiety. Pod groźbą bardzo surowych kar 
właścicielom nie wolno było zbliżać się do majątku bliżej niż 50 kilometrów.

Na początku lat 90. ubiegłego wieku, spacerując alejkami skrajnie zaniedbanego parku, 
patrząc na zmurszałe elewacje pałacu i ograbione wnętrza, miałem nadzieję, że takie 
bezprawie nigdy się już nie powtórzy. Mimo przygnębiającego wrażenia do dziś miło 
wspominam tamte chwile spędzone w Guzowie. Może to za sprawą pogodnych paździer-
nikowych dni, spokoju, jaki można było odczuć w parku, i wyobraźni, która wyświetlała 
obrazy ze wspaniałej przeszłości tego magicznego miejsca. 

W 1995 roku nadarzyła się okazja odzyskania majątku. Niestety państwo polskie nie 
miało zamiaru oddać właścicielom zagrabionej własności. Pozwoliło natomiast, aby dawni 
właściciele odkupili swoje zrujnowane włości. Krok po kroku, rok po roku, mozolnie, 
przy ogromnym nakładzie fi nansowym przywracana jest świetność tego miejsca. Taniej 
byłoby postawić pałac od nowa, ale dla właścicieli wielkie znaczenie ma autentyczność 
nawet najmniejszego detalu. Odbudowa zabytkowego obiektu wiąże się z ogromnymi 
trudnościami: surowym nadzorem konserwatora, wielkimi kosztami, kontrolami. Obecni 
właściciele mieli różne plany dotyczące odbudowanego pałacu. Najprawdopodobniej 
znajdą się tu miejsca hotelowe i sale konferencyjne, tak żeby obiekt mógł na siebie 
zarobić. W jednej części pałacu zaplanowane jest mauzoleum rodu. Należy życzyć 
powodzenia tym niezłomnym ludziom.

Pałac w Guzowie. Rycina z roku1886. Źródło: internet
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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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Awokado 

Nie dlatego, że egzotyczne, ani nie dlatego, że nieetyczne, ani nawet nie dlatego, 

że takie popularne. A już na pewno nie dlatego, że smaczne, bo mi akurat nie smakuje!

Dlatego, że jest twarde w środku, a miękkie na zewnątrz. Pestka kojarzy mi się z wartościami, 

celami, tożsamością – wszystkim, co nadaje kształt i utrzymuje całość. A miękki miąższ 

kojarzy mi się z zaufaniem do ludzi. Z pozwalaniem sobie na emocje, na słabość, na błędy, 

na niedoskonałość. Tam jest to, co niektórzy nazywają „wewnętrznym dzieckiem”.

Teraz jak o tym myślę, to lubię też inne elementy tej metafory. Że jednak trzeba trochę czasu, 

żeby dojrzało. Czasem trudno ocenić, czy to już. A mimo miękkości, ma skórkę, która je chroni.

Ta skórka to według mnie różne umiejętności, np. umiejętność zadbania o siebie i odmówienia, 

gdy ktoś proponuje nam coś, na co nie mamy ochoty. To umiejętność zorganizowania sobie 

zajęć w czasie. Umiejętności związane z komunikacją. One wszystkie są ważne, ale najłatwiej 

zachować tę stabilność, gdy mamy twardą pestkę. Łatwiej nam o siebie zadbać, 

gdy mamy stabilne poczucie własnej wartości.

Pewność siebie jak 

awokado
Byłam kiedyś na takich warsztatach psychologicznych, na których mieliśmy powiedzieć, 

jakim owocem lub warzywem jesteśmy i dlaczego.

(Teraz większość czytających wywraca oczami i myśli sobie: Rety, psycholodzy i te ich pomysły! 

Przyznaję, też bym tak pomyślała, gdyby nie to, że pamiętam swoją odpowiedź do dziś.)
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                             Pamiętam też z tych warsztatów osobę, która powiedziała, że jest jak kokos. Twardy na zewnątrz, 

                            ale samo najlepsze w środku (mleczko kokosowe). Znam osobę, która mówi, że jest jak 

                               pietruszka – niepozorna, raczej mało kto ją naprawdę lubi, ale wszyscy wiedzą, 

                                 że dobry rosół bez niej nie istnieje. I kogoś, czyja pewność siebie jest 

                         jak malina – w dobrych warunkach zachwyca,  ale w kiepskich – marnieje. 

I jeszcze jabłko – niby zwyczajne, ale ma wiele odmian i do wielu rzeczy pasuje. 

Człowiek pewny siebie jest jeszcze w jednym aspekcie podobny do owocu lub warzywa. Żadne z nic nie walczy o to, 

żeby je lubić. Lubisz to lubisz, nie lubisz to też spoko, żyjemy dalej, zje nas ktoś inny.

A Ty? Jakim owocem lub warzywem jesteś? 
Czym jest Twoja pewność siebie?
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Tworzymy miejsce, w którym dzieci 
mogą poczuć się dobrze i bezpiecznie. 

Nasze zaangażowanie, kameralne klasy, długość zajęć 
dostosowana do potrzeb dzieci, brak dzwonków, 
stosowanie aktywnych metod pracy, stosowanie 

nowoczesnej technologii informacyjnej, szereg zajęć 
dodatkowych, rozwijających zainteresowania 

uczniów oraz indywidualne podejście do każdego 
z nich powodują, że dzieci chętnie się uczą, 

rozwijają i z radością spędzają czas w szkole. 
Niezwykle ważne jest dla nas budowanie motywacji 

wewnętrznej, kształtowanie kompetencji miękkich 
oraz poszukiwanie mocnych stron dzieci, bo dzięki 

temu wyrastają one na mądrych, wrażliwych 
i świadomych dorosłych. 

 
Dziękujemy za liczną obecność i zainteresowanie 

naszym ostatnim spotkaniem otwartym. 
Tych z Państwa, którym nie udało się do nas 

dotrzeć, zapraszamy

16 lutego lub 16 marca na godzinę 18.00 
do siedziby szkoły przy ul. Świętojerskiej 24.

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
Fundacji AlterEdu

Edukacja wczesnoszkolna  
klasy 1-3

1 września 2021 roku w ramach eksperymentu edukacyjnego rozpoczęło 
działalność Centrum Edukacji Alternatywnej, przy Społecznym Liceum 
Ogólnokształcącym nr 7 im. Bronisława Geremka.

Po pierwszym półroczu możemy śmiało stwierdzić, że projekt okazał się 
ogromnym sukcesem. Zadowoleni są nie tylko uczniowie i ich rodzice 
w końcu znaleźli miejsce, w którym rozumieją ich potrzeby, ale spotkał 
się również z bardzo pozytywną oceną ekspertów. Poniżej przytaczamy  
fragment opinii autorstwa Pani prof. dr hab. Ewy Pisuli z Wydziału Psy-
chologii Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowanej dla Ministerstwa 
Edukacji i Nauki.

„Projekt wypracowany przez Fundację AlterEdu, oferujący formę kształ-
cenia wypełniającą lukę pomiędzy regularną nauką stacjonarną w szkole 
a nauczaniem domowym, z pewnością wart jest realizacji. Sprawdzenie 
efektywności zaplanowanej formy edukacji, tj. efektów nauczania, dobro-
stanu uczniów ze spektrum autyzmu i poziomu wsparcia dla rodzin, byłoby
ważnym krokiem w poszukiwaniu rozwiązań dostosowanych do specjal-
nych potrzeb edukacyjnych niemałej w skali kraju grupy uczniów.

Za szczególnie wartościowe elementy projektu uważam:
• stworzenie możliwości uczestniczenia w zajęciach w formie zdalnej, 

przy jednoczesnym zapewnieniu uczniom możliwości bezpośredniego 
kontaktu z rówieśnikami i uczestniczenia w zajęciach rozwijających kom-
petencje społeczne oraz niezależność i samodzielność w codziennym 
życiu;

• bogatą ofertę wspomagającą, obejmującą m.in. trening umiejętności 
społecznych i poznawczych, zajęcia mające na celu rozwijanie 

CENTRUM 
EDUKACJI ALTERNATYWNEJ

Fundacja AlterEdu od wielu lat specjalizuje się w pracy z dziećmi o specyfi cznych problemach edukacyjnych, 
a w szczególności z dziećmi ze spektrum autyzmu. Wypracowane przez lata doświadczenie pozwoliło 

nam na stworzenie nowatorskiego sposób nauczania, dedykowanego młodzieży licealnej z Warszawy i okolic. 

umiejętności komunikowania się; a także różnorodne działania służące 
aktywizacji społecznej i nabywaniu samodzielności w praktyce;

• wsparcie dla rodzin w postaci bezpłatnej edukacji ich dzieci o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych, a także ewentualne dodatkowe 
wsparcie dla rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
ekonomicznej; ponadto wsparcie dla rodziców w postaci warszta-
tów rozwijających umiejętności przydatne w byciu rodzicem nastolatka 
w spektrum autyzmu;

• dostęp uczniów do materiałów w postaci nagranych lekcji i innych 
zajęć – to cenna dodatkowa pomoc dla uczniów ze spektrum autyzmu 
korzystających z nauki w obu trybach.

Trafne są w mojej opinii rozwiązania polegające na:
• obecności w trakcie zajęć wychowawcy, przygotowanego do pracy 

z uczniami w spektrum autyzmu, uczestniczącego w zajęciach lekcyjnych 
obok nauczyciela przedmiotu; umożliwi to efektywne moderowanie 
aktywnego udziału uczniów uczestniczących w lekcji w sposób zdalny;

• zapewnieniu obecności psychologa w szkole;
• zapewnieniu wsparcia dla nauczycieli pracujących z klasą, zarówno 

w formie obecności drugiego nauczyciela (wychowawcy) podczas 
zajęć, jak i możliwych konsultacji psychologicznych oraz niezbędnych 
szkoleń i przygotowania merytorycznego;

• opisowym sposobie oceniania postępów ucznia w trakcie roku szkolne-
go, rozbiciu zaliczanego materiału na mniejsze części i oceny cząstkowe, 
z rezygnacją z oceny semestralnej. Taki sposób oceniania jest bardziej 
informacyjny, motywujący i umożliwia dobre bieżące monitorowanie 
poziomu wiedzy i umiejętności ucznia.”

Fundacja AlterEdu od wielu lat specjalizuje się w pracy z dziećmi o specyfi cznych problemach edukacyjnych, 
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W Kinie Muranów wielki powrót Mike’a Millsa, twórcy niezapomnianych
„Debiutantów”. Spektakularny powrót na ekrany Joaquina Phoenixa, 
który zagrał swoją pierwszą od czasów „Jokera” rolę, jakże zaskakującą 
i odmienną od tego do czego nas przyzwyczaił. 
Phoenix wciela się w „C’mon C’mon” w nowojorskiego singla, uroczego, cie-
płego dziennikarza, który przemierza Amerykę z mikrofonem, pytając dzie-
ciaki i młodzież o ich życie, marzenia, supermoce i plany na przyszłość. Po 
drodze reporter odwiedza mieszkającą w Los Angeles siostrę (Gaby Hoff-
man), z którą nie rozmawiał od lat, a która teraz potrzebuje jego pomocy. 
Żeby wesprzeć ją w opiece nad dziewięcioletnim synkiem (Woody Norman), 
Johnny zabiera go ze sobą do Nowego Jorku. Wspólna podróż okaże się 
lekcją cierpliwości, odpowiedzialności i zwyczajnie: dorosłości, której dzien-
nikarz dotąd unikał. Pozwoli mu także zrozumieć, że prawdziwe supermoce 
to te, którymi władają matki.
To fenomenalne, bezbłędnie zagrane role trzech głównych bohaterów i za-
chwycający naturalnością Woody Norman, o którym coraz częściej się mówi 
w kontekście Oscara (to byłaby pierwsza taka nominacja dla debiutującego 
chłopca). Poruszający fi lm Mike’a Millsa jest najlepszą możliwą odpowiedzią 
na niepokój i niepewność naszych czasów.

Chcecie wiedzieć, co łączy placki ziemniaczane z latkesami, gołąbki 
z holiszkami oraz co wspólnego ma czulent z adafi ną? I dlaczego 
w Nowym Jorku ogórki kiszone i barszcz uważa się za dania żydow-
skie? Zapraszamy Was do Polin na kulinarną podróż w czasie. Z pozor-
nego talerza można dużo wyczytać: kim jesteś, skąd pochodzisz, kim byli 
Twoi przodkowie, kim są Twoi sąsiedzi, jaki jest twój styl życia. Wystawa, 
której premiera odbędzie się 10 marca 2022 roku, prezentuje Żydów „Od 
kuchni”. Odpowiada na pytanie, co jedzą i dlaczego, pokazuje charaktery-
styczne potrawy, sposób ich przyrządzania, ich pochodzenie i znaczenie, 
przybliżając jednocześnie żydowską religię i kulturę w różnych zakątkach 
świata. Wystawa prezentuje różnorodność tradycji i dań Żydów przez 

stulecia żyjących w diasporze, czyli poza historyczną Ziemią Izraela. Opo-
wiada też, jak Żydzi, migrując, przenosili różne potrawy i produkty, po-
cząwszy od średniowiecza po wielkie fale emigracji w XIX i XX wieku do 
Ameryki czy Izraela. Wreszcie pokazuje, że współcześnie wielu Żydów 
odchodzi od tradycji lub na nowo szuka swoich korzeni. Wystawie towa-
rzyszą cztery rzeźby artystki Anny Królikiewicz, które stanowią metaforyczny 
komentarz do opowieści o żydowskim jedzeniu.

Mały angielski pensjonat na peryferiach miasta. Dystyngowana starsza 
pani i jej przesympatyczna córka, ich tajemniczy goście mający niejedno
na sumieniu, niewyjaśnione zaginięcia oraz upiorna zagadka w tle. 
Czujecie, jak przechodzą Wam ciarki po plecach. I tak ma być! Bo spektakl 
w Teatrze Kamienica „Upiór w kuchni” to idealna propozycja dla tych, 
którzy lubią się bać i...śmiać. To teatralna iluzja, surrealistyczna przestrzeń 
i odwieczne pytanie – kto jest winny i co się stało z ofi arą? 

Uczęszczam do II klasy liceum ogólnokształcącego. Jestem 
zainteresowana szeroko pojętą sztuką. Staram się doskonalić 
swoje umiejętności rysunkowe i malarskie. Inspiruje mnie sztuka  
dawna i współczesna, dlatego chętnie odwiedzam galerie, 
muzea i inne ciekawe kulturowo miejsca. Lubię poezję. Chciał
bym dostać się na studia artystyczne, np. na Akademię Sztuk 
Pięknych. Moim marzeniem jest zdobycie specjalizacji w zakre-
sie ilustracji i grafi ki książkowej.

zainteresowana szeroko pojętą sztuką. Staram się doskonalić 
swoje umiejętności rysunkowe i malarskie. Inspiruje mnie sztuka  
dawna i współczesna, dlatego chętnie odwiedzam galerie, 
muzea i inne ciekawe kulturowo miejsca. Lubię poezję. Chciał
bym dostać się na studia artystyczne, np. na Akademię Sztuk 
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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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PISMO WYDAJE: 
Fundacja AlterEdu

LUTY W TEATRZE COLLEGIUM NOBILIUM
Ostatnia premiera w tym sezonie w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza!

W sezonie 2021/22 widzowie będą mogli zobaczyć trzy dyplomy studentów IV roku Akademii Teatralnej im. A. Zelwe-
rowicza w Warszawie.

Pierwszym z nich była „Szklarnia”, w reż. Iwony Kempy. W lutym zapraszamy widzów na ten spektakl 10, 11 i 12 lutego.

W opuszczonej, zdewastowanej szklarni młodzi ludzie szukają ucieczki od świata dorosłych. Niegdyś miejsce hodowli 
najpiękniejszych w okolicy róż, teraz staje się świadkiem dojrzewania nastolatków, ich nocnych imprez z dragami 
i alkoholem, doświadczeń seksualnych i testowania granic własnej wrażliwości. Szklarnia skrywa też tajemnicę prze-
mocy. Odpowiedzialność za nią spada na wszystkich bohaterów.
Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/szklarnia/ 

Druga premiera odbyła się 22 stycznia. Był to spektakl „Bliżej chmur. Zaraz spadam”, w reż. Ewy Konstancji Bułhak – 
nasza muzyczna propozycja sezonu. 

Wrócimy do niego już wkrótce, w dniach 17, 18 i 19 lutego.

„Rzecz dzieje się na dachu nowoczesnego wieżowca. Nasze bohaterki trafi ają tam, ponieważ:
1. ich życie wydaje im się zbyt skom-

plikowane,
2.  pragnęłyby czegoś innego,
3.  kogoś innego,
4.  być nie taką, jaką się jest.
Być bardziej, mocniej, czulej, dotkliwiej…
Jeszcze tego nie wiedzą, ale rzeczy, które 
się wydarzą, pozwolą im pomyśleć raz 
jeszcze, pomyśleć i zacząć od początku. 
Wrócić do punktu wyjścia? Opowiedzieć 
swoją historię.”
Więcej informacji: http://tcn.at.edu.pl/
spektakl/blizej-chmur-zaraz-spadam/ 

Ostatnią propozycją dyplomową tego 
sezonu będzie spektakl w reżyserii 
Rektora Wojciecha Malajkata, pt. „Top 
Dogs”, zrealizowany ze studentami IV 
roku kierunku aktorstwo, specjalność 
aktorstwo dramatyczne. Premiera: 4 lu-
tego w sali im. J. Kreczmara:

Dramat Ursa Widmera, w adaptacji 
Wojciecha Malajkata, opowiada historię 
ośmiu osób, które zostały zwolnione 
z kierowniczych stanowisk w dużych 
przedsiębiorstwach. Budowana przez 
lata reputacja i pozycja w fi rmie, w mgnieniu oka przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Kariera, która nieraz kosztem 
rodziny, była priorytetem w ich życiu, zostaje brutalnie przerwana przez bezlitosne prawa rynku. Nasi bohaterowie 
spotykają się w miejscu będącym połączeniem grupy terapeutycznej z biurem pośrednictwa pracy. Terapia zmusi 
bohaterów do wypowiedzenia myśli, do których nie chcieli się przyznać.
Więcej informacji o spektaklu znajdziecie Państwo na stronie: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/top-dogs/ 
A zagramy w dniach: 5, 6, 7 i 8 lutego

Godziny otwarcia Kasy Teatru:
pon. – kasa zamknięta
wt. – pt.: 15.00 – 19.00 

lub do rozpoczęcia spektaklu
sob. – niedz.: 15.00 – 17.00 
lub do rozpoczęcia spektaklu

Więcej informacji na stronie www.tcn.at.edu.pl

Zachęcam do śledzenia naszego repertuaru i do zobaczenia na widowni! 

W lutym, jeśli nic nam nie przeszkodzi, zaprezentujemy Państwu wszystkie nasze dyplomy. 
Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia, 50% miejsc jest przeznaczonych dla wszystkich. 
Jeśli pula biletów wyczerpie się, wówczas godzinę przed spektaklem można kupić bilety z puli 

dla osób zaszczepionych, po okazaniu Unijnego Certyfi katu Szczepień.


